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SLOVO ÚVODEM
SLOVO ÚVODEM
Projekt Rozvoj byl realizován v době, kdy se po více než desetileté diskuzi o změnách
a transformaci péče o ohrožené či znevýhodněné děti přešlo doslova od slov k činům.
V době, kdy náš projekt podporující rozvoj klientů i pracovníků v ústavní výchově
vrcholil, došlo k celonárodní diskuzi o smyslu dětských domovů, kojeneckých ústavů,
o upřednostňování náhradní rodinné péče.
Jako zástupci neziskových organizací jsme tu především proto, abychom nabízeli službu
dětem a těm, kteří s dětmi pracují. Protože jsme ale v rámci projektu připravili mimo
jiné koncepční akreditované vzdělávání pracovníků v ústavní výchově, a měli jsme tak
možnost v letech 2010-2013 bezprostředně sdílet dopad chystaných i realizovaných
změn, ovlivnily tyto změny i samotnou realizaci projektu.
Projekt Rozvoj proběhl podle stanovených cílů a všechny klíčové aktivity, zahrnující mj. komunitní akce, víkendové výjezdy pro děti, vzdělávací kurzy pro vychovatele, tématické
workshopy aj., lektoři naplňovali v původním záměru.
Klíčová aktivita systematizace, kam patří i tento sborník, ovšem logicky odráží procesy
transformace nejvíce. Naplňovat “systematizaci” v transformaci byl zajímavý oříšek.
Práce na sborníku prošly zajímavým vývojem. Od původního záměru kazuistik
a dobré praxe, kterou lze sdílet napříč mezi zařízeními ústavní výchovy, se ukazovalo, nakolik se situace liší v každém jednotlivém dětském domově, okrese i kraji.
Zároveň došlo k novelizaci zákona o ústavní výchově a především pak ke schválení novely zákona o náhradní rodinné výchově, jež vyvolala léta nevídaný mediální ohlas.
Zpětný dopad veřejného mínění, které se přiklonilo k podpoře rodiny a bylo v legislativě
vyslyšeno, vnesl do dětských domovů rozladění i obavy. Obavy nejen z hlediska budoucnosti vlastního zařízení a případné ztráty zaměstnání, ale skutečný strach o to, zda stávajícím i budoucím znevýhodněným dětem přechod k náhradní rodinné péči prospěje.
Rozladění pak způsobily články a reportáže, případně zjednodušená prohlášení politiků,
odborníků i “rádoby-odborníků” o tom, jak “pobyt v ústavu” už sám o sobě připravuje
dítě pro kriminalitu nebo jinou cestu “do propasti”.
Zamýšlený obsah sborníku i celé téma systematizace jsme tedy pojali nakonec tak, abychom pracovníkům v ústavní výchově podali co nejobjektivnější zprávu z přímé praxe.
Na jaře roku 2013 jsme požádali ředitele dětských domovů Domino Plzeň, Kašperské
Hory, Unhošť, Ledce, Pyšely a Nové Strašecí o rozhovor. Prodiskutovali jsme všechny
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okruhy, které jsme původně zamýšleli do sborníku zpracovat, mluvíme o konkrétních
případech z praxe, transformaci, vychovatelích i dětech, etice i spolupráci s OSPOD.
Interview byla vedena v kolegiálním, přátelském duchu, s výjimkou jediného domova
jsme jako lektoři strávili na výjezdním vzdělávání s řediteli v uplynulých letech hned
několik dní.
V rozhovorech se mimo jiné dozvíte, jak dětské domovy spolupracují s rodiči umístěných
dětí, na co chybějí peníze, co očekávají ředitelé od svých pracovníků a mnoho mnoho
dalšího.
Přejeme inspirativní čtení,
Mgr. Ondřej Bárta
lektor a metodický konzultant projektu Rozvoj
SES-SEBE-SPOLU
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O PROJEKTU
O PROJEKTU
Projekt nazvaný „Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro
výkon ústavní výchovy“ nabídl a realizoval v níže uvedených dětských domovech ve
Středočeském a Plzeňském regionu řadu aktivit pro žáky i pedagogické pracovníky.
V rámci projektu spolupracovala zařízení:
Dětský domov Domino Plzeň
Dětský domov Kašperské hory
Dětský domov Ledce
Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí
Dětský domov a Školní jídelna Pyšely
Dětský domov Staňkov
Dětský domov Unhošť
Projekt Rozvoj podpořil dětské domovy v úsilí zmírnit znevýhodnění dětí a zvýšit šance
těchto dětí a mladých lidí na úspěšné začlenění do společnosti. Snažili jsme se o to
prostřednictvím bezplatných vzdělávacích a rozvojových aktivit určených pro klienty
i pracovníky domovů.
Děti zapojené do projektu:
Poznaly nové lidi a způsoby trávení volného času.
Zlepšily své sociální a komunikační dovednosti, vztahy k sobě i druhým.
Připravily se na odchod do samostatného života.
Získaly nové zážitky a zkušenosti na víkendových výjezdech.
Pracovníci zapojení do projektu:
Absolvovali akreditovaný vzdělávací kurz zaměřený na potřeby vychovatelů.
Účastnili se dle potřeby supervizí (týmová, případová, metodická).
Vyzkoušeli si další nástroje metodické podpory (webová poradna).
Využili možnosti pohovořit si o své práci, sdílet zkušenosti s kolegy, získat ocenění a
podporu; poznali nové možnosti řešení obtížných situací.
Dětský domov jako instituce zapojená do projektu:
Zlepšil kvalitu služeb.
Prokázal zřizovatelům úsilí o vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání a podporu
začlenění do společnosti.
Získal podněty pro zavádění nových metod práce a regionální spolupráci.
Čerpal motivační finanční odměnu pro koordinátora spolupráce.
Veškeré nabízené aktivity byly hrazeny z projektu Rozvoj, tudíž zařízením poskytovány bezplatně.
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1. KOMUNITNÍ AKCE
Volnočasové, kulturní, sportovní či tematické akce, připravovali a zpravidla o víkendu
pořádali dobrovolníci a pracovníci z Rozmarýny, děti a pracovníci z dětského domova
a sousedé z místní komunity.
Tyto akce podpořily spolupráci dětského domova s obcí, aktivnío trávení volného času
a začleňování do společnosti.
Příklad komunitní akce
Dětský domov si vybral z nabídky akcí: karneval, amatérské divadelní vystoupení, výroba papírových draků. Lektoři a dobrovolníci Rozmarýny vždy během několika setkání
připravili vybranou akci ve spolupráci s dětmi, vychovateli či místním sdružením. Na
akci pak pozvali širokou veřejnost.
Děti tak smysluplně strávili zábavné odpoledne v neformálním kontaktu s vrstevníky,
sousedy a lektory. Veřejnost získala možnost lépe poznat život v domově.

Masopust, Dětský domov Ledce, únor 2012
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY
2. KLUB SAMOFOR
Pravidelný klub pořádaný v dětském domově pravidelně zajišťovala dvojice lektorů
z Rozmarýny.
Pomocí zážitkových aktivit, her a technik skupinové práce se rozvinuly sociální
a komunikační dovednosti dětí a vztahy k sobě i k druhým.
Příklad aktivity
Dětský domov ve spolupráci s lektory Rozmarýny vytipoval vhodnou skupinu mladších
dětí 10-15 let, pro kterou v zařízení vyhradil zvláštní prostor a čas. V bezpečném
prostředí klubu pak lektoři u dětí podporovali rozvoj takových dovedností, jako je
schopnost umět mluvit o svých potřebách, respektovat potřeby druhých lidí, umět
přijmout kritiku či neúspěch, přijmout ocenění, řešit konflikt, vážit si sebe i druhých,
dodržovat hranice atd.

Samofor Staňkov 2013
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3. KURZ ZA SAMOSTATNOSTÍ
Kurz pomáhal mladým lidem z dětských domovů připravit se na odchod do samostatného života. Získali klíčové znalosti v oblasti práce, bydlení, financí, partnerských
vztahů atd., ale především pro ně byly vytvořeny vhodné podmínky pro uplatňování
a nácvik praktických dovedností. Kurz byl založený na pravidelném setkávání
a uplatňování zážitkových a interaktivních technik a umožnil propojení s aktivitou
víkendové výjezdy.
Příklad
Dětský domov aktivitu sjednal pro 8 klientů ve věku 16-18 let, u kterých je aktuální téma
přípravy na odchod ze zařízení. Lektoři kurzu připravili úvodní setkání a výjezd s cílem
vybudovat základní důvěru ve skupině. Poté realizovali pravidelná setkání, zaměřená
zejména na prožitek své situace, uvědomění si svých potřeb, příležitostí a limitů s ohledem na blížící se odchod. Následovalo předávání praktických informací, nácvik dovedností (jednání s úřady, pracovní pohovor, půjčky atd.) a tréninkové návštěvy v různých
organizacích (služby, úřady, zaměstnavatelé).

ZaSamo, na lodičkách, červen 2012
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY
4. VÍKENDOVÉ VÝJEZDY
Víkendové výjezdy byly pořádány pro děti účastnící se projektu a spočívaly v realizaci
zážitkových pobytů mimo zařízení pro výkon ústavní výchovy. Cílem těchto pobytů byla
podpora samostatnosti, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností a příprava na
odchod ze zařízení zejména prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky. Víkendový
výjezd umožnil posílení vzájemných vztahů ve skupině a důvěry k lektorům a motivoval
účastníky k aktivní spolupráci na projektu.
Příklad
Pro skupinu účastnící se kurzu Za Samostatností proběhly vždy dva víkendové výjezdy,
na začátku a ke konci školního roku. Lektoři připravili program rámovaný tématy např.
hledání práce, které umožnily jak trénink sociálních situací, tak prožitek a reflexi vlastních obtíží, potřeb či dovedností.

Víkendový výjezd, srpen 2012
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5. VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DĚTSKÉHO DOMOVA
Vzdělávání nabídlo tři návazné výjezdové třídenní kurzy pro pracovníky dětských
domovů. Vychovatelům včetně vedení umožnilo sdílet zkušenosti s řešením náročných
situací, rozvinout své dovednosti a metody práce s klienty, posílit týmovou spolupráci mezi zaměstnanci aj. Témata byla dojednána podle aktuální potřeby zařízení.
Kurz týmové spolupráce SES TEACHER je akreditovaný MŠMT, účastníci obdrželi
osvědčení. Kurzy vedli odborní lektoři, kteří mají se vzděláváním pracovníků dětských
domovů víceleté zkušenosti.
Příklad
Ve sjednané termíny s dětskými domovy proběhly výjezdové třídenní bloky vycházející
přímo z potřeb konkrétního zařízení. První blok byl zaměřený na týmovou spolupráci
pracovníků dětského domova, druhý na možnosti řešení náročných a krizových situací
a třetí na posílení motivace k práci, prevence vyhoření a využívání nástrojů profesní
podpory.

Vzdělávání zaměstnanců, podzim 2011
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY
6. SUPERVIZE
Projekt zavedl do spolupracujících dětských domovů pravidelnou supervizi pro pracovníky coby nástroj, který zvýšil kapacitu pracovníků v oblasti přípmé práce s žáky,
vzdělávání a začleňování. Realizovaná supervize odstranila bariéry bránící pracovníkům
tohoto nástroje využívat.
Tyto bariéry, jak je například neochota k účasti na supervizi, neznalost, pocit ohrožení,
jsme v rámci projektu odstraňovali vyjednáváním, vysvětlováním, vlastními zkušenostmi
i přímým supervizním zážitkem.
Příklad
Dětský domov měl zájem o stálou metodickou podporu při řešení obtížných situací, ale
neměl prostředky ani kontakty na supervizora. Rozmarýna pomohla najít vhodného
externího supervizora a v rámci projektu uhradila dvouhodinové setkání každý měsíc
po dobu jednoho roku.
7. on-line poradna
Projekt umožnil jako návaznou aktivitu realizovat webovou poradnu pro vychovatele, včetně těch, kteří na projektu neparticipovali. Poradna je spuštěna a funguje na
webových stránkách http:// www.projekt.rozvoj.cz
Příklad diskuze v on-line poradně
Příspěvek:
Jak provádět duševní hygienu a jak se
oprostit od problémů v práci, nepřenášet
do osobního života?

ke konfliktům nedocházelo, ale podporu,
že jste v dané situaci dělali, co jste mohli,
tj. pochopení, ujištění, podporu, případně
i radu. Řekněte si o podporu, zasloužíte jí.

Reakce:
Jedním z velmi užitečných nástrojů je odborná podpora - supervize. Ve školách
i v DD se osvědčuje také podpora
interního psychologa. S dětmi v ÚV se
podle dosavadních zkušeností NELZE
VYHNOUT EMOČNĚ ZÁTĚŽOVÝM
KONFLIKTNÍM
SITUACÍM.
Bude
k nim docházet a je to často bolavé.
Interní či externí psycholog či terapeut by
měl být v DD i pro pracovníky. Pomůže
Vám, když nebudete požadovat řešení, aby
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Rozhovor s ředitelkou Dětského
domova Pyšely

Mgr. Hanou Juřenovou

Rozhovor vedl Ondřej Bárta z občanského
sdružení SES
Ondřej Bárta: Když se zamyslíte nad
ústavní výchovou a konkrétní prací
v dětském domově za poslední dva, tři
roky... Co považujete za největší úspěch?
Co se zkrátka povedlo?
Hana Juřenová: Hodně záleží na tom, jaké
děti zrovna máme. Teď třeba máme malé
děti, to je krásná práce, jsme nadšení.
Když jsou děti, které se sejdou v pubertálním věku, je to problém. Zaznamenali
jsme bohužel mnoho útěků, jsme blízko
Prahy, takže děti nám utíkají. Je pravda, že
spíš řeším neúspěchy a problémy, úspěchy
si člověk kolikrát neuvědomuje.
Určitě tam jsou, hledejme, 2010, 2011,
2012...
Máme například sportovní úspěchy, děti
jsou nadšené do všech sportovních aktivit.
Takže se vám je daří motivovat ke sportu...
Rozhodně, svědčí o tom množství pohárů.
My jsme vlastně vyhráli dvakrát DDCUP
2010, 2011. Bylo to tím, že jsme měli dobré děti. Kolegové do toho byli zapálení.
Když děti vidí nadšení, ovlivní je. Já jsem
s holkami byla úspěšná v soutěži Hanky
Kynychové... Takže tohle jsou vlastně naše
úspěchy.
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Považujete za úspěch zdárný průběh
kauzy ve sporu o tento zámek?
O budovu? Já bych to neměla nikde
uvádět. Svým způsobem to ale úspěch
je. V roce 2009 to byla vybojovaná jedna
bitva z celé války. V tuto chvíli to ale dál
pokračuje a není to vyřešeno. Úspěchem
bude, když Dětský domov Pyšely bude dál
existovat. Teď jen musíme najít jeho podobu a pokračování. Ale ten boj ještě není
zdaleka dobojován.
Tak jednodušší otázka. Co vaši práci
s dětmi nejvíc komplikuje, ztěžuje? Máte
nějaký aktuální problém? Například
něco konkrétního z posledních dní.
Co ztěžuje práci s dětmi je kontakt
s vlastní rodinou. I technologie, které

ROZHOVORY
nám ztěžují kontrolu kontaktu nás
zlobí. Děti se kontaktují přes facebook
a internet, mobilní telefony... dochází
k rozvolnění a my pak nevíme, jaký vliv na
děti rodina má. Většinou je samozřejmě
negativní pro další život dítěte.

Další otázka se týká konkrétních
pracovníků. Proměňuje se nějak jejich
situace? Když jsme se bavili o době posledních dvou, tří let, změnilo se něco?
Jaké jsou potřeby zaměstnanců a jejich
podmínky? Dá se to nějak zhodnotit?

Jak vidíte budoucnost, řekněme roky
2014, 2015. Co vás čeká a co čeká ústavní
výchovu jako takovou?

Samozřejmě pracovnící cítí tlak na jejich
vzdělání, které ale z mého úhlu pohledu
není vždy zárukou kvality. Ale myslím si,
že je vzdělání skutečně potřeba, protože
tím se vlastně ústavní péče odlišuje od
Klokánků a od pěstounské péče. My
skutečně péči dětem poskytujeme na odborné úrovni. Domnívám se, že toto by
měl každý respektovat. Ale není to tak
vždy. Ti, kteří už delší dobu vykonávají
tuhle profesi, se těžko smiřují s tím, že by
měli nějakým způsobem měnit styl své
práce a mají s tím trochu problémy. Nedá
se nic dělat, ale abychom dobře odváděli
práci, musí to tak být.

Co nás čeká, vůbec nevíme. Záleží na
tom, jak se nám podaří to tady zrekonstruovat, je to běh na dlouhou trať.
Myslím si, že nové zákony o ústavní péči
nebo o sociálně právní ochraně rozhodnou, co s námi dál bude. Nicméně teď
máme dětí docela hodně.
Co se týče pěstounské péče, je všechno
v začátku. Zatím k žádným zásadním změnám nedošlo. Podle toho se
samozřejmě zařídíme a rozhodneme, jestli
budeme poskytovat jenom službu, kterou
poskytujeme. Ráda bych u toho zůstala,
myslím, že je to docela v pořádku, ale
možná že potřeba bude i jiná.
Osobně bych se přikláněla k okamžité
pomoci dítěti, protože už s tím jakousi
zkušenost máme. Ačkoli tuto službu sami
nesmíme poskytovat. Samozřejmě by
to bylo ve spolupráci s diagnostickými
ústavy. Nevím, zda budete mít další otázka
na diagnostické ústavy... Myslím si, že ty
svou funkci plní správně.
A jak je to s okamžitou pomocí?
Kdyby se dítě ocitlo v nouzi a mohlo by být
nějakou dobu u nás, bylo by to schůdnější.

Na to navazuje další otázka. Co by podle
vás potřebovali vychovatelé ke své práci?
No samozřejmě odborné vědomosti
a právě tu potřebu chtít sami se sebou
něco dělat. Aby nedocházelo k vyhoření,
k názorům typu „no ale co, on stejně bude
takový.“ To si myslím, že je škoda. To by se
nemělo dít.
Takže prevence vyhoření, dá se říct...
Co podle vás potřebuje ředitel nebo vedoucí zařízení od svých zaměstnanců?
Dají se specifikovat nějaké konkrétní požadavky na vychovatele, na
zaměstnance?
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Opět jsme u té odbornosti, opět jsme
u toho, aby si každý u sebe naprosto jasně
uspořádal hodnoty, srovnal to, co očekává,
jestli skutečně tu práci chce dělat, anebo
jestli v ní chce jen přežívat. Je to těžké, je
toho hrozně moc, o čem by se dalo mluvit.
Takže shrnu to základní: odborná
způsobilost, a to, že vím, do jaké práce
jdu a co od ní mohu čekat.
Ano. Člověk by měl být sám vnitřně motivován a opravdu vědět, co k té práci
patří. V motivaci nemůže být jen to, že
splácím nějaký dluh společnosti za to, co
do mne vložila. Myslím si, že v této profesi
je tohle dost málo.
Když se vrátíme k dětem, co se změnilo
z hlediska dětí k lepšímu v rámci jejich
podmínek? Posunulo se něco v ústavní
výchově kupředu?
Samozřejmě se toho změnilo mnoho. Já
konkrétně jsem přišla před 8 lety a měnili
jsme tady organizaci práce a veškerý systém. Bohužel k tomu nemáme vhodné materiální podmínky. Domnívám se, že děti
mají obrovskou svobodu a mají možnost
se vyjadřovat ke zdejšímu životu. Není
to všechno jen striktní. Samozřejmě vše
musí mít určité hranice, aby to nepřerostlo
v anarchii. A to je právě na nás, na naší odbornosti a na našem vedení. Je na nás, jak
to s dětmi zvládneme, jak respektujeme jejich mentální úroveň a jejich individuální
potřeby. Dnes je to o respektu individuality a o respektu k potřebám dětí.
Další otázka trochu navazuje. Zlepšují se
nějak podmínky odcházejících klientů?
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Těch mladých dospělých, kterým bylo
18, dodělali si školu, a rozhodli se,
případně museli odejít. Co je v tomto
ohledu lepší, horší, stejné?
Ve většině případů osmnáctiletí podepisuji
dohodu o dobrovolném pobytu. Snažíme
se dospělým u nás dát takové podmínky,
aby se skutečně mohli připravovat na život.
Konkrétně nabízíme možnost bydlení
mimo hlavní budovu. I když ne všichni
kolegové by se mnou v tomto souhlasili.
Chceme, aby si sami hospodařili. Snažíme
se o to už i v rámci dětského domova. Děti
od nás nechtějí odcházet, pokud jsou na
vyšší mentální úrovni, snaží se studovat.
Hlavně z toho důvodu, že někteří mají
strach odejít. Někteří si zase umí spočítat,
jaké u nás mají výhody. Ale budiž, když
to funguje, když je dohoda naplňována
a nemáme žádné problémy navzájem,
tak těmto lidem umožňujeme, aby tady
zůstávali. A nárůst zájmu je patrný.
Dětské domovy a další zařízení spolupracují s celou řadou dalších institucí,
organizací a odborníků. Některé vyplývají z podstaty diagnostického ústavu
a OSPOD. Ve sborníku, který chystáme,
by bylo dobré zmínit přínosnou praxi
v oblasti služeb pro děti nebo pro pracovníky a pro vás. Řekněte nám, kde se vám
dobře spolupracuje a s kým, kdo vám
pomáhá, v jaké oblasti a jak, nebo kdo
vám pomohl a v čem to bylo užitečné?
Velmi nám pomáhá, když si najdeme
dobrého psychologa. Toho jsme nyní
našli, a přestože je to pro nás docela
drahé, má to efekt. Najít psychologa
pro děti není tak jednoduché, je to ale

ROZHOVORY
zásadní. Vyzkoušeli jsme spolupráci
s různými neziskovými organizacemi, což
ne vždy mělo pozitivní výsledek. Děti jsou
samozřejmě nadšené ze všech aktivit, ale
bohužel pro přípravu na život to neumí
využít. Nakonec jsme tu my, kteří jim
v tom pomohou. Máme dobrou spolupráci
s OSPOD, i když v této době mi připadá,
že ani sociální pracovnice přesně nevědí,
co konkrétně se po nich chce.
Nicméně je potřeba si uvědomit, že zájem
dítěte je na prvním místě. I když je velmi
diskutabilní, co je to zájem dítěte. Ale
s některými pracovnicemi OSPODu je
skutečně výborná spolupráce. Jsou s dětmi
v kontaktu i v případě, že již dosáhli plnoletosti, ačkoliv by to sociální pracovnice
nemusely dělat. Přesto některým záleží na
tom, aby dítě mělo zajištěný život.
Vzhledem k našemu počtu 48 dětí, je
skutečně spolupráce potřeba hodně.
U některého dítěte to vyjde, u některého
ne, u někoho to padne na úrodnou půdu
a u někoho ne. Je pravda, že někdy mám
pesimistickou náladu a vidím všechno
černě, ale obecně nemohu říci, že je
všechno špatně.
Další otázka je o penězích. Víme, že celá
řada akcí a služeb je nabízena dětským
domovům zdarma. Děti v dětských
domovech mají štědré vánoce, jezdí
k moři, klienti jsou podporováni nadacemi nebo sponzory. Kde myslíte, že
je peněz dost a kde naopak málo?
Málo peněz je pořád. Je málo na provoz,
navíc se potýkáme se špatným stavem budovy. Jsme rádi za každou korunu a jsme

samozřejmě rádi, že máme sponzory, kteří
nám zajišťují veškerou zájmovou činnost
dětí. Nastřádáme peníze a děti mohou
jet na tábory. Jsme velmi rádi, že tito lidé
ještě stále jsou, protože jinak bychom tyto
věci nemohli dětem umožnit. Někdy musíme skousnout, že se nám něco nelíbí,
nebo to není úplně tak, jak bychom si to
představovali. Ale to je možné kompenzovat s jiným sponzorem, se kterým se
domluvíme na konkrétní pomoci, kterou
potřebujeme. Peníze jsou tedy důležité.
Peníze jsou na prvním místě.
Jako státní zařízení je vaše činnost stanovena řídícími orgány. Kdybyste mohla
ze své pozice provést nějaké systémové
změny, co byste prosadila, nebo navrhovala, aby se změnilo v rámci systému?
Já bych neprosazovala žádné změny systému. Problém je totiž většinou v komunikaci. Všechno je to jen o komunikaci.
Naše Ministerstvo školství by mělo podle
mého názoru více komunikovat s lidmi
z praxe, více dát na jejich názor, zastat se
lidí, které má pod sebou, poskytovat jim
poradenskou službu a skutečně pomáhat
svým zařízením a školám. Neměnila bych
ani systém diagnostických ústavů, které
zcela neplní svou funkci.
Myslím si, že systém je nastaven dobře,
jenom je opravdu potřeba, aby kompetentní osoby, orgány a instituce spolu
spolupracovaly a komunikovaly. O tom
jsem přesvědčena. Bylo by vhodné zlepšit
spolupráci se soudy, tam se často naráží
na ochranu osobních údajů. Je třeba, aby
soudy byly více informovány a to záleží
také na tom, zda chtějí být informovány.
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Lékaři, pediatři, to je konkrétně v našem
případě velmi důležité.
Jestli se můžu vrátit ještě ke zmíněným
penězům. My jsme se bavili o sponzorských darech a o penězích na provoz, ale
já bych konkrétně potřebovala peníze
právě na úhradu služeb psychologů
a supervizorů, jak pro dospělé tak pro
děti. Na to se nám bohužel jaksi nedostává. Potřebovali bychom nějakou nabídku. Je velmi málo psychologů. V našem
regionu se potýkáme s odchodem dětské
psychiatričky. Dvě dětské psychiatričky
nám již odešly... Nikomu se do toho příliš
nechce.
Jak hodnotíte spolupráci vašeho domova s rodiči dětí? Co se daří a zlepšuje?
A naopak vzpomínáte si na nějaký
závažný problém nebo na situaci, kterou se opakovaně nedaří řešit? Kde jsou
například rizika biologického rodiče?
Už v úvodu jsem naznačila, že vlastní biologické rodiny jsou pro nás velký problém.
Nicméně si uvědomujeme, že kontakt dětí
s vlastní rodinou je potřebný. Samozřejmě
vždy budeme na dvou stranách barikády.
My jsme instituce, která rodičům dítě
v podstatě vzala, a přestože to nejsme my,
jsme tak vnímáni. Trochu se to po nás
veze, ale to se nedá nic dělat. Špatné ovšem
je, jsou-li v tomto duchu ovlivňovány děti,
protože jim tato dualita škodí. Často se
to děje, když je dítě doma na návštěvě.
Návštěvy jim samozřejmě umožňujeme,
nemáme žádný systém čtrnáctidenních
výjezdů apod. Ačkoli nám to velmi
komplikuje organizaci práce, snažíme se.
Pokud si rodiče najdou na dítě čas, jsme
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ochotni zařídit, aby dítě do rodiny jelo.
Sami připomínáme rodičům prázdniny
a podobně, aby se dítě do rodiny dostalo,
protože víme, že kontakt s ní je pro dítě
nesmírně důležitý. Pak samozřejmě nastává těžká práce přesvědčit rodiče, jakým
způsobem vychovávat dítě a jaký by měl
být jejich vliv.
Částečně jste odpověděla na mou další
otázku. Co nabízí váš domov rodičům?
Řekla jste, že je informujete o tom, kdy
si mohou děti brát, poskytujete jim
k tomu dostatečný prostor, pokud projeví zájem. Je zde ještě něco?
Samozřejmě, například umožňujeme
dětem, aby telefonovali rodičům. I když
se mi to trošku příčí, protože je to smutné.
Člověk totiž ví, že děti kontaktují rodiče,
ale nejsou to rodiče, kteří by sami projevili o dítě zájem. Dítě prosí rodiče, aby
si je vzali domů na víkend. Telefonují
rodičům a ptají se, jestli za nimi přijedou.
Rodiče se jim do telefonu vymluví, něco
naslibují a potom se tady neukážou. Je to
smutné. Já to chápu, že děti mají pocit,
že jsou tady zavřené, i když volnosti mají
plno, ale je to tak. Rodiče navíc málokdy projeví o dítě zájem. A když ano, tak
je to nárazově. Ale dítě projevuje zájem
o rodiče pořád.
Už se blížíme do finále. Zkuste zhodnotit projekt Rozvoj. Nabídl několik
služeb, několik nabídek. Byly to kurzy,
setkávání dětí, Semafor a Za Samostatností s Rozmarýnou, supervize,
vzdělávání pracovníků, komunitní spolupráce a jiné akce. Vše je zvěřejněno
na webových stránkách. Zkuste to
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nějak stručně zhodnotit, říci nám, co
z toho byste rádi využívali do budoucna
a naopak.
To trvalo tři roky? Měli jsme do projektu
zapojeny děti mladší i děti pubertálního
věku. Skupina starších dětí se postupně
rozpadla, jak děti odcházely. Většinou
to byly komplikované děti. Bohužel se
to nepodařilo, kvůli tomu, že byly tak
nastavené. Myslím, že by s nimi nikdo
nic trvalého nezvládl. Snažili jsme se komunikovat s lektory o jejich potřebách,
ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo
a děti postupně odešly. Takže vlastně v tuto
chvíli tu není nikdo, kdo by ve skupině
byl. Ti mladší tu jsou, právě bude končit
jejich setkání. S lektory se setkávaly rády,
někdy to bylo lepší, někdy horší. Možná
bylo lepší, když se scházely tady, než když
vyjížděly někam jinam. Ale nejsem si jista,
na setkáních venku jsem nebyla.
Vzdělávání pracovníků bylo dobré, absolvovali jsme ho rádi. Mně se to moc líbilo,
byly to takové první teambuildingové aktivity, které jsme zde uskutečnili, a bylo to
prima. Bohužel to poslední se nepodařilo,
ale to na věci nic nemění.

v dětském domově ještě něco navíc, je to
jenom dobře. Jestliže potom dítě rádo vzpomíná na dětský domov a rádo se vrací, je
to taky dobře. Známe to, mnohdy odchází
děti v osmnácti a jsou celé rozčilené, že už
nikdy více. Potom najednou v dospělosti
přijdou na to, že to tak vlastně nebylo,
že dětský domov nebyl nepřítel a že jim
skutečně pomáhal. A v dospělosti se sem
vrací.
Teď budeme slavit 100 let a víme, že se sem
těší spousta bývalých dětí, dříve se říkalo
chovanců. Přijedou se podívat, po dlouhé
době se uvidí a budou si vyprávět zážitky.
Byla bych samozřejmě ráda, kdyby do
budoucna spolupracovaly dětské domovy
i s pěstounskými rodinami. Pro některé
děti je špatné, když jsou v kolektivním
zařízení. Ale naopak jsou děti, kterým to
vyloženě vyhovuje. Pokud se toto všechno
skloubí, bude to naprosto ideální stav.
Je to opět všechno o komunikaci. Přála
bych si, pokud tuto práci máme a jsou
u nás děti, aby se nám dařilo, aby v nás děti
našly přátele a zázemí.

Co byste vzkázala, na co byste se zeptala ostatních kolegů z jiných zařízení,
případně co si přejete do budoucna?
Přála bych si, aby dětské domovy zůstaly
a plnily svůj účel. I když jako člověk bych
si měla přát, aby nemusely být. Ale to je
podle mého názoru utopie. Říkám, že
dětské domovy jsou chaloupka, kde má
dítě, které se dostane do nouze, možnost
hlavu složit, což je důležité. A když má

Dětský domov a Školní jídelna
Senohrabská 112, 251 67 Pyšely
Tel.: (+420) 323 647 224
E-mail: info@ddpysely.cz
Sponzorský účet: 168 272 421/0300
http://www.ddpysely.cz
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Rozhovor s ředitelem Dětského
domova Unhošť

Mgr. Jiřím Beránkem

Rozhovor vedl Ondřej Bárta z občanského
sdružení SES
Ondřej Bárta: Když se zamyslíte nad
ústavní výchovou a konkrétní prací ve
vašem domově v posledních dvou, třech
letech, co považujete za největší úspěch?
Jiří Beránek: Teď jsem narazil při přijímacím pohovoru s paní psycholožkou
na to, že se neumíme chválit. I pro mě je to
poměrně složité.
Já si myslím, že nám povedlo zařízení
v Unhošti etablovat, protože když jsme sem
nastupovali, byli jsme v poměrně složité
situaci. Zdejší lidé neměli velkou radost
z toho, že se zde objevuje zařízení jako
dětský domov. Přímo v městečku se objevilo cosi, o čem nikdo nic nevěděl. Navíc
zaznívaly fámy, že to bude pasťák nebo
diagnosťák. Lidé nerozlišují tyto drobné
nuance. Bylo pro nás náročné ukázat, co
jsme vlastně zač, jak fungujeme, ukázat,
že jsme naprosto otevřené zařízení, že nic
neskrýváme. Dva roky trvalo, než jsme
předvedli, kdo jsme a co umíme.
Pochopitelně vždy pak stačí jedna pitomost, která všechno nabourá. Přesto si myslím, že se nám to nakonec povedlo. Další
dobrou věcí bylo zajištění psycholožky pro
dětský domov. Na první pohled se zdá, že
na tom není nic složitého. Neznamená to
jen uzavření smlouvy, ale také jsme se v tom
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Pan Beránek uprostřed
trochu hledali. A přiznám se, že se hledali
i lidé, kteří se rozhodli to u nás zkusit. Jedna paní psycholožka zjistila, že přecenila
svoje síly, že to pro ni není, že situaci
neunáší.
Nyní máme kvalitní psycholožku a spolupráce se rozbíhá. Nejde je o to sehnat
psychologa, ale je třeba lidi postupně
vést k tomu, aby si uvědomili, co psycholog vlastně může, k čemu tu je. Bylo
potřeba zbořit zavedený mechanismus, že pokud určité dítě zlobí, půjde
za trest k psychologovi. Postupně kousek
po kousku učíme děti, že to není žádná
stigmatizace popovídat si s člověkem,
který se mu snaží ze všech sil pomoci.
Máte ji jako interního zaměstnance na
plný úvazek?

ROZHOVORY
Ne, to bychom neutáhli. Po pravdě řečeno,
paní psycholožka má i svoje aktivity,
takže by pro ni celý úvazek nebyl vhodný.
Máme ji na 8 hodin týdně. Není to moc,
ale ona je do toho takový fanda, že když
se něco nestihne, dodělá to jindy. Myslím si, že má dobrý vliv a dá se říct, že jí
zaměstnanci respektují. Měla to štěstí, že
když jsme procházeli vzděláváním organizace, konkrétně projektem Člověk
hledá člověka, vedla tu seminář. Byl to
jeden z těch seminářů, kterým říkám
vynikající a ona si jím udělala jméno.
A lidé, kteří byli na semináři, byli nadšení.
Když se poté objevila možnost, že by
u nás mohla mít nějakou roli, bylo to o to
jednodušší.
Dále si myslím, že se nám opravdu daří
dělat poměrně hodně hostitelskou péči.
Řekl bych, že je to věc, kvůli níž se o nás ví.
Teď je to šest, sedm dětí. V podstatě jsme
díky hostitelské péči dostali v loňském roce
4 děti do pěstounské péče. Což nemusí být
pravidlo, ale v mých očích je hostitelská
péče natolik otevřenou možností, že může
přejít do pěstounské péče. Myslím si, že
i díky spolupráci s paní psycholožkou na
tom pracuje celý tým: sociální pracovnice,
psycholožka, já. Poučili jsme se z věcí,
které se nám nepovedly.
Pracujeme i s rodinami, nabízíme náležitý
servis nejen hostitelským rodinám ale
i pěstounským. Například pokud potřebují
bezpečné místo pro setkávání s biologickými rodiči, zařizujeme to my.
Například hostitelská rodina má dítě
u sebe a biologická rodina se s ním chce
setkat. Hostitelé většinou nemají na setkání moc chuť. My jim nabídneme naše

bezpečné zázemí, čehož využívají. To
je věc, které si cením nejvíc, že se nám
podařilo vychytat ty největší mouchy.
Pochopitelně je to složitá záležitost, byť to
vypadá jednoduše. Tím, že tu máme odborné zázemí a můžeme nabízet pomoc
při překonání některých úskalí. Taková
podpora často pěstounským a hostitelským rodinám chybí. My jí nabízíme.
Co vaši práci s dětmi nejvíc komplikuje
a ztěžuje, co vnímáte jako aktuální problém z hlediska přímé praxe?
My jsme na stěžování v Česku odborníci
a já bych si nechtěl moc stěžovat. Co nás
bolí je, že i 22 let po změně není prostředí
stabilní. Věci se neustále mění, vyvíjejí,
není možné se spolehnout, jestli předpis,
ze kterého vycházíte, bude platit i za půl
roku. Komplikací je zastupování dětí.
Rozumím tomu, že se berou v potaz
oprávněné zájmy rodičů, ale například
nyní se snažíme vyřídit dětem pasy
a nemůžeme to udělat. Pokud nám rodiče
nedají souhlas, musí se nechat stanovit
opatrovníkem. Tahle praxe stanovování
opatrovníkem ale začíná být napadána
státními zastupitelstvími. Já ale nemám
jinou šanci. Máme teď pro 3 děti ozdravný
pobyt u moře, ale nemají pasy a rodiče
se nám nedaří kontaktovat. Já nemám na
výběr.
Takže spíš jsou to takovéto drobnosti, které každodenní práci dělají těžší.
Naštěstí teď odpadly oba souhlasy rodičů
na vyšetření u lékaře. Pokud lékaři nebyli
odvážní nebo osvícení, dostávali jsme se
do velmi složitých situací. Někteří lékaři
zkrátka řekli, já vím, dítě je v dětském
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domově, nemůžete sehnat informovaný
souhlas od obou rodičů, je mi to jasný. Ale
nemohli jsme se zlobit, když někdo řekl,
že to neudělá. To jsou věci z praxe, které
se dějí. Až budeme moci vyřizovat pasy,
určitě zase přijde nějaká jiná drobnost, ale
že bych si stěžoval na překážky, to ne.
Jak vidíte budoucnost ústavní výchovy
vašeho zařízení v nejbližších třech až
pěti letech? Co vás čeká?
Myslím si, že nás čeká úbytek dětí. Myslím si, že nás čeká změna vzorku dětí,
které jsou v dětských domovech. Dojde
k proměně klientely. Opírám se o to, že teď
dochází k přerodu celého systému. My teď
máme děti, se kterými se dá velmi dobře
pracovat za použití běžných pedagogických metod. Nemusíme se zlobit s velkými
problémy. Ne s problémy, které jsou větší
než v běžných rodinách. Trochu to ale vypadá, že jakmile se nový systém zaběhne,
a už jsou tu jednoznačné signály - soudci odmítají nařizovat ústavní výchovy
i u dětí, jejichž vlastní rodiče přicházejí
s tím, že řeknou „my je nezvládáme“. Dítě
třeba začalo experimentovat s drogami
nebo krade nebo je tam záškoláctví.
Rodiče sami přichází a žádají, aby byla
nařízena ústavní výchova a dítě šlo do
dětského domova. Soudci to však odmítají
nařizovat. Je to nyní takový trend.
My se bojíme, že nastanou odložené ústavní
výchovy. Problém dítěte se bude řešit jinými způsoby a až proběhnou určité pokusy
o řešení, dítě stejně skončí v dětském
domově. Ale třeba až o rok později, než
by mělo. A už to bude dítě hodně problematické. Toho se obáváme. Myslíme si, že
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se to dá očekávat, protože děti, které budou
relativně lepší a schopnější, se dostanou
do rodin nebo budou v profesionálních
pěstounských rodinách, zkrátka někde
jinde. Někdo půjde do ZDVOPu? Byť je to
tam na 3+3 měsíce. A ty horší děti, které
budou mít poruchy chování s traumaty
z minulosti nebo budou mít třeba trestnou
činnost, bohužel budou klienty dětských
domovů. Obávám se, že tato hrozba
v souvislosti s proměnou ústavní péče dojde naplnění.
Ministerstvo práce a sociálních věcí to
sice neříká na plná ústa, ale záměr potlačit
dětské domovy na maximální možnou
míru existuje.
Další otázka se týká zaměstnanců
dětského domova. Jakým způsobem se
proměňuje jejich situace? Jaké jsou jejich podmínky, potřeby, jak se vyvíjí jejich situace v posledních letech?
Myslím si, že tuto otázku by lépe
zodpověděli zaměstnanci než ředitel.
Každopádně je tu malinká obava, co bude
dál, protože vnímají, že dětské domovy
jsou teď na druhé koleji. Nehodnotím, zda
je to dobře nebo špatně, zkrátka je to tak.
Byť to asi není otázka příštího roku nebo
dvou, ale stavy zaměstnanců budou zřejmě
klesat. Jako budou klesat počty dětí, budou
klesat počty zaměstnanců. Možná tím, jak
se promění klientela, nebude pro některé
zaměstnance již práce vhodná.
Co lidé mohou pociťovat, je nejistota
a určitý nedostatek životní stability. Neví,
zda to zaměstnání budou mít třeba za pět
let.

ROZHOVORY
Na druhou stranu bych řekl, že tato práce
je práce v sektoru, který je v tuto chvíli stabilizován. Čili zaměstnanci mají alespoň
jistotu, že budou dostávat plat a nehrozí
jim sociální propad. Byť je nutno říci, že
třeba pro noční to žádné velké terno na
peníze není, provozní zaměstnanci si tu
určitě nevydělají miliony. Ale pedagogičtí
pracovníci, braní jako vychovatelé, už mají
slušný základ, takže je to lepší, než to bylo
dříve.
Řekl bych, že pro tuto chvíli jsou
zaměstnanci v určitém klidu, ale dřímá
v nich obava z toho, co bude dál. Já jsem si
dělal takový průzkum, kolik z nich by bylo
ochotno jít do systému náhradní rodinné
péče jako profesionální pěstouni. Z 25 lidí
to byli asi tři lidé, kteří projevili ochotu vydat se tímto směrem.
Co podle vás potřebují vychovatelé
v dětském domově ke své práci?
Já si myslím, že potřebují podporu.
Potřebují jednak podporu supervize, která
jim objasní, jestli dělají práci s klientem
dobře. Potřebují se o tom ujistit. Je dobře,
že je tady paní psycholožka, protože už
jsme kolikrát řešili plané poplachy. Lidé
potřebují vědět, že z odborného hlediska neudělali chybu. Odborné zázemí je
opravdu potřeba. Neříkám, že denně, ale
na každé poradě narazíme na něco, co je
třeba konzultovat. Myslím si, že by se nám
hodilo více výcviků. Neberme to hanlivě
vůči jakékoliv formě přednášky nebo
semináře, ale výcvik pro práci s agresivním
klientem, výcvik v asertivitě, výcvik proti
vyhoření... Vyloženě praktické věci nám
trochu chybí. Ale je to zase otázka peněz.

Co podle vás potřebuje ředitel,
popřípadě vedoucí pracovník od svých
zaměstnanců?
Celou dobu, co tuhle práci dělám,
přemýšlím nad jednou věcí. Co je víc,
jestli odbornost člověka nebo lidská
stránka. Spíš se přikláním k tomu, že snad
je potřebnější, pokud je člověk lidsky na
výši. Musí to být určitě nějak vyváženo.
Když bych měl odpovědět jednoduše:
musí být dostatečná odbornost a musí
tam být lidské kvality jednotlivce. Pak se
můžeme bavit, jestli to má být kvalitní
speciální pedagog a jestli má mít pochopení pro mimoškolní aktivity a má umět
dobře zpívat. Zkrátka odbornost a lidská
stránka jsou podstatné. A ještě k tomu je
důležitá jedna věc - měl by mít chuť dál se
vzdělávat. Být otevřen novým moderním
přístupům. Zní to trošku jako fráze, ale
jde to ruku v ruce s tím, že vzdělaní lidé
mají ochotu vzdělávat se dál. Chtějí na
sobě dál pracovat. Čili neustrnout na tom,
co jsem někdy získal, je strašně důležité.
Jiskra pro práci je potřeba. Člověk v sobě
musí mít zájem pracovat s dětmi a někam
je dotáhnout. Ta práce se dá dělat i tak, že
si odslouží službu a jde domů, ale pro mě
jsou přínosnější lidé, kteří o tom přemýšlí
i doma. Myslím si, že zájem a jiskra tam
musí být.
Když bychom se zaměřili na děti neboli
klienty ústavní výchovy, jak vnímáte
v posledních třech až pěti letech změny
k lepšímu? Co se posunulo kupředu
z hlediska podmínek a možností?
Srovnám-li dobu, kdy jsem vstoupil do
ústavní výchovy, se současností, jsou to
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naprosto odlišné podmínky. My ale mluvíme o posledních třech až pěti letech,
a to žádný velký rozdíl není.
Řekl bych, že pokud se něco změnilo, tak
to, že jsme na tom hůř v provozních podmínkách. Ale já tvrdím, že musíme být
skromní. Dětský domov dostává peníze
pouze na provoz, na potraviny, jen na holý
základ, abychom mohli existovat. Všechno
ostatní musíme sehnat někde jinde. Já
netvrdím, že je to špatně. Myslím, že tenhle segment musí vycházet skromně. Čili
nemyslím si, že se něco za poslední čtyři
roky změnilo výrazně. Podmínky pro práci jsou stejné, ekonomické šly dolů. Zdálo

Dětský domov Unhošť
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se, že je od roku 2008 krize a my máme
houfy zájemců. Ano, o ty nejnižší profese.
Na uklízečku bych tu sehnal několik lidí
najednou, ale sehnat kvalitního pedagoga
je vždycky problém. Je to taková loterie.
Z mého pohledu ale žádná výrazná změna
není.
Myslíte si, že se zlepšují podmínky
odcházejících
klientů?
Mladých
dospělých, kteří dokončili studium
a završili 18 let? Je nějaká změna
k lepšímu nebo horšímu v této oblasti?
Podle poslední informace, kterou mám,
není problém sehnat dítěti, jež odchází

ROZHOVORY
z dětského domova Dům na půli cesty. Svého času jich bylo málo a byly
plné, dnes Domy na půli cesty poskytují služby i dětem, které jsou ze sociálně
znevýhodněného prostředí, nejen dětem
z dětských domovů. Takže pokud jde o
to najít dětem bydlení, to se dá snadno
zajistit. Horší je startovací čára v oblasti
práce.
Všichni vidíme, jak to dnes vypadá, jak
je těžké sehnat práci, zvlášť pro dítě, které
odchází z dětského domova. Většinou
mají učňovský obor, éčkový, a tam najít práci není jednoduché. Navíc většina
zaměstnavatelů má zájem pouze o lidi
s praxí, absolventi obecně mají problém.
A dítě z dětského domova je absolvent,
který nemá nikoho za zády. Řekl bych, že
podmínky těch dětí jsou horší. Bohužel to
nikdo neovlivníme, je to celosvětově a pro
naše děti to má horší výsledek. V dnešní
době děti v rodinách bydlí dlouho s rodiči,
právě proto, aby se jim podařilo tuhle
situaci nějak ustát. Co je ale dobré řešení
v novele zákona, že dítě, které odejde
z dětského domova, se tam může ještě
na rok vrátit. Podmínkou ale je, že musí
studovat.
Vaše zařízení spolupracuje s celou
řadou odborníků, institucí, organizací.
My bychom ve sborníku rádi zveřejnili
nějakou vaši dobrou zkušenost ve spolupráci v oblasti služeb pro klienty, pro
pracovníky.
Rozmarýna je určitě přínosná. Měli jsme
dobrou spolupráci i s organizací Člověk
hledá člověka, která nám zjišťovala
masivní vzdělávání v roce 2011. Jako

u každého vzdělávání, některé věci byly
lepší, některé horší, ale několik z nich by se
dalo vypíchnout jako velice dobré. Ty nám
opravdu pomohly. Nepochybně jsme měli
výbornou spolupráci s neziskovou organizací Střed v Berouně. Bohužel už nefungují. Skončili, protože došly peníze. Je to
tak rok a půl, dva roky. Byť jsme se museli
naučit vzájemně poznat jeden druhého
a zpočátku jsme měli obavy, spolupráce
byla velice kvalitní. Nakonec to nevyšlo,
ale z obou stran jsme si dali, co šlo. Dále
pochopitelně zmíněné OSPODy, přestože
si na ně někteří kolegové stěžují, až na pár
malých výjimek je s nimi dobrá spolupráce. Teď se trochu bojím, neboť máme
informace, že dostaly hodně práce navíc
a nevím, jak to ti lidé budou zvládat.
Jak jste na tom s penězi? My víme, že celá
řada služeb je hrazena sponzory, děti
mají určité věci zadarmo, mají štědré
vánoce… Zároveň by bylo dobré, kdybyste se vyjádřil k tomu, kde peníze jsou,
kde je jich hodně a kde naopak chybí.
Já se přiznám, že slovo sponzor nemám
moc rád. V dětech se totiž vytváří pocit, že mohou dostat něco zadarmo.
V životě nic nedostanou zadarmo. Takže já
se snažím o to, abychom těchto věcí dělali
co nejméně. Pochopitelně o Vánocích je to
takový boom pocitů, každého to chytne
za srdíčko a chce přijít pomáhat. Já to
nezlehčuji, jsem rád, že lidé přijdou pomoci. Ale my se snažíme dětem vysvětlit,
že pro lidi, kteří nám něco dávají, jsou
to peníze, které mohli využít pro sebe
a pro svoje děti. Je potřeba, aby si děti
uvědomily, že to někdo dává ze své kapsy
a že by to mohl využít jinak.
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Vím, že v Kladně kolikrát pronikly neskromné dárky v hodnotě i několika tisíc.
My to tu striktně omezujeme, děti vědí, že
si mají říct o dárek třeba za pětset, šestset
korun, víc ne. Je to vždy docela problematická záležitost. Člověk chce dětem
poskytnout Vánoce a je pravda, že bez
sponzorů by Vánoce měly hodně nízký
rozpočet, asi šesteset korun na dítě. Ale
bojujeme, aby se z toho nestala automatizace „on nám to sponzor dá“.

což je i několik tisíc. Jednak tedy máme
velké sponzory, dále jsou donátoři, kteří
pošlou za nějakým účelem třeba tisíc korun. Vážíme si i stovky. O nás už se tu ví,
takže když někomu doma něco přebývá,
tak to přiveze. Vytřídíme a použijeme.
Úroveň darů je ale kolísavá. Přesto
nic nevyhazujeme. Když něco zbyde,
přenecháváme to charitě. Rádi si to odvezou, nedávno to byl třeba pytel hraček,
které byly částečně rozbité.

Snažíme se i to, aby pro to děti samy
něco udělaly. Děti vyrábí dárky, mají tu
keramickou dílnu... Musí se nějakým
způsobem zapojit. Když je možnost,
snažíme se o to, aby nějakou formou
poděkovaly za to, co dostaly. A nejsou
to jenom Vánoce. Spolupracujeme třeba
s řízením letištního provozu, kteří nám
výrazně pomohli v loňském roce. Přispěli
na koupi ojetého transitu. Bez jejich
příspěvku bychom neměli šanci.

Tak a teď kde peníze chybí. Řekl bych,
že bychom potřebovali peníze na zdravotní péči. Děti jsou v mnohém ohledu
zanedbány třeba v péči o zuby. Ortodoncie je velmi drahá a například rovnátka
stojí dvacet tisíc korun. Máme tu několik
dětí, které by je potřebovaly. Dále třeba
očkování. Zkrátka o zdravotní péči obecně.

Takže obecně, příliv peněz je pochopitelně
dobrý, ale trochu mě děsí, že je namířen
na děti. Obávám se, a vím to z minulosti, že děti z dětského domova dostanou
kolikrát více dárků než děti v rodinách. Tohle opravdu brzdím. Snažíme
se, aby děti dostaly přiměřený počet
dárků, tři až čtyři a zbytek schováme na
později, třeba na svátek nebo narozeniny. Se sponzory pracujeme, někteří nám
dávají opakovaně.
Pokud pominu oblast hotových peněz,
bereme i oblečení od rodin, nevyhýbáme
se ani těmto možnostem. Dostali jsme
nové děti, často přijely v jednom tričku
a džínech, a my je měli připravit na zimu,
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Vaše zařízení je řízeno státními orgány.
Kdybyste mohl navrhnout nějakou
změnu v poslání, v činnosti, ve fungování systému, který není jednoduchý,
co byste uvítal?
Úřednický stav se nepodaří nikdy
pozměnit, kdo se dívá na Jistě pane ministře,
tak ví. Problémem je roztříštěnost.
Budou zrušeny kojenecké ústavy, což
je segment zdravotnictví míchaný se
školstvím. Jsou dětské domovy, což je
segment školství. Dále jsou ústavy sociální péče. Když se to tak vezme, tak je to
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo
školství a Ministerstvo práce a sociálních
věcí. Určitě by bylo užitečné, aby měl
všechno pod sebou jeden sektor. Dříve
jsme se tomu bránili, báli jsme se, jak se
budou na školáky dívat. Je možné, že by
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přechodem pod Ministerstvo práce a sociálních věcí padla výhoda pedagogů,
kteří mají pedagogické tabulky. Práce
by přestala být tak atraktivní, protože by
nastoupily tabulky Ministerstva práce
a sociálních věcí. Jmenuji možné praktické
důsledky. Ale opravdu by bylo dobře, kdyby to bylo pod jednou střechou.
Jak hodnotíte spolupráci vašeho domova
s biologickými rodiči? Co se daří a co je
problém?
Je tu jakýsi druh nedůvěry, který je
potřeba překonat. Nedůvěra z obou
stran. Je to nedůvěra rodičů směrem
k nám, protože jsme bráni jako represivní složka, byť tomu tak není. Pak je to
nedůvěra pedagogů k rodičům. Setkávají
se s osudy dětí a trápí je, jsou v tom dnes
a denně. Je obtížné se s tím vyrovnat
a nedat to rodičům znát. Snažíme se
chovat k rodičům jako profesionálové.
Abychom vždycky dávali dětem informaci, že rodiče jsou pořád jejich rodiče,
ať se stalo cokoliv. Je to pro ně vlastně
jediná životní jistota. Snad už jsme se
naučili rodiče nehodnotit. Položíme na
stůl fakta, ale snažíme se nevyjadřovat
k rodině. Snažíme se být v kontaktu
s rodiči neutrální.
My se snažíme udržet kontakty pro děti. Pochopitelně pokud
je tam nějaká kontraindikace jako
sexuální násilí nebo jeho náznaky, týrání
a podobně, je to jiná věc. Ale snažíme se,
aby i zaměstnanci měli pochopení pro
to, že se lidé mohou ocitnout v těžké situaci a neví, jak ji řešit. Takže nedůvěra se
u každého případu musí překonávat.

Co může někdy pomoci? Já nemám rád
módní věci, jako jsou teď třeba případové
konference. Ale mám čerstvou výbornou zkušenost, kdy jsme tady udělali
případovou konferenci. Přišel otec, bratři,
sestra jedné naší dívky, byla u toho sociální pracovnice, paní psycholožka a byl
vidět ten okamžik, kdy se to všechno zlomilo, nedůvěra opadla a najednou jsme si
všichni rozuměli. A to je jedna z cest. Podle mě ta případovka není samospasitelná,
ale v tomto případě se to povedlo. Lidé byli
zbaveni obav, že bychom šli proti nim, byla
to otevřená debata. Podařilo se nastavit
jasná pravidla, kudy půjdeme, co chceme
dokázat, jaké cesty k tomu vedou.
Myslím, že je to jedna z možností, jak se
s rodiči dá domluvit. Ale když je třeba
rodič slovně agresivní, pak se to nedá a je
potřeba hledat jiné cesty. Nicméně v naší
práci se bude vyskytovat mnohem častěji
potřeba pracovat s rodinou. To dříve tolik
nebylo.
Ono konec konců zákon o sociálně právní
ochraně dětí se změnil ve své filosofii
v tom, že dříve chránil zájmy dítěte a dnes
chrání v maximálně možné míře zájmy
rodiny. To bude i pro nás důvod o kus
pozměnit to, jakým způsobem pracujeme.
Jsem rád, že jste zmínil tu případovou
studii, která mi často vyznívá tak, že se
musím ptát, koho tam vlastně má rodič
na své straně. Proto zůstává v nedůvěře.
Já jsem dělal mediační výcvik. Ale paní
psycholožka převzala roli a moc pěkně věci
pojmenovala. Dala tak možnost bratrům
dítěte, aby se zúčastnili s plným vědomím
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toho, že jim neházíme klacky pod nohy, že
je přijímáme jako partnery. Povedlo se to,
ale někdy to může být formalita.
Mohl byste jednou větou připomenout zajímavou informaci o zprostředkovávání
setkávání hostitelských a původních rodin?
Není to tolik o vztahu k rodičům, i když
to bereme jako servis i pro ně, ale pro nás
je to prioritně podpora pěstounů. U těch
cítíme, že mají velmi těžkou úlohu. Byť
jsme se snažili pěstouny na vše připravit.
Lidé, kteří přichází, si věc příliš idealizují
a bývají velmi entuziastičtí. Takže bylo
potřeba je trochu brzdit, pracovat s nimi
a nabízet podporu, o čemž nechtěli moc
slyšet.
Já jim vždycky všem říkám, že jejich
práce je velmi těžká a musí počítat s tím,
že to bude velmi obtížné. Takže z tohoto
důvodu je to z naší strany více podpora
pro pěstouny.
Biologičtí rodiče můžou přijet kdykoliv,
mají u nás dveře otevřené. Máme návštěvní
dva dny v týdnu, ale když si zavolají, není
problém, aby přijeli.
Dále si myslím, že náš dětský domov nabízí hodně aktivit, které se snažíme dělat
mimo domov, abychom děti vyvázali
z tohoto prostředí. Aby nebyly pořád
v tom ústavním. My moc nejezdíme na
akce dětských domovů, ale sami pořádáme
několik velkých akcí za rok a zveme
veřejnost sem. Jsme otevřené zařízení,
děláme masopust, rytířské slavnosti,
řidičský průkaz...
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Akce jsou vždy prioritně pro lidi z venku.
Jezdí sem rodiny se svými dětmi, my pro
ně uděláme akci, zapojíme naše děti. Je
to taková skrytá integrační záležitost.
Ne že by to bylo vyloženě pro biologické
rodiče, ale děti, které jsou s nimi v kontaktu, je samozřejmě zvou. Myslím, že
v tomto ještě máme rezervy, že by se
toho pro kontakt s biologickou rodinou
dalo udělat víc. Bohužel těch rodin, které
s námi chtějí spolupracovat samy od sebe,
je minimum. Ale za nás by se to dalo
zřejmě ještě vylepšit.
Stručné zhodnocení projektu Rozvoj.
Nabízel několik věcí, už jste Rozmarýnu
pochválil, proběhla setkání s mladšími
dětmi, výjezdy, v rámci Rozvoje tu byla
supervize, vzdělávání pracovníků, komunitní programy nebo jejich podpora. Chcete se nějak vyjádřit k tomu
tříletému snažení, případě jaké aktivity
vás do budoucna zajímají, v čem budete
chtít pokračovat?
Určitě pro nás byla prospěšná supervize,
byť se nepodařila. Měli jsme možnost ji
přes Rozmarýnu zafinancovat, protože
supervize je finančně poměrně náročná
záležitost. Toto bylo skutečně přínosné.
Že se to nepovedlo, je druhá věc, několik
věcí stálo v cestě. Ale alespoň to přineslo
povědomí o tom, že něco takového existuje.
Myslím si, že i děti, které se zúčastnily
rozmarýnovských aktivit, si z toho něco
odnesly, jinak by tam nechodily. Já můžu
vyjádřit celkovou spokojenost.

ROZHOVORY
Napadá vás, jak by mohl domov služby,
které byly nabídnuty zdarma díky
podpoře projektu Rozvoj, financovat
z jiných zdrojů?
Jediná možnost je zapojit sponzorské
zdroje, které máme, a s nimi hospodařit.
Já se přiznám, že pro mě je prioritní využívat
peníze, které máme, na vzdělávání dětí. To
znamená na kroužky, které nejsou ve škole,
jako je třeba liduška, zumba, angličtina.
Pak určitě do sportovních oblastí. No
a pak by se z toho pochopitelně dala financovat i spolupráce.
Co byste vzkázal, co byste si vy osobně
přál nebo na co byste se rád zeptal
kolegů z jiných zařízení? Nějak to za
sebe uzavřete.
Já nevím, jestli bych něco vzkázal kolegům.
Myslím, že asi všichni vidí, jak to vypadá.
Já bych si přál, aby bylo co nejmíň, byť
to asi není úplně možné, takových těch
dětských bolavých osudů.

Na druhou stranu se ale domnívám, že
dětské domovy budou vždy potřeba.
Služba se promění, bude nějakým
způsobem modifikována, ale bude stále
potřeba.
Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.

Dětský domov Unhošť
Berounská 1292, 273 51 Unhošť
Tel.: (+420) 312 520 802
E-mail: reditel@dd-unhost.cz
Sponzorský účet: 1430141/0100
http://www.dd-unhost.cz

Ono to určitě v některých rodinách nemusí
všechno klapat a vycházet, ale neměly by
se objevovat situace, kdy je dítě týrané,
zneužívané. To je takové moje osobní
přání. Aby se dětem dařilo trošku líp
a aby tím pádem nemusely přicházet
k nám.
Myslím si, že ten systém, který se snaží
prosadit ministerstvo práce a sociálních
věcí, čili že děti patří do rodin, není špatný.
Já proti té myšlence nic nemám. Trochu
se bojím skutečné realizace, tak jak to
v současné době běží.
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Rozhovor s ředitelem Dětského
domova Ledce

Mgr. Romanem Pejšou
a zástupcem ředitele

Liborem Černým

Rozhovor vedl Ondřej Bárta z občanského
sdružení SES

Ondřej Bárta: Když se zamyslíte nad
ústavní výchovou a konkrétní prací ve
vašem domově v posledních dvou, třech
letech, co považujete za největší úspěch?
Roman Pejša (RP): Když se nebudeme
soustředit přímo na děti... podařilo se od
Středočeského kraje získat novou budovu
do správy. Je to zámeček, který sice patří
k dětskému domovu, ale je kus od něho.
Teď plní funkci volnočasového centra. Podařilo se nám získat finance na
rekonstrukci celého objektu a nahoře
jsme vybudovali startovací nebo sociální
byty. Využívat by je měly děti z našeho
dětského domova v případě, že by se našla
nějaká dušička, která by byla schopna
tam samostatně fungovat, ale stále pod
naším dohledem. S přínosem, že nás zná
a může za námi kdykoliv přijít. Dítě by se
naučilo samostatnosti, třeba jak si poradit
s nájmem, který nebude přemrštěný, ale
vytvoří návyk, že všechno není zadarmo.
Že se chleba nenamaže sám, že si musí
vyprat, vlastně to, co se tu učí s tetami
v průběhu a společně. Ale dopad tam na
samostatnost bude tvrdší.
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Roman Pejša a Libor Černý
Budete otevření i jiným dětským
domovům, když ty startovací byty nebudou obsazené?
RP: Určitě. Kdyby nás někdo oslovil, není problém. Z jednoho
velkého bytu nyní děláme mateřskou
školku, protože teď nemáme uspokojivou poptávku. Nic nás netlačí, takže
děláme školku, protože teď je boom
a místa nejsou. Projekt se týká i našeho
okolí. Nyní už máme naplněnou
i mateřskou školku, kterou budeme
otevírat v září. Snažíme nenásilně pronikat do společnosti v okolí, aby nálepka
dětského domova byla jiná, aby si lidé
zvykli, že centrum je tady i pro ně. Další
úspěch je Angelika Stojková. To je takový
zářný příklad. Klientka sem přišla, když
jsem tady ještě nebyl. Byla tu přes deset let,
vyrůstala tady, jenom se zásahem biolo-

ROZHOVORY
gické rodiny. Byla na takové výši, že
dokázala poznat, co je pro ni dobře. Od
rodiny se distancuje, protože nic pozitivního od nich nepřichází. Je to smutné,
ale je to tak. Mnohdy si to děti malují jinak
a tyto věci nerozlišují.
Aby to bylo úplně srozumitelné - v čem je
ona výjimečná?
Libor Černý (LČ): Tím, že se distancovala, že se jí podařilo vystudovat. Udělala
střední školu, pak nástavbu. Teď nepracuje, práce se jí shání obtížně. Ale je
to vystudovaná sociální pracovnice. Kdyby byla doma, nikdy by nevystudovala.
Nejspíš by prodávala drogy, to dělali oba
rodiče. Pochybuji, že by seděla doma nad
knížkami a učila se.
Co vaši práci s dětmi nejvíc komplikuje,
ztěžuje, co vnímáte jako aktuální problém z hlediska přímé praxe?
LČ: Při přípravě na tenhle rozhovor jsme
si poznamenali státní zástupkyni, která
má na starosti kontrolu dětských domovů.
Zarazila nás její kontrola výchovných
opatření v našem domově. Postupujeme
vždy podle nějakého mustru. Mysleli jsme
si, jak to máme dobré a vymakané. Jednoho dne si naše dokumenty okopírovala
a odvezla. Pak nám přišel dokument...
Nevěřili jsme, že je to možné. Například
mladík, kterému ještě nebylo 15 let, šel na
Smečno a tam požil nějaký alkohol. Nebyl
v ohrožení života, ale byl vláčný, pozvracel
auto. Řekli jsme, že tohle se nedělá a že bude
týden bez vycházek. Státní zástupkyně
to celé smetla ze stolu. Cituji důvody:
„K vydání tohoto opatření nebylo školské

zařízení oprávněno, neboť k jednání došlo
ve Smečně, tedy nikoliv ve školském
zařízení, ve kterém se vykonává ústavní
nebo ochranná výchova.“ Čili jakmile
se to stane za plotem, podle ní už do
toho nemáme co mluvit. Což je nesmysl,
protože my jim píšeme volné vycházky
a máme za ně stálou zodpovědnost.
RP: To je palčivý příklad, který je v nesouladu s tím, co si myslím, že by mělo být.
Dítě v rodině něco provede a rodič zasáhne. A když se to stane třeba ve škole, tak
s tím rodič nemá mít co dělat?
LČ: Jedné dívce po úraze doktor doporučil
hospitalizaci v Bohnicích a tam jí při kontrole krve našli v krvi amfetamin. V rámci
výchovného opatření jsme použili klasickou pedagogickou formu domluvu. Byli
jsme pak napadeni, že jsme porušili zákon,
který sankci ve formě domluvy neuvádí.
RP: To jsou takové střípky, kdy si člověk
řekne, že tedy nemůžeme nic. Mantinely
jsou tak úzké a děti nám tam proplouvají.
LČ: Takže když se to stane a já to zjistím,
stanovím 14 dní bez vycházek, což je podle zákona, a to mi projde. Ale já vím, že je
to k ničemu, spíše naopak.
RP: Je to mnohdy přebujelá administrativa, která vytváří nesoulad s naší prací.
Jak vidíte budoucnost ústavní výchovy
vašeho zařízení v nejbližších třech až
pěti letech? Co vás čeká?
RP: Já si myslím, že se bude rozvíjet, co
už tady děláme, například komunitní
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centra, v nichž se bude hodně pracovat s ohroženými dětmi. Čeká nás práce
s konkrétní rodinou, ne suplování sociální
práce kompletního OSPODu. Budeme do
toho hodně zapojovat rodinu.
My jsme tady v Ledcích trochu specifičtí,
nemůžeme si tu otevřít ambulantní poradnu. Ve Strašecím nebo Unhošti by se nám
v tuto chvíli dařilo lépe. Tam sledované
rodiny a děti v ohrožení mohou přijít.
Tady to smysl nemá. K nám se dávají děti
specifické - mentálně postižené. Máme tu
školu, máme tu klidnější prostředí, jsou tu
vyvarované svodu velkoměsta, pracujeme
s nimi trochu jinak.
Budeme tu mít mateřskou školu, běžnou
základku, budeme získávat děti i zvenku.
Bude to nenásilná inkluze. Nemůžeme
si diktovat, jaké děti k nám přijdou. Ale
jsme připraveni reagovat pružně na trh
dle potřeby. Nejsme zavření ve skleníku.
Postupně se věci mění. Zákonodárci to
mnohdy překopou úplně nesmyslně a my
v terénu si s tím pak musíme poradit.
Existují tlaky, aby se dětské domovy zavíraly. Ale také je slyšet, že to asi nebude
úplně dobře. Ohrožené děti vždycky budou a budou muset mít někde místo. Stát
by měl mít funkci garanta, že vše funguje
dobře a že děti nejsou rozstrkané někde
v ghetech. Každé zařízení si bude muset
nějakou cestičku najít. Je možné, že ty
velkokapacitní zařízení se budou tlumit,
snižovat počty, což je jedině dobře. My teď
máme 35 dětí a myslím si, že kdybychom
zůstali, tak se nám nic nestane. Když se
to finančně utáhne a zřizovatel řekne,
že je to smysluplné. Anebo si najdeme
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nějakou berličku nebo instituci, kterou
budeme provozovat dál jako poskytovatel sociálních služeb. Tam prostor máme
a využijeme jej. Zachováme specifičnost
zaměřenou na individuální potřebu dítěte,
při menším počtu, což je pochopitelné.
Další otázka se týká zaměstnanců
dětského domova. Jakým způsobem se
proměňuje jejich situace? Jaké jsou jejich
podmínky, potřeby, jak se změnila jejich
situace v posledních letech?
RP: Změnila se finanční situace. To
vnímáme všichni u nás, stále je tu to zaklínadlo krize. Zřizovatel má samozřejmě
své prostředky, které dostane z MŠMT.
A to dopadne na příspěvkové organizace, které si musí nějak poradit. My
jako kouzelníci si s tím zatím poradíme
dobře, ani jeden rok jsme nebyli ve ztrátě.
I když je spousta zařízení okolo, které
ztrátu vykázaly. Není to chyba ředitelů ani
nikoho dalšího, je to spíš systémová chyba,
že peněz jde do školství málo. Kdybychom
neměli sponzoring a neměli tři čtvrtě milionu na sponzorských darech za rok, tak
jsme také ve ztrátě. Zatím jsme to nějak
vybalancovali, Se sponzory (zaťukávám),
vycházíme moc dobře a jsme rádi, že se nás
drží. Máme možná výhodu, že jsme blízko
Prahy. Třeba Kašperské hory se potýkají se
spoustou negativ, děti jsou zavřené v areálu a nemají v podstatě žádné volnočasové
aktivity, které by se mohly zaplatit.
Můžete použít peníze od sponzorů na
nějaké benefity pro zaměstnance?
RP: To ne, my to cíleně směřujeme na děti
nebo vybavení.

ROZHOVORY
Necítíte tedy, že navzdory krizi by
zaměstnanci byli nespokojeni s penězi.
LČ: Vychovatelé mají určité potřeby a my
nejsme schopni je uspokojit. Sponzorovi
jde vždy o děti, takže děti jsou na prvním
místě.
RP: Jedinou výjimkou byla v poslední
době finanční společnost Cetelem, která
nám přispěla 80 000 Kč a se kterou jsme
domluvili volnou ruku, jestli budeme
vzdělávat děti nebo dospělé. Pojali jsme
to dohromady. Vyjeli jsme do Nesuchyně,
rekreačního střediska kousek od Rakovníka. Strávili jsme tam s dětmi hezké chvíle na bowlingu, hráli jsme ping-pong,
byli jsme v bazénu, dali si večeři, prostě
byla zábava. Cílili jsme to i na lidi, kteří
s dětmi pracují v týmu, paní uklízečka,
paní kuchařky, účetní, nepedagogičtí pracovníci. Ti toho rádi využili, poznali děti
v neformálním prostředí, kde se chovaly
jinak. Vztahy se stmelily. Podpořilo nás, že
na to Cetelem kývnul a viděl v tom smysl.
Vzdělávání tam proběhlo také, druhý den
jsme měli přednáškou o finanční gramotnosti od paní z banky ze Slaného. Byla
určená dětem, ale odpovědi dostali všichni.
Co podle vás potřebují vychovatelé
v dětských domovech ke své práci?
RP: Větší podporu v ostatních pomáhajících profesích. Souběh každodenních
partnerů, jako je psychiatrie, policie.
LČ: Lidé od policie jsou často jediní, kteří
nám rozumí a jsou na stejné vlně. Jsou
v pozicích jako my. Ale psychiatrie a státní
zástupkyně, no jak to jen říct...

RP: To souvisí samozřejmě i s rodinou.
Zákonný zástupce má pořád svá práva,
ale zájem o dítě ne. My máme holé ruce.
Zodpovídáme za všechno, ale rozhoduje si
o tom rodič.
Takže je třeba větší pravomoc a jistá
míra rozhodování.
RP: Ano tak.
Co podle vás potřebuje ředitel,
popřípadě vedoucí pracovník od svých
zaměstnanců? Daly by se specifikovat
základní požadavky na dovednosti vychovatele?
LČ: Jsem přesvědčen, že všichni dovednosti mají. Ale potřebují vhodné podmínky,
mají své potřeby a ode mě očekávají, že já
je uspokojím. A to je vždy otázkou peněz.
Na jednu stranu by uměli a chtěli s dětmi
pracovat, ale není to možné. Třeba víkend
v přírodě mimo dětský domov nelze, je to
příliš drahé. Je třeba myslet i na vybavení
skupin, s tím bojujeme pořád.
Tohle potřebují oni od vás, ale když byste
se zamysleli vy, jaké požadavky na vaše
zaměstnance máte?
RP: Když přijímáte zaměstnance, neodhadnete, jaký bude. To se pozná až
mezi dětmi. Některého přijmou hned,
některému to trvá dlouho, k někomu mají
odstup pořád. Samozřejmě preferujeme
člověka, který bude nenásilnou formou
fungovat mezi dětmi jako strýc nebo teta,
nebude hysterický, nebude mít výlevy,
nebude svou špatnou náladu přenášet na
děti. Když se mu něco doma stane, musí
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být stále profesionál, anebo to říct dětem
taktně. Musí tam být lidskost a důstojnost,
dítě nikdy nesmím srazit někam na dno.
LČ: Spolehlivost, loajálnost, svědomitost.
RP: Ne žádný solitér.
Když bychom se zaměřili na děti neboli
klienty ústavní výchovy, jak vnímáte
v posledních třech až pěti letech změny
k lepšímu? Co se posunulo dopředu
z hlediska podmínek, možností?
RP: Nás nenapadá moc věcí, které by
byly v naší práci až tak pozitivní, myslím celorepublikově. Tlaky médií a lidí,
kteří o tom moc nevědí a píší články,
čímž masírují masy, to je boj s větrnými
mlýny. Snažíme se, aby sem lidé chodili.
Děláme den otevřených dveří, aby mohli
domov vidět. Děláme různé věci pro děti
i dospělé, snažíme se sem přilákat celou
rodinu, abychom alespoň něco dokázali.
Vím, že celostátně to nezměníme, ale
je důležité o tom mluvit a nebýt někde
zabarikádovaný. To vnímám jako posun. Nejenom my, ale mnoho zařízení se
snaží dělat aktivity nejen pro své děti ale
i pro ostatní. Dělají se komunitní dny
a volnočasové zahradní slavnosti. Ale když
to vezmu jako celek, pojem dítě z ústavní
výchovy pořád působé pejorativně. Je to
stále jakási nálepka. Buď se řekne sirotci,
chudáčci, pro které se organizují sbírky,
anebo jsou to ti parchanti. Ve společnosti
je to stále vnímáno nejednotně a bude
trvat dlouho, než se to změní. Nemám
rád, když se lidé nálepkují jenom kvůli
tomu, že jsou Vietnamci, Maďaři nebo
Romové. Něco podobného se děje
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i v případě ústavní výchovy. Takové dítě je
buď nepřítel nebo chudinka.
Myslíte si, že se zlepšují podmínky
odcházejících
klientů?
Mladých
dospělých, kteří dokončili studium,
završili osmnáct let. Zlepšilo se nebo
zhoršilo něco v této oblasti?
RP: Celorepublikově se myslím, že ne. Jsou
to zase jenom takové naše pokusy, kdy se
o něco snažíme, ale celorepublikově to
systémově řešené není. Odchody jsou stále
velmi těžké. Kolabuje to kvůli tomu, že děti
odchází zpět do nefunkční rodiny, v tom
jim nikdo nezabrání. Chybí jim pomocná
ruka. V osmnácti letech odloží na OSPODu spis, a tím to končí. Pak se možná,
když je nějaký problém, objeví kurátor.
Zlepšilo se jedině to, že jsou domovy,
které mají vybavené startovací byty. Ale
systémově to není řešené. Peníze si stejně
musí zařízení shánět samo, vyřizovat to na
obci. Legislativně to prostě ošetřené není.
Nedávno jsme měli dívku, které jsme po
osmnácti letech doporučili prodloužit
ústavní výchovu, všichni s tím souhlasili
a dívka měla perspektivu. Teď po půl roce
se to ale otočilo a my naopak žádáme
o zrušení ústavní výchovy a nevíme, jak
z toho, nikdo nám nechce pomoci.
Ta dívka se zasekla, nechce dělat vůbec
nic, ani studovat, chce volnost.
LČ: Sociální pracovník vám na rovinu
řekne: “Já to 26. března smetu ze stolu a už
pro mě ta dívka neexistuje”. Ve škole, kterou navštěvovala, řeknou, že má podmínku,
což znamená, že tam rok nemusí chodit
a pořád je studentem školy. A diagnostický
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ústav vám řekne, svolejte případovou konferenci. Otec jí domů nechce a ta dívka
chce pryč. Co s tím?
RP: To přece nejde, sklapnout spis
a říct: tak a je pryč. Když máte šanci něco
jí nabídnout, musí být možnost nějaké
návaznosti, nějaké posloupnosti. Aby měla
alespoň jistotu bydlení. Aby tam fungoval
dál nějaký podpůrný systém.
Vaše zařízení spolupracuje s celou řadou
odborníků, institucí, organizací. Rádi bychom ve sborníku zveřejnili nějakou vaši
dobrou zkušenost ve spolupráci v oblasti
služeb pro klienty a pro pracovníky.

RP: Fungovalo to jak s vámi (SES) tak
s Rozmarýnou. Pořádala se sezení, výjezdové akce, to bylo zajímavé a nestálo nás
to ani korunu. Supervizi jste zařídili také
vy, docházel sem pan doktor Schmidt.
My jsme se dále zapojili do projektu
Člověk hledá člověka. Tento projekt trval
2 roky a začalo to slibně. Měli jsme podepsat smlouvu, vše bylo zdarma, měli jsme
si vybrat 6 seminářů do 2 let a oni nám
slíbili lektora. Bylo tam 20 témat, z nich
mě zaujalo Jak zvládat agresivitu u dětí.
Ke konci projektu jsem je bombardoval,
kdy přijede lektor. Nebrali telefon, neodpovídali a pak jsem dostal dopis, že kurz
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s lektorem Martínkem nebyl potvrzen pro
vytížení lektora. Já jsem se už tenkrát divil, že je potřeba potvrzovat lektora 2 roky
dopředu, ale tvrdili mi, že je to opravdu
třeba. Teď mi sdělili, že seminář nebyl potvrzen a že se projekt uzavírá a nemohou
mi zajistit náhradní variantu. Měli naší
smlouvu, dostali peníze... Doktora Martínka neznám, prý je dobrý, ale my jsme
neměli tu možnost se s ním střetnout.
Lidé, co pracují s dětmi, školení chtěli
a těžko se jim věřilo, že se na ně někdo
smluvně vázaný takhle vykašle. S touto
organizací už nikdy spolupracovat nebudeme.
Jak jste na tom s penězi? My víme, že
celá řada služeb je hrazena sponzory,
děti mají něco zadarmo, štědré Vánoce.
Zároveň by bylo dobré, kdybyste se
vyjádřili k tomu, kde ty peníze jsou a kde
naopak chybí.
RP: Máme sponzory, těm patří velký
vděk. Oba hotely Corinthia, Lego Kladenské, C40 Kladenská neziskovka. Jsme
rádi, že je máme, bez nich bychom byli
úplně utažení. Sice tu máme stesky, že si
nemůžeme dopřát mnoho výjezdů, ale
můžeme říct, že cíleně vyjíždíme na akce,
které naplánujeme dopředu. A můžeme
být rádi, že vůbec někam vyjíždíme.
Málo
peněz
je
na
konkrétní
volnočasové
aktivity.
Máme
je u nás hodně postavené individuálně.
Máme nepřeberné množství kroužků, letos
máme 27 z 35 dětí zapojených v nějakém
z nich, snažíme se děti během týdne nějak
zabavit. Aby si našly prostor, který je baví.
Teď jsme přes sponzory sehnali kytary
i s pouzdrem. Když dítě cvičí, může
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si ji pak i odnést, je to jeho kytara. Je to
nákladné, ale je to něco, co potřebujeme.
LČ: Letos o vánocích bylo až kontraproduktivní, jak se společnost dojala.
RP: Letos bylo množství dárků mimořádné.
Musel jsem balancovat nad seznamy
dárků, stále se ozýval někdo, že chce
přispět. Pak se dětem sejde MP4, stříbrný
řetízek, fotbalový míč. Po Vánocích jste
rádi, když mají jednu věc. Zbytek je ztracený, rozbitý, prodaný. Já mám seznam
a někdy v únoru jdu na náhodnou kontrolu, aby mi ukázaly vánoční dárky. Jsou
schopné vše hned prodat. Neznají cenu
věcí, stačilo by jim menší množství, než je
osázet stříbrem a zlatem.
LČ: To je díky hejtmanovi. Zeptá se, kolik máme na Vánoce dětí, řekli jsme 15
a on do toho dá 20 000 Kč. Chce je chce
utratit a my musíme vybrat movitější
dary. Někdo dostal míč z mistrovství
světa, který pak skončil zakopnutý v potoce. Ale nemůžeme říct sponzorům,
že darů máme moc. Sponzor chce mít
odezvu, tak pak lovíme fotku s balonem.
Pro nás by bylo lepší, kdyby dal peníze
třeba na volnočasové aktivity. Máme teď
konkrétní odezvu, že sponzor zaplatí
jednomu dítěti autoškolu. Je to cílené
a pro nás moc dobré. Dítě si to uvědomí,
dokážeme ho motivovat, je tam manévrovací a výchovný prostor. U darů na Vánoce
je to těžší.
Vaše zařízení je řízeno státními orgány.
Kdybyste mohl navrhnout změnu, např.
v poslání, v činnosti, ve fungování systému, co byste uvítal?
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LČ: Asi by bylo potřeba lepší spolupráce
s diagnostickým ústavem. Máme také
potřebu metodického vedení, spolupráce,
reflexe. Kdyby sem jednou za čtvrt roku
třeba přijeli na návštěvu, zeptali by se, jaké
máme problémy po stránce výchovné,
s čím si nevíme rady a s čím by nám jako
diagnosťák mohli pomoci. My nejsme
vševědoucí a někdy věci neumíme řešit.
Mohli by nám podat pomocnou ruku.
I kdyby ani oni nevěděli, byl by tam
alespoň zájem. Vlastně lidi z diagnosťáku
ani neznáme. Známe paní ředitelku, ale
třeba psychology osobně neznám.
RP: Nám chybí možnost setkávání, kontaktu, sounáležitosti, abychom měli v té
síti přehled a ne oddělená oka.
LČ: Já se bojím, že diagnosťák bude chtít
sezvat jednotlivé dětské domovy a budou
probírat své problémy. Ale když se sejde
15 dětských domovů, trvá dlouho, než se
každý vypovídá a nevyřeší se nic. Ale na
druhou stranu vím, že diagnosťák toho
má moc a nestíhá objíždět jednotlivé
dětské domovy. Jednou za rok si přijedou
zkontrolovat plány rozvoje osobnosti, což
musí dělat podle zákona, ale ta potřeba z
terénu tady u nás je. Když chceme někoho
přeřadit, přijmout, přemístit, správní
řízení dělá diagnosťák. A dělalo by se to
lépe, pokud by o tom více věděli.
Jak hodnotíte spolupráci vašeho domova
s biologickými rodiči? Co se daří a co je
naopak problém?
RP: Já bych navázal na to, co jsem již
říkal, že máme relativně svázané ruce.
Všechna práva zůstávají zákonnému

zástupci a rodič toho mnohdy dokáže
brilantně využívat. My máme prostor
k vysvětlování hodně omezený a kolikrát si rodič diktuje podmínky, které
jdou proti dítěti. Přijede třeba jednou
za čas a převrátí nám domov naruby.
Všichni jsme neschopní, dítě strádá
a nejsme mu schopni nic zajistit. Dítě to
rozhodí, vnímá to a pak to naruší vztah
s námi. Rodič dá třeba půl roku pokoj, ale
pak ho zase něco chytne a naší práci shodí.
To jsou takové střípky, které by měly mít
oporu v zákoně. Stát, garant výchovy, by
měl zajistit, aby rodič pozbyl určitá práva
o rozhodování a směřování dítěte. Pokud
někdo vyhodnotil, že je rodič neschopný vychovávat dítě a muselo to skončit
až ústavní výchovou, měla by být nějaká
omezení. Mělo by být dané, co může
a nemůže. Pak se dohadujeme, jestli dítě
necháme očkovat, jestli ho povezeme do
nemocnice teď nebo kdy, jestli operaci či
ne. Rodič tu sice tři roky nebyl, nic o tom
dítěti neví, ale je to táta. Nemyslím tím
spolupracující rodiče. Ale setkáváme se
spíše s tím, že rodič nespolupracuje. Těžko
hledat jen samé ideální rodiny, které mají
dítě v ústavní výchově a fungují a jezdí...
i děti k nim jezdí a my tu plníme jenom
internátní funkci... To je nesmysl. Ty děti
nějakou zátěž mají, jsou tu z nějakého
důvodu a většinou za ten důvod nemůžou.
Jsou to jen děti. Bohužel se to vyřeší jen
odtržením rodiny. S rodičem nikdo nepracuje. My pracujeme s dítětem, někam
ho tlačíme se vzděláním, s výchovou
a rodič na nás střílí ze zálohy, protože
on stále stojí v bahně, v tom prostředí,
ze kterého dítě bylo odtržené. Ale právo na
dítě stále má, což si myslím, že je špatně.
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Nabízí váš dětský domov něco rodičům?
RP: Určitě. S rodičem vejdeme v kontakt, snažíme se sezvat všechny subjekty. OSPOD, školu, rodiče, nás,
děti, abychom se viděli jako partneři.
Tak se snažíme působit na zákonného
zástupce a obrušovat, co je v nesouladu.
Nějak ho vmanévrovat do toho, že všichni
máme zájem dítěte na prvním místě.
Rodič se ale může cítit ohrožený. Nabízíme, že může vše probrat s odborníky.

RP: Dvakrát jsme podali projekt přes evropské fondy, ale nevybrali nás. Budeme
to zkoušet dál. Pak jsme mluvili o sponzorech, ale to by zase muselo být cílené, jako
v případě Cetelemu, ne ohraničené na volný čas nebo na výrobky. Přichází spousta
nabídek školení, kdy cíleně vybíráme
školení pro zaměstnance. Jako první nás
samozřejmě zajímá cena. Nemůžeme vše
platit z provozu, jsme tvrdě limitovaní.
Když proběhnou školení celoplošně, jsme
vděčni, že je to zadarmo.

Vždy se snažíme pracovat s celou rodinou. Rodina je však nefunkční z nějakého
důvodu a důsledkem toho z ní bylo to dítě
vytrženo. My se jim snažíme poskytnout
pomoc. Je to ale zase případ od případu.

Co byste vzkázal, nebo na co byste se
rád zeptal kolegů z jiných zařízení? Jaké
máte přání? Nějak to za sebe uzavřete.

Prosím o stručné zhodnocení projektu Rozvoj. Nabízel několik věcí,
Rozmarýnu už jste pochválil, proběhla
setkání s mladšími dětmi, výjezdy, v rámci Rozvoje tu byla supervize, vzdělávání
pracovníků, komunitní programy nebo
určitá podpora. Chcete se nějak vyjádřit
k tomuto tříletému snažení? Případně
co by podle vás to mělo pokračovat?

RP: Méně byrokracie. A více porozumění
z pozice společnosti a subjektů, které participují na tom, aby dítě dále fungovalo
a aby se dokázalo začlenit do společnosti.
Když půjdou subjekty proti sobě nebo to
bude roztříštěné a nebude všech v souladu, pocítí to zase rodina a dítě.

LČ: Pevné nervy.

RP: Spolupráce s vámi byla opravdu velmi
dobrá. Těší mě to, co říkala Petra (lektorka
Rozmarýny), že sem opravdu jezdili rádi.
To je pozitivní i pro nás.
Napadá vás, jak by mohl služby, které
díky projektu Rozvoj nabídly nestátní
neziskovky SES a Rozmarýna, financovat váš dětský domov? Pokud byste
o konkrétní služby stáli, vidíte zdroje financování?
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ROZHOVORY
Rozhovor s ředitelkou Dětského
domova Domino v Plzni

Mgr. Naďou Erbovou

Rozhovor vedl Evžen Nový z občanského
sdružení SES
Evžen Nový: Jak bys zhodnotila projekt
Rozvoj? Co vám to přineslo?
Naďa Erbová: Určitě byly dost významné
akce pořádané pro děti vzhledem k tomu,
že to byla systematicky se opakující setkání, při kterých se děti naučily různým
novým dovednostem. Myslím si, že díky
tomu, že to trvalo skoro dva a půl roku,
navázaly se dobré vztahy s lektory, které
se promítly do jednotlivých skupin, ve
kterých se děti pohybovaly.
Důležité z mého pohledu bylo také, že děti
jezdily na výjezdy a něco prožily a těšily
se na další činnost během kalendářního
roku. Začátek byl vlastně takový nenápadný, děti se do toho musely tlačit a až po
prvním výjezdu byly kontakty s lektory už
na jiné úrovni. Děti už se těšily a ptaly, kdy
bude další setkání.
První rok se konal zlomový prázdninový
výjezd, kdy Rozmarýna pracovala ve
vztahu s dětmi, které začínaly v Samoforu. Poté se rozvíjela činnost v Zasamo,
bylo to také fajn, protože se tam dostaly i starší děti. Díky tomu, že děti jsou
z různých rodinných skupin vzájemně
se poznaly a utvořily se vazby, které
pokračují i dnes. Rozlet byl určen pro
ty nejstarší. Jeden rok kolidoval s pro-

jektem, který u nás probíhal. Jednalo se
o projekt Krok do života. V Rozletu se
tedy zapojily děti, které se neúčastnily
aktivit v Kroku. S Rozletem byly v Praze
v pracovní agentuře. Měli jsme od dětí
dost pozitivních reflexí.
Napadá mě, jak jsi mluvila o tom, že
kurz byl zlomový, jestli by se příště
nemělo začít výjezdem. V případě, že by
se dělala podobná akce.
Výjezd byl zlomový tím, že byl na konci
prázdnin a hned v září byly určené termíny na další setkávání. Děti čerpaly ze
zážitků a říkaly si „to bude dobrý“, protože
už jsme se s těmi lidmi setkaly o prázdninách. Myslím si, že by to možná mělo
být obráceně. Nejdříve by měl být víkendový výjezd a pak by se to lépe odpíchlo. Pokud jsou děti s novými lektory
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v jiném prostředí než v dětském domově,
je navázání kontaktu jednodušší. Z toho
potom člověk čerpá po celý rok.
Jak bys zhodnotila výjezdy vychovatelů?
Výjezdy byly fantastické. Dodnes z toho
těžíme. I díky tomu, že jsme potom měli
možnost setkávat se v rámci supervizí.
V letošním roce jsme k tomu připojili vnitřní
workshopy, které dělá paní psycholožka,
takže v tom modelu vlastně pokračujeme.
Velmi rádi na to vzpomínáme, nejen kvůli
náplni, která tam byla. Nadchly nás různé
věci, které se děly okolo i že se stmelil
kolektiv. Na druhé straně se zase vyhranily některé záležitosti, které se mohou
dál řešit. Velký dík, že jsme se mohli těch
setkání zúčastnit. Určitě pokud bude další
možnost, uvítám, když týmy zase vyjedou.
Nemuselo by to být ve stejném složení,
abychom se viděli zase s jinými lidmi.
Ale nejdůležitější je dostat se společně
z pracovního prostředí, vyjet si, mít nějaké
zážitky, počínaje technikami, včetně sportovních záležitotí... Ty večery byly fajn.
Poslední část, kterou jste využili, byla supervize. Co to přineslo do vašeho týmu?
Pro mě jako pro vedení z toho vyplývalo
mnoho věcí, které jsme potom mohli
v novém roce zakomponovat do koncepce. Bylo to setkávání týmů, rodinných
skupin, kde často vázla komunikace. Lidé
si nedokázali říct, co je trápí. Takže jedním
z výstupů je, že máme od nového roku
zavedeny interní porady. Probíhají před
metodickými sdruženími a jednotlivé
týmy si proberou záležitosti, které se týkají
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skupiny. Následující týden přicházíme
v sestavě - já ředitelka, zástupkyně, psycholog a sociální pracovnice. A opravdu se
věnujeme jen dětem.
Probíráme různé postupy a strategie týkající se dětí a všechno, co nám v minulosti ubíralo čas, si odbudeme v interních
poradách. Navíc se na to mohu připravit
a využít elektronickou cestu.
Dále si myslím, že se řada lidí naučila ventilovat své názory, že už nejsou ve skrytu.
Díky tomu, že to byla menší skupina,
odboural se ostych nebo nechuť hovořit.
Myslím si, že prostupnost mezi jednotlivými skupinami je daleko lepší. Já osobně
jsem za supervize ráda.
Když to, co jste dostali od Rozmarýny,
vezmeš jako takový celý balík... Vidíš,
že to mělo nějaký vliv na způsob, jak
nyní lidé dělají svou práci, nebo jak o ní
přemýšlí? Je tam nějaký posun?
Všichni mají vystudovanou odbornost,
ale když jim někdo druhý v rámci setkání
řekne, že mohou na určitou problematiku
nahlížet i jinak, je to jistě velmi přínosné.
Také si myslím, že už jenom vyslechnout
si, že bych mohl na věc nahlížet určitým
způsobem, aniž bych se k tomu musel
vyjadřovat, dává možnost širšího náhledu
na problematiku jako takovou.
Zvláště co se týče dětí, to vnímám jako
dobrou věc. Když jsem teď děti rozvážela
na poslední výjezdy, viděla jsem kooperaci
mezi jednotlivými dětskými domovy, jak si
děti navazují přátelství. Jsem ráda, že jsem
po seznámení s projektem Rozmarýny na
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spolupráci kývla a využila ji. Protože asi
ne všechny dětské domovy to mohly zažít.
Určitě bych do toho šla znovu.
Vidíš něco, co se od té doby dělá jinak?
Vidíš změny v uvažování pracovníků?
Určitě se nám podařilo díky tomu, co
jsme mohli vyslechnout, zamyslet se nad
potřebami dětí. Udělali jsme takové sociometrické šetření našich dětí a pak v rámci
skupiny rozebíráme, co děti ventilují na
naši adresu. Zároveň jsme si vytvořili takovou kuchařku, jak s dětmi dál pokračovat.
Což si myslím, že je důležité. Každá skupina dostala vyjádření, co děti prožívají,
daly se tam najít odrazy na jednotlivé vychovatele v týmu. Ti šetrným způsobem
dostali najevo reflexi, že některé věci mají
změnit. Že nejde o to, jak oni se vidí, ale že
jde o to, jak jsou hodnoceni dětmi.
Potažmo řešíme i interpersonální vztahy
mezi vychovateli. Vznikla jistá otevřenost
řešení v týmu. Dříve si každý odbyl službu,
aniž by byli navzájem propojení, a vznikaly
třecí plochy. Ty se mohly odrážet na tom,
jak se chovám nebo jak pracuji s dětmi.
Jak to tak slyším, tak supervize a všechny
ostatní věci mají manažerský dopad.
Měníte způsoby toho, jak běží informace
a podobně.
My jsme díky tomu dokázali udělat i nový
nástřel, říkáme tomu mapování osobnosti
dítěte, což nám pomáhá při vypracovávání
programu rozvoje osobnosti. A vlastně je
to sjednocené, celý tým všech vychovatelů
má šablonu, což je pro nás výborné. Pokud
s tím potom pracujeme v rámci různých

šetření, které potřebujeme třeba pro
soud nebo pro další odbornou činnost
s dítětem, je tam jednotný přístup. Pro
paní psycholožku je to také důležité, aby
pro svou práci měla z čeho čerpat.
Koho považuješ za dobrého vychovatele?
Dobrý vychovatel by měl být především
člověk nadšený pro věc, protože přece
jen nejde o výkon, jde o dlouhodobějším
působení, o empatii. Nahlížet na věc
ne úplně přímočaře, ale hledat různé
odpovědi na to, co se odehrává. Člověk by
to neměl brát tak, že si odbyde službu, ale
musí o tom přemýšlet, protože to prostupuje celým životem dítěte. Je to dost citlivé
téma, dělat s dětmi a zvlášť s dětmi, které
to neměly a nebudou mít v životě jednoduché. Dítě si to nese s sebou a podle
toho musím dítěti dávat nějakou možnost
a směr, kam by se mohlo vyvíjet. I když
často se to nestane, ale je hezké, když
dítěti mohu dát všechny informace, které
potřebuje. A to by pracovník měl umět.
Hodně na to sázím a říkám si, že je důležité,
že každý pracovník týmu je jiný. A je dobře,
že děti mohou nahlédnout a získat sociální
dovednosti od pěti lidí. Především to musí
být spolehlivý, zodpovědný, empatický
člověk, nadšený pro věc.
Kde je hranice nebo dělicí čára, co je
dobře a co špatně v této práci. Kde je
mez?
Vždy, když poslouchám, jak děti říkají, že
je vychovatel dobrý, je to pro mě signál, co
je kritérium pro ně, aby řekly, že je dobrý.
Já mám ráda důsledné lidi, kteří jdou sys-
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tematicky po malých krůčcích, plní si věci,
jak mají být a nemusím je s nimi řešit já.
Jsou zodpovědní za to, co mají. Pro mě je
špatné, když se nemohu spolehnout, když
musím soustavně připomínkovat. To je
pro mě hranice, co je dobré a špatné. Je
pár lidí, které můžu absolutně zodpovědně
nechat v týmu. Jde také o to, že když mám
rodinné skupiny mimo centrální budovu,
musí tam být lidé, kteří dělají všechno
převážně dobře. Nemůžu tam dosáhnout
a musím se na ně spolehnout. Ve většině
případů jsou tam lidé, kteří tu hranici mají
a většinu věcí dělají dobře.
A vychovatel směrem k dítěti?
Určitě by tam měl být prostor s dítětem
něco sdílet. Děti selhávají z důvodu, že
jsou stále osamoceny. Mají náš servis,
materiální, pečovatelský, ale nemají
možnost sdílení, protože práce v rodinné
skupině je náročná a není tam podpora
zvenku. Rodinná skupina je taková samostatná jednotka. Ale mnohdy děti nemají
nikoho, kdo je doprovází během odpoledne, během volnočasového prostoru,
kdy chodí na kroužky, sporty, soutěže.
Úspěch i neúspěch dítě nemá s kým sdílet. V té prožitkové části je rezerva, kterou ale mnohdy nejsme sto srovnat,
protože na to už není kapacita. Děti, které
jsou v kroužcích v domově je prožívají
společně. Ale ty, které chodí na kroužky
mimo domov, jsou osamocené a mnohdy
křičí po tom, aby se na ně vychovatel šel
podívat. Vychovatel ale nemá čas, protože
mu ve skupině zbývá dalších X dětí, které
nejdou v tu chvíli na kroužku, těžko může
vzít zbývající děti a jít se podívat, protože
zrovna musí jít s dětmi nakoupit, uvařit.
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Jeden člověk s dětmi v různém věkovém
složení to má dost náročné. Musí se
rozhodnout, co dělat a skloubit to tak,
aby skupina dětí, která zůstává, nebyla
poškozena.
Může se stát, že když děti nemají společné
sdílení, přestanou věci dělat. A my voláme
po tom, aby měly zájmy, žily smysluplně.
Pro vychovatele, protože by museli vykonávat nepřímou činnost, někteří ji mají
nastavenou podle skladby dětí, podle
toho co se odehrává, ale bohužel trend,
že by někdo dělal něco navíc, funguje jen
u některých, kteří třeba mají své rodiny
bez malých dětí.
Co dělají v rámci nepřímé činnosti?
Například doprovod nemocného dítěte
k lékaři, vyúčtovávání finančních
prostředků, které dostávají na stravování,
na provoz, mají pokladní knihu. Dále
návštěvy škol, nákupy ošacení, všechno
co se děje mimo pracovní dobu, kdy jsou
na skupině. Ale když si budu chtít udělat
nákup vánočních dárků pro děti, tak je to
v rámci nepřímé činnosti. Nejvíc je toho
asi u těch doktorů. V každé skupině jsou
tři kmenoví vychovatelé a ti si rozdělí
počet dětí a každé dítě to má jinak. Dítě
z mateřské školy je něco jiného, než dítě,
které má výchovné problémy.
Sedí to na potřeby vašeho zařízení? Ta
přímá a nepřímá činnost?
Trochu to naráží na koncepci, já bych
chtěla, aby si to v každé skupině dělali
sami, abychom tam minimálně vstupovali, protože pak je to řízené. Mys-
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lím, že by to tak mělo být, protože lidé si
musí také odpočinout, v rámci toho mají
i psychohygienu. Víkendy jsou náročné,
když se dělá 12 hodin a člověk je sám,
musí všechno a je to jen na něm. Když
se něco přihodí, všechny děti musí vzít
k doktorovi s sebou. Prostě psychohygiena
musí být, protože zátěžových situací je
ve skupině hodně.
Zajímá mě oblast etiky. Jak je to ošetřené
a o co se v tomto ohledu opíráte? Máte
nějaké standardy, listiny, komise?
My se neopíráme o nic. Každý si pod etikou něco představí a o to se opírá. Vnímám,
že je důležité mít nějaký vnitřní morální
kodex a ten ovlivňovat svým vlastním
způsobem. Lidově řečeno to, jaká já jsem,
předkládat těm dětem. Neberu tam žádné
velké filosofické záležitosti, ale myslím
si, že je to o sebekontrole, seberegulaci,
o tom, že existuje nějaká morálka a podle
toho bychom se měli chovat. Otázkou je,
jak to naráží na současnou skladbu morálních zásad, které jsou dané společností
a vývojem. Protože mnohdy se snažíme
říkat, jak nějaké věci mají být a děti vzápětí
přijdou, že vidí, že realita je jiná.

Ve své praxi se jistě dostáváš do konfliktů
zájmů okolo dítěte, když vzniká
nějaké rozhodnutí a požadavky jsou
protichůdné. Je těžké se rozhodnout?
Někdy je to těžké, je to případ od případu.
Jsou věci, kdy si říkám, proč to není postavené tak, aby dětí u nás skončilo méně.
Proč se prevence nedělá někde před námi,
možná by to bylo levnější než dát děti
k nám. Na druhou stranu se domnívám, že
práva rodičů jsou někdy až moc široká, a to
v neprospěch dítěte, ale je to zase příběh
od příběhu. Obecně by se mi zdálo
dobré naučit se víc pracovat s rodinou.
Já sem těžko ty rodiče dostanu, mnohdy je to právě proto, že od nich chceme
nějaké finanční uhrazení. Oni nás vnímají spíše jako nepřítele. Ale pomalu
v rámci případových konferencí se už
i s některými záležitostmi dá počítat. Jinak nemám špatnou zkušenost. Třeba se
sociálními odbory, s dalšími odbornými institucemi, se kterými spolupracujeme. Ale věřím, že kdybychom mohli
dělat poradenství, řadě věcí by se mohlo
předcházet. Tady vidím ještě rezervu.
Vzhledem k tomu, že jsme zařízení, které
má plnou obsazenost dětmi, prvořadně

Etická výchova by měla být záležitostí
nejen školy, ale i rodin a lidí okolo. Je
to zajímavá otázka, nikdy jsem nad
tím moc nepřemýšlela. Je dobré být
spravedlivý, mít srdce pro druhé, být
tolerantní, ale to jsou jen pojmy a často
jsou to u některých lidí jenom hezké pojmy. Otázka je, jak to má každý v sobě
nastavené.
U mě je to otázka zásadní.
Jeden z bytů DD Domino Plzeň
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než začneme někomu radit, musíme o děti
pečovat. Otázkou je, kam se celá transformace bude ubírat, protože nám děti
stárnou. Já mám aktuálně z 56 dětí 26 dětí,
kterým je nad 15 let a jedno jediné dítě,
které je předškolního věku.
Je vidět, že přísun malých dětí je pozastaven, pravděpodobně se už rozšiřuje
pěstounská péče nebo umísťování do
jiných náhradních forem péče. Máme
starší děti a čím starší děti, tím větší
problémy. Ne každý z vychovatelů umí
s malými nebo velkými dětmi pracovat. Někdo má rád spíš střední populaci a ty vyšší, protože děti už něco umí
a on není natolik trpělivý, aby se malými dětmi zaobíral. Někdo je zase radši
s těmi menšími, protože poslouchají
a není potřeba prosazovat autoritu jako
u těch starších. A u těch nejstarších už je
to o argumentaci a vyjednávání a diplomacii. A právě tohle se budeme muset
učit, protože na to nejsme zvyklí.
Vychovatel se dostává ve své práci do situací, kdy musí vybírat z nějakých alternativ, rozhodovat. Co není třeba úplně
jednoznačné, kdy je těžké říct, jestli to
dítě poškodí nebo pomůže... Napadá tě
nějaká taková situace?
Ovlivňuji to tím, že do skupiny vstupuje
v našem případě 5 lidí. A každý člověk
má tendenci řešit danou situaci s dítětem
jinak. A je důležité, aby se rozhodli tak,
aby dítěti neublížili. To znamená, že i když
mám vnitřně nastavené, že bych problém
chtěla řešit svým způsobem, musím to vykompenzovat ve prospěch dítěte.
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Konkrétně mě napadá řešení záležitostí,
kdy si dítě zkouší na jednom, řekněme
slabším, výchovateli, prosadit nějaké své
zájmy. Naštěstí máme program mapování
osobnosti dítěte a program rozvoje
osobnosti, do kterého nevstupuje jen
jeden vychovatel, který má dítě na starost.
U každého dítěte se objeví tři až čtyři
možné přístupy.
Proto je důležité, aby si v rámci interní
porady, kdy tam nejsem já, mohli pracovníci říct, já jsem si vyzkoušel tohle a takhle
se to podařilo, tohle dítě na mě zkoušelo
tohle, tenhle má tenhle problém a neskoč
mu na to... Aby se děti nedostaly nad
nás a abychom měli přehled o tom, co se
v každém dítěti odehrává. Děti jsou komplikované a ne každé dítě se někomu otevře.
Každé dítě si vybere někoho z té skupiny,
se kterým je v lepším kontaktu.
Čemu se pracovníci ve své každodenní
praxi vyhýbají?
Vyhýbají se řešení konfliktů, protože se
často mohou stát nepopulárními, jak
v očích kolegů tak v očích svých svěřených
dětí. Například zjistí, že dítě přišlo z vycházky pozdě a oni by měli vymyslet
nějaký postih za toto chování. Pracovníci
zapíší, že přišel pozdě, nezdůvodnil to atd.
a ten dotyčný, který přijde další den po
nich a vůbec tam nebyl, neví, o co se jedná.
A měl by vymyslet nějaký trest. Takhle si
to přehazují. Tak to je jedna z věcí.
Nebo to může to být třeba, že přijde dítě
podnapilé a chová se drze. Pracovníci
napíší, že byl drzý, ale už si ten problém
nevyřeší sami a očekávají, že tím že to po-

ROZHOVORY
psali, bude to řešit následující pracovník.
Ale ten problém už odezní, ten už vyčichá
a to dítě mnohdy za dva tři dny neví, co
se odehrávalo. Nebo to ví, ale už je to bez
energie, kterou bychom potřebovali. Takto
když se to stane několikrát, to dítě si může
říct, ono to zase nějak dopadne, zjistí, že
nikdo si to s ním řešit nechce. Takže si
může zkusit prosadit své záměry u těch
vybraných pracovníků, selektuje si.

že něco udělalo špatně. A zároveň předat
službu s uzavřenou záležitostí.

To mi vadí, protože se někdy osobně
dočtu, že někdo něco udělal, ale je to
jenom ve formě konstatování. Ale co
dál, co se odehrálo, to se nedozvím. Já se
snažím, ať si pracovníci vyřešili konflikt
s dítětem sami, protože zároveň tomu
dotyčnému, kdo ho vyřeší, roste autorita,
a já do toho nemusím vstupovat. Když do
toho vstoupím, je to zase opačně. To mě
trápí. Konflikty, do kterých musím vstupovat.

Vychovatelé se prostě vyhýbají určitým
záležitostem, kdy by museli jít do
nepříjemných situací.

Mám teď poslední zkušenost, kdy jsem
měla špatné interpersonální vztahy
v týmu a vlastně jsem do toho nemusela
vstoupit. Dotyčnému, který byl spouštěčem
špatné atmosféry, stačilo připomenout, že
by bylo dobré, kdyby si to vyřešil. Skupina
si to pak vyřešila a funguje zatím dobře.
Nechtěla jsem ten tým rozbourat jenom
díky tomu, že se nedokázali domluvit.
Dále jsou tu konflikty mezi vychovatelem
a správními zaměstnanci, konflikt vychovatel versus škola, spíš to jsou takové
věci, kdy si říkám, proč s tím dítětem
nehovořili, neprobrali to. Je to také o tom,
že když konflikt začne třeba v osm hodin,
tak nestačí napsat, zabouchnout dveře
a odejít, ale uzavřít to tak, aby dítě vědělo,

To znamená, že konflikt často přesahuje
pracovní dobu.
Nejen pracovní dobu, ale přesahuje
třeba do služby někoho jiného. Takže je
důležité, ten konflikt uzavřít v přítomnosti
účastníků, kteří u toho byli.

Kde si myslíš, že jsou nějaké možnosti
financování projektů, jako je třeba
Rozmarýna. Co je ve vašich možnostech
a co není.
Určitě existují nadace, kde bychom
mohli zažádat o financování v rámci
vzdělávání vychovatelů, protože institucí
a společností, jak neziskovýchtak různých
nadací, které pracují pro děti nebo nabízí
pro děti, je hodně. Ale mimo Rozmarýny
a SES se mi nic podobného nepodařilo.
Nebo jsem nedostala nabídku. Určitě by
to znamenalo, zkusit si sehnat finanční
prostředky a nějakou firmu, která mi to
udělá, protože já bych si mimo interních
worskshopů vůbec netroufla něco takového organizovat. Takže bych si musela
najít nějaké instituce, které by to dělaly.
Oslovila jsem Múzu, projekt Patron,
dostali jsme teď pro děti nabídku Postav se
na vlastní nohy ze Spolu dětem, to už jsme
v minulých letech měli. Ale tady u vás se
mi líbilo, že to bylo přes celé spektrum
domova, že jsem tam mohla dát jak děti
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od 10 let, tak i ZASAMO, to byla taková
věková skupina, na kterou se zapomínalo,
alespoň u nás. To byly děti středové, 14,
15, 16 let. Vlastně s jedním týmem, s jedním přístupem, tedy filosofií, organizačně
si to bylo podobné, takže jsem věděla, o co
jde, protože byla zastřešená celá aktuální
populace těch dětí.

volnočasových a prázdninových aktivit
dětí. Ale napadá mě, že možná třeba i další
instituce, se kterými spolupracujeme, jako
třeba s magistrátem... nevím, jestli je tam
vypsaný grant na lidské zdroje. Vyloženě
se pohybuji v dotacích, které jsou na
území města Plzně, kde už nás znají a kde
máme své podhoubí.

Čili vy jste si objednali projekt, někdo
přijel, kompletně ho udělal a vy jste se
nemuseli o nic starat.

To znamená, že byste potřebovali nějaký
program, který vám dodá prostředky.

Taky to probíhalo v domově čili pro mě
bylo dobré, že jsem mohla být klidná, že
když děti vysílám, tak si to ošéfuju. Když
jsou nárazové akce, znamená to okamžité
prožitky, ale není tam dlouhodobá
návaznost. Proto si myslím, že tohle bylo
dobré. Byl tam i Krok do života, souběžně,
ale ty děti, které byly v Kroku, nebyly
zařazené sem do tohoto projektu.
Myslím si, že kdyby měl Rozlet možnost
delšího působení, vše by vykrystalizovalo. Tím, že měly děti stále stejné lektory,
Haničku a Michala a Alana, pracovali
jsme se třemi lidmi a zároveň jsme je znali
z našeho vzdělávání. Takže vznikaly i pro
mne důležité vazby a kontakty. Bylo to
prostě velmi dobré.
Děláte si nějaký fundraising? Ty jsi
říkala, že jsi dostala nějaké nabídky. Vy
sami vyhledáváte zdroje a možnosti financování, abyste si nakoupili takovéhle
služby?
Já se pohybuju v dotačních programech,
kde mám „jistotu“, protože je tady PUMO,
Magistrát, Kraj, takže já si píšu spíše
o dotace, které mi pomáhají k zajištění
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Tak. Vím, že kdybych si měla vybrat, jestli
dostat finanční prostředky pro pedagogy nebo pro děti, tak je jednoznačně, že
skočím po těch dětech, protože jenom
léto stojí 220 000 Kč pro děti, a to nemůžu
vzít z provozu, protože to tam nemám.
Všechny finanční prostředky od sponzorů
jdou na poplacení dětí.
Dívala jsem se i na nadaci pana Kellnera,
ale po pravdě jsem neměla čas, abych to
dotáhla do konce. Ale věřím tomu, že i na
Kraji budou nějaké granty pro lidské zdroje. Ale popravdě, moc to neumím, nikdy
jsem to nepsala. Ale co se týče dotací, tam
jsme už kolikátý rok velmi úspěšní a finance dostáváme.

Dětský domov Domino
Vojanova 1029/22, 318 00 Plzeň
Tel.: (+420) 377 383 637
E-mail: dddomino@volny.cz
Sponzorský účet: 259445279/0300
http://www.dddomino.webgarden.cz

ROZHOVORY
Rozhovor s ředitelkou Dětského
domova Kašperské Hory

PhDr. Marií Kučerovou

Rozhovor vedl Evžen Nový z občanského
sdružení SES
Evžen Nový: Nejdřív bych se zeptal, jak
bys zhodnotila projekt Rozvoj, co vám
to přineslo, kde vidíš konkrétní dopady
v praxi.
Marie Kučerová: Já vidím největší přínos
ve vzdělávání pedagogických pracovníků.
To všichni hodnotili velmi kladně a vždy
přijeli nadšení, s chutí do práce, a myslím,
že i mezilidské vztahy, kvůli kterým jsem
to hlavně chtěla, se trochu vylepšily, napravily. Plus teda získali nějaké odborné
znalosti, což bylo skvělé. Byla jsem ráda za
supervizi, přestože to nebylo úplně ideální, jak jsme si asi všichni představovali,
nicméně pro naše zaměstnance to bylo
opravdu asi první setkání se supervizí.
Teď myslíš tu na tom kurzu?
Na kurzu byla super, ale pak jsme měli
ještě jednu tady, jezdila sem supervizorka
asi rok. Přestože někteří to nepochopili,
či až později, a paní supervizorka měla
taky svoje, pokládám za prospěšné, že se
s tím pracovníci seznámili. Supervizi bychom potřebovali opravdu hodně, ale je
to finančně náročné. Pokoušela jsem se
asi před třemi lety o jeden projekt, který
neprošel, bylo to na krajské úrovni. Ale
síly už na to nemáme, abychom při práci,
která tu je, psali ještě projekty. To je téměř

nemyslitelné. Jinak schůzky s dětmi, Semafor a Za samostatností byly perfektní,
jediná nevýhoda je, že jsme tak daleko od
Prahy, že nemohly být častěji.
Děti byly spokojené, nadšené, navázaly
kamarádské vztahy, občas někam vyjely,
takže skvělé.
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A kromě toho, že využily čas, vidíš
nějaké konkrétní dopady na děti?

Vidíš nějaké klady a zápory, co neziskovky přináší?

Při té frekvenci asi těžko, to asi vůbec
nejde. Vidím přínos spíše v tom vztahu
a že něco dělali společně, ale že by někdo
zázračně změnil povahu dětí, to asi ne.

Zápory nevidím žádné, protože každý
kontakt je dobrý a každá spolupráce něco
přinese dětem i dospělým. My se tomu
nebráníme, jsme tady odříznutí od světa,
rádi někam vyjedeme. Máme ještě takové
svoje partnerství, které vzniklo vývojem,
nejde o neziskovky. Jezdí sem taková parta
právníků z Prahy. Ale vyloženě za sebe, za
žádnou organizaci. Vzniklo to z projektů
Provázek a Kamarádi. Rok nebo dva sem
jezdili patroni za konkrétními dětmi.
Spíše jsme tuto podporu směrovali na děti,
o které neměla rodina zájem, které nikoho
neměly. Fungovalo to, dokud byly peníze,
ale pak to pomalu utichalo, až nakonec
zbyla parta těch dobrovolníků, kteří
přijedou třikrát, čtyřikrát do roka na
víkend a vždy něco podnikneme. Teď
třeba pojedeme do ZOO do Plzně, plavatnebo jedou lyžovat.

Ohledně spolupráce s jinými neziskovkami, jak u vás probíhá, jak jste spokojeni?
Hodně spolupracujeme se Spolu dětem,
tam jezdili všichni kluci kromě Dominika na přípravu odchodu z dětského
domova. Je to úzká spolupráce po všech
stránkách. Hodně jsme jezdili do divadel a na jarmarky pro šikovné ruce.
Z Šance děti dostaly peníze na autoškolu.
Potom pražská Vánoční Splněná přání.
Dlouho už spolupracujeme s Nadací
Terezy Maxové, jde hlavně o příspěvky na
dětské tábory, sušická teta, jedna taková
aktivní paní, s nimi vždy dohodla tábor
v létě pro děti. Což je pro nás cenné, mohli
jsme si vybrat nějakou dovolenou a děti si
užily, odpočinuly.Múzy dětem, to byla setkání, kurz Do života.
Dále Dejme dětem šanci, s těmi spolupracujeme asi druhým rokem, to je obdobné jako Šance, děti si píší přání a oni
různě je podporují, jde hodně o finanční
stránku.
Pokoušíme o spolupráci s plzeňským
Domusem, ale zatím to není na vysoké úrovni. Teď bychom se měli příští
týden setkat na případové konferenci kvůli jedněm sourozencům.
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Druhá parta také vznikla z dobrovolnické
akce, přijeli umýt okna a něco s dětmi
podnikali, zalíbilo se jim to a teď jezdí taková skupinka dále.
Co třeba za posledních tři až pět let vidíš
za změny?
Teď je velký trend děti do rodin, což je
v pořádku, ale způsob, kterým se to děje,
někdy není ideální. My jsme nikdy nebránili dětem, aby se do rodin dostaly.
Mohu to posuzovat z pohledu našeho
dětského domova, my jsme se hodně
zaměřili na návrat dítěte do biologické
rodiny, protože pokud to jde, tak je to bezvadné.

ROZHOVORY
Jak to máte s OSPODem?
Bez problémů. Spolupracujeme s mnoha
OSPODy, protože děti jsou z různých
měst. Je to o lidech, nezaznamenala jsem
nějaký konflikt nebo rozdílný pohled na
věc.
Cíl návrat dítěte do rodin vlastně
musí OSPOD podporovat. Jakou máte
zkušenost, že práce OSPODu je terénní,
že není jenom formální.
Máme vesměs dobrou zkušenost. Spíše teď
v poslední době jsem překvapivě zaznamenala, že právě Domus začal spolupracovat
a já jsem zjistila, že jsou tady 2 sourozenci,
pro které se OSPOD snaží získat pěstouny
a Domus návrat do původní, nefunkční
rodiny. Rozebíraly jsme to s ospoďačkami,
jestli by nebylo lepší se sejít a domluvit se,
kam to úsilí směřovat. Příští týden tu bude
schůzka a snad se k něčemu dobereme.
Máte tu případové konference?
Děláme je už léta. Když se rozhodují děti,
zda půjdou do učení nebo na školu, děláme
je téměř u všech a zveme rodiče, zástupce
ze školy, případně někoho z učilišť, kam
by chtělo dítě jít. Je u toho samozřejmě
i vychovatel a sociální pracovnice. Dále je
děláme, když vznikne nějaký velký problém. Teď třeba máme sourozence, kde
by rodiče rádi usilovali o zrušení ústavní
výchovy a děti to trochu maří. Byl tam
nějaký útěk a krádeže a šikanování. Teď to
budeme řešit. Pak je děláme před odchodem z dětského domova. Někdy je ten
odchod bezproblémový, dítě ví, kam jít,
tak tam není potřeba. Ale většinou je bu-

doucnost nejistá, zamlžená, tak aby si ten
klient rozmyslel co a jak. Co bude pro něj
nejlepší.
Co pro tebe znamená dobrý pracovník?
To je základ všeho. Musí mít vystudovanou
speciální pedagogiku, ale samozřejmě to
není všechno. Může mít samé jedničky
a stejně v dětském domově nebude moci
pracovat, protože k tomu nemá osobní
předpoklady. Měl by se trochu vyznat
v etopedii, měl by být připravený, že děti
mají nejrůznější projevy chování a měl
by se v jejich chování vyznat, proč se
dítě chová v určité situaci právě tak či
onak. To je někdy problém rozeznat, ne
všichni si to uvědomí. Jestliže dítě zlobí
jako ďas, tak to asi nedělá schválně, ale
asi za tím něco bude. A teď přijít na to
co. V běžné práci na to moc času není.
Proto bylo dobré školení, zastavení se,
rozebrání některých případů, kde by
se mohli pracovníci vypovídat a třeba
přijít na něco, co by je jinak nenapadlo.
Supervize by toto měla splňovat.
Určitě musí mít pracovník osobností
předpoklady. K práci přistupovat s tím,
že to dělá pro děti, ne že je to placené
zaměstnání. Musí mít rád děti, to je základ
všeho. Určitě je cenná vlastní rodičovská
zkušenost. Je poznat, když je někdo
bezdětný, anebo má dvě, tři děti své. Další
důležité vlastnosti jsou zodpovědnost,
pečlivost. Dítě musí vidět, že to co říká,
myslí doopravdy a také to sám tak dělá.
Jaká dilemata řeší vychovatelé v práci?
Nevím, každý si řeší svá. Já třeba denně
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řeším problém legislativy. Jeden předpis
mi říká to a druhý pravý opak a já se musím rozhodnout, podle čeho se budu řídit.
Vychovatelé hodně řeší zodpovědnost za
děti, protože je samozřejmě veliká. Na jedné straně je nemohou pořád držet u sebe
a musí sami odhadnout míru rizika, jaká
mohou podstoupit, hlídat hranici, kam už
to nejde, kde už je nebezpečí. To je těžké.

něco zařídit do Sušice nebo do Klatov.
Dítěti ještě nebylo osmnáct let, není plně
zodpovědné, jenom částečně, a teď ho vychovatel vypustí a říká si „vrátí se, nevrátí
se, stane se mu něco, nestane, můžu si
to dovolit, nemůžu si to dovolit“. A to je
úplně běžná záležitost, nad kterou člověk
doma ani moc nepřemýšlí, prostě ví, jak
na tom to dítě je, co je schopné a co není.

Napadá tě konkrétní příklad?

Jak takovou situaci třeba řeší?

Třeba aby si dítě dojelo v patnácti letech

Různě. Někdo to riziko na sebe vezme

Dětský domov Kašperské Hory

50

ROZHOVORY
a nese si ho, někdo mi volá, ví, že jsem
někde na školení, ale stejně chce ubezpečit,
že ano, chce mít takovou tu záštitu.
A někdo dítě třeba nepustí.
Jak si pak zdůvodní svá rozhodnutí?
Času na rozebírání moc není. Většinou se
bohužel řeší problémy, které nastanou. Pak
se samozřejmě snaží obhájit jako každý.
Myslel to dobře a dopadlo to špatně.
Takže se vlastně řeší jen situace, když to
dopadne špatně.
Když to projde bez problému, tak fajn,
jedeme dál.
Ještě tě napadá nějaké takové dilema?
Situací je tisíce. Těžké je samozřejmě, když
třeba dítě uteče nebo má nějaký velký
neúspěch ve škole nebo něco provede,
něco udělá, popere se někde. Teď zjišťovat,
proč k tomu došlo, kdybych ho tam byl
nepustil, nestalo by se to. Zase jsme u toho
vypouštění. Jak to můžu na dálku ovlivnit?
Často zavolají ze školy, že provedl zase to
a to a něco s ním udělejte. Co ten vychovatel může, že?
Udělejte s ním něco, to znamená, zkorigujte to jeho jednání?
Ano, tak. Aby se nám tady nepral.
Funguje tady u vás také to, o čem mluví učitelé, to vzájemné přehazování
zodpovědnosti za chování dětí?
Snažíme se to řešit společně se školou debatou, nějakým hledáním možností, co

můžeme my, co oni. Nedávno jsme měli
sezení, kdy už si nevěděli s klukem rady,
přišel ředitel, výchovná poradkyně, třídní
učitelka, seděli tu teta, strejda, já, sociálka,
a společně jsme vymýšleli strategii, jak na
něj, aby v té škole fungoval nějak líp.
Takže to probíhá jako na případových
konferencích, funguje vám komunikace.
Čím si to vysvětluješ, že vám to tak běží?
Je to zájmem lidí. I učitelů. Pokud má zájem
o dítě, zavolá, přijde. Tady je škola už zvyklá
na děti z dětského domova, jsme tu přes 50
let. Ale navázalo se to i nově v Chanovicích,
v Sušici. Někde je paní učitelka, jaká je, ale
snažíme se komunikovat.
Vidíš ze své pozice, jestli jsou nějaké
specifické situace, kterým se vychovatelé
vyhýbají?
Jak kdo. Jsou rodinky, kde se snaží řešit
úplně všechno, někdy i zbytečně a jsou
zase takové, kde by bylo potřeba se dětmi
zabývat více. Pokud tohle zjistím, snažím
se zasáhnout přímo já nebo můj zástupce
a trošku k tomu popohnat.
Jaké situace konkrétně?
Většinou jsou to situace související se
školou. V poslední době jsme měli náznaky
šikanování. Tady na to děti moc prostoru
nemají, takže to přenáší do školy, kde je
to anonymnější, a to se vychovatelům
moc řešit nechce. Dělají, jako že to není,
že ten jejich nebo ta jejich by to nedělali.
Tak trošku jako rodiče. Děti se poperou
a zjistí se, že za tím bylo ještě něco víc, že si
k tomu pozval kamarády k šatnám, aby to
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dozor neviděl a podobně. Ale je to rodinka
od rodinky, některé jsou schopné si vyřešit
téměř všechno a někteří s tím jdou za
ředitelkou nebo za zástupcem.
Co si představuješ pod pojmem etika?
Zacházení s dětmi i mezi sebou
slušně.
Nenechat
se
strhnout
k neuváženostem, což je hodně těžké,
když jsi s osmi dětmi 12 hodin třeba
o víkendu sám. Ten zlobí, ten chce tohle,
ten brečí a ten by radši vypadl. To je pak
fakt nápor a někdy se udržet je opravdu
hodně těžké. Nesklouznout k nějakému
rozčilenému výrazu vůči tomu dítěti, děti
jsou na to velmi citlivé. Kdyby někdo řekl
dítěti například, ty smrade, je okamžitě
zle. Nebo kdyby se někdo dotknul rodiny,
třeba matky, že je něco špatně, je taky zle,
a někdy to bohužel vychovatelům ujede.
Pak jsou z toho nepěkné situace.
Říkáš, že toto není moc ošetřené, co
vidíš, že v tom oboru je k dispozici, co
se týká etiky?
Nevím, to musí mít každý v sobě. To se
nedá naučit, vycvičit, nařídit už vůbec ne.
V sociální práci se o těchhle věcech diskutuje, jsou nějaké kodexy, vyučuje se
etika, vidíš něco i v tom vašem oboru?
Myslím, co se týká pedagogiky, speciální
pedagogiky?
Na školách určitě, ale potom v běžném
provozu už minimálně. Máme třeba velkou
volnost v oblasti náboženství. Sekty bych
sem nepustila, ale pokud dítě chce chodit
do kostela, oznámíme to, je-li komu.
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To se musí oznamovat?
Asi by to zákonní zástupci měli vědět. To
je komplikace, protože my tu máme sice
svěřené děti, máme za ně zodpovědnost,
ale nemůžeme v mnoha věcech rozhodovat. A tohle je otázka docela vážná.
A to je někde řečené?
Není, ale já to tak cítím, kdybych se
například vžila do role rodičů, i když je
to těžké, chtěla bych vědět, jestli moje dítě
bude katolík nebo nebude.
Je to vlastně docela etické rozhodnutí,
když to řeknete rodičům, ale na druhou
stranu se také může stát, že to rodiče
stopnou, i když dítě chce.
Ono jim je to většinou naštěstí jedno, ale
považuji za nutné jim to sdělit. Zrovna
tak když chce jít dítě třeba na pokrývače,
chci vědět, jestli s tím rodiče souhlasí,
chci, aby přihlášku pokud možno podepsal rodič nebo mě zmocnil, abych měla
čisté svědomí, že jsem to dítě někam
nenatlačila.

Dětský domov Kašperské Hory
Náměstí 146, 341 92 Kašperské Hory
Tel.: (+420) 376 582 217
E-mail: ddkh@seznam.cz
Sponzorský účet: 126004744/0600
http://www.ddkasperky.cz

ROZHOVORY
Rozhovor s ředitelem Dětského
domova Nové Strašecí

Mgr. Alexandrem Krškem

Rozhovor vedl Evžen Nový z občanského
sdružení SES
Evžen Nový: Jaké vnímáš změny v oboru
v posledních třech až pěti letech? Klienti, možnosti zařízení.
Saša Krško: Možná, že bych to rozdělil na
dvě části. První je struktura klientů, kteří
k nám chodí, a druhá oblast náhradní
péče. Nebudu to dělit na ústavní výchovu
a ostatní formy náhradní péče, protože
si myslím, že jsme konečně v posledních
měsících zaznamenali posun, začínáme
se bavit o náhradní péči jako takové a ne
o nějakém dělení forem náhradní péče.
Pokud se týká klientů, tak já zaznamenávám ohromný rozdíl proti tomu,
co bylo před pěti, šesti lety. V současné
době převažují klienti, a to i v dětských
domovech, což by ze zákona nemělo být,
klienti v pubertálním a postpubertálním
věku s poruchami chování. Problém je
v tom, že u téhle věkové kategorie pojem ústavní výchova postrádá už často
opodstatnění, protože ve čtrnácti,
patnácti letech někoho vychovávat
a zvládnout nějakou výchovu v průběhu
dvou, tří let, po kterou pobývají u nás, je
v podstatě nemožné. Takže v řadě případů
se jedná o to, že eliminujeme problémy
se školní docházkou, snažíme se o to, aby
se vyučili, aby dosáhli nějakého vzdělání,
aby se naučili alespoň trochu nakládat se

svým volným časem, což považuji za jeden
z dominantních úkolů. A samozřejmě
snažíme se je vybavit do života základními
kompetencemi.
Hezky nám navazuje druhá otázka.
Jakým způsobem vnímáš, jak se změnily
podmínky odcházejících dětí v těch osmnácti letech, změny z oboru za poslední
dobu, konkrétně ve vašem zařízení.
Já si myslím, že je to velice individuální
v přístupu jednotlivých zařízení. Pokudbudu mluvit za nás. Za prvé si myslím,
že společnost už konečně začíná chápat, že hlavní prioritu v pomoci těmhle
dětem tvoří snaha postavit je na vlastní
nohy. Ještě před pár lety peníze, které se
tlačily do pomoci dětským domovům
a do oblasti náhradní péče, směřovaly na
podporu různých volnočasových aktivit
a pořádání táborů, jednorázové návštěvy
divadel a sportovišť, což je fajn.
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Ale myslím si, že dětský domov jako
zařízení, které se zabývá i volným časem,
tohle bez problému zvládá. Ale důležité je
zaměřit se přímo na konkrétního klienta
a tomu pomoci na té cestě dál do života.
Těší mě, že řada občanských sdružení
v posledních letech vsadila na tuhle kartu.
Tady bych viděl velký posun.
Můžete jmenovat neziskovky, se kterými
spolupracujete a se kterými máte dobré
zkušenosti?
Nejlepší zkušenosti máme s organizací Sea
for Sea. Spolupracovali jsme a spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi,
my jsme koneckonců také neziskovka,
nicméně ty jejich programy nebyly špatné,
ale nedokázali jsme je společně uvést
do života. Je to problém často velkých
finančních firem, které se snaží pomoct
lidem s nějakou finanční gramotností
a pomoct jim se získáváním nejrůznějších
praxí ve velkých luxusních hotelích
a prestižních firmách, což za prvé neodpovídá realitě a za druhé děti by si během
praxe rády vydělali, ale firmy nabízí spíš
službu, kterou si potom můžou napsat
do nějakého svého kurikula. To ale děti
z nejslabších sociálních vrstev příliš zajímat nebude. Takže musím říct, že organizace Sea for Sea je schopna velmi rychle se
přizpůsobit požadavkům našich klientů.
Dále jsme se snažili něco málo
s Rozmarýnou, jednalo se o pomoc jednomu klientovi, což nakonec bohužel
nedopadlo. Myslím si, že to bylo oboustranné, jednak postojem klienta, který byl
mentálně slabší, jednak i nedůsledností
organizace. Celkem funguje spolupráce
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s občanským sdružení Audabiac, velice zajímavá organizace, zabývají se
především uměním, tuhle záležitost
dělají okrajově, respektive se teď do toho
začínají začleňovat, ale zatím ještě asi
nenašli tu správnou cestu. Nedá se to totiž
jen tak nadirigovat, musí se to nějakým
způsobem vyzkoušet. Loni vzniklo nové
sdružení Opři se, které se snaží vycházet
z potřeb klientů z dětských domovů,
existují sice velice krátce, ale povedlo se
tam již několik zajímavých věcí. Třeba
individuální doučování dětí. Úžasná
záležitost. Ty děti nejedou někam přes
půl republiky na kurz, který stojí 200 000
Kč, ale najdou konkrétního dobrovolníka,
který je v kontaktu s konkrétním dítětem.
Teď se o něco podobného pokouší, mají na
to asi grant, Karel Navrátil z Múzy dětem,
dělají to ale jen pro kluky. Sám jsem docela
zvědavý, jak to dopadne. Zatím ten nástřel
vypadá zajímavě. A jinak si myslím, že je
velmi dobrá spolupráce s OSPODama,
alespoň tedy s většinou z nich.
Vy spadáte pod Rakovník?
My pod ně nespadáme, ale spolupracujeme s OSPODama, které jsou příslušné
trvalému pobytu tady umístěných dětí.
Politika je teď naštěstí trochu jiná. Dříve
byly děti umísťovány do dětských domovů
bez ohledu na to, kde bydleli rodiče,
dnes se je snaží umisťovat co nejblíže
k bydlišti. Ale někde je stále problém, že
je dítě trvale hlášeno třeba v Praze nebo
Příbrami, ale rodiče bydlí tady někde
v blízkém okolí a přitom mají sociálku
v Příbrami. Spolupracujeme v této
chvíli s Lysou nad Labem, Mělníkem, Rakovníkem, Kladnem, Příbramí, Berounem,
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Prahou samozřejmě, tak jak děti bydlí.
Celkem se začíná rozjíždět spolupráce se
státní správou a se samosprávami měst.
Paradoxně nejlíp funguje Kladno, které
s námi územně nemá nic společného. Ale
spolupráce je tam úžasná, taky jsme je
nominovali na cenu Ď.
Na Kladně je hodně sociálně vyloučených
rodin, ne?
Já si myslím, že to není způsobené jenom
tímto. Ten problém je ve více místech, Stochov třeba, bývalé hornické město, tam je
to také velice komplikované, v Žatci také.
Ale to Kladno se k tomu postavilo nějak
líp. Pomáhají dětským domovům, azylovým domům a kojeneckým ústavům,
prostě zařízením, co jsou tady v blízkém
okolí.
To je také věc vedení města.
Umějí to. I sehnat peníze je problém
a motivovat lidi, protože oni to mají nejen ze svých prostředků, ale z větší části
z různých sbírek. A oni jsou schopni ty
sbírky nebo ty charitativní akce zorganizovat. A mají na to lidi. Takže lidi, kteří se
zabývají stykem s veřejností, zároveň dělají
i tuhle činnost. Jde o to nastavit nějaká
pravidla, vymyslet nějakou dělbu práce.
Rád bych se zeptal na projekt Rozvoj,
který jsme s vámi absolvovali. Kurzy
a vzdělávání pro děti, supervize. Můžete
nějak zhodnotit, co vám to přineslo?
To byl úžasný program, který bychom
potřebovali dál. Kurzy byly přínosné v tom,
že v podstatě vyplynuly z našich potřeb.

My jsme začali tyhle třídenní vzdělávací,
zážitkové,
stmelovací,
odpočinkové
výjezdy, nebo kurzy, organizovat ve
chvíli, když jsem do tohoto zařízení
přišel, a uvědomil si, že je ideální, když
takovou akci realizují externisti. Já bych si
samozřejmě bez vašeho projektu nemohl
dovolit někoho na to najmout.
Pokud se týká obsahu, plně vycházel
z našich potřeb díky tomu, že jsme se
vždy předem domlouvali, co by měl
kurz obsahovat. Myslím si, že kurzy byly
profesionálně velmi dobře obsazené
i provedené a nakonec tam docházelo
v průběhu oněch tří let i k nějakému vývoji.
Vyhodnotil se například první kurz, řekli
jsme si, co ano, co ne, kde by bylo potřeba
přidat, co by bylo lépe okleštit. Bylo to
vidět i na motivovanosti lidí. Těšily se tam.
Říkal jsi, že to jsou věci, které byste rádi
dělali i do budoucna. Ten projekt teď
skončil. My bychom rádi věděli, jestli tě
napadají nějaké zdroje, z kterých by to
bylo možné financovat, po případě, co si
vy jako zařízení můžete dovolit.
My si z našich prostředků nemůžeme dovolit nic. Já mám předepsaný takový projekt, ale čekám na nějakou výzvu, kam by
se to hodilo směřovat.
Možná mi jedna výzva utekla, protože jsme
tu řešili a řešíme stále dost komplikované
pracovní a vůbec existenční záležitosti, ale
já věřím tomu, že se podaří nějaké peníze
sehnat, a rádi bychom spolupracovali dál.

55

Pokud se týká supervize, měli jsme ji rok.
A proběhlo jich devět. Konaly se jednou za měsíc, mám pocit, že jich možná
bylo dokonce deset, včetně té zahajovací,
a lidi postupně pochopili, že supevize
jako nástroj k nějakému vývoji je pro ně
důležitá. Je to záležitost, kterou bychom
potřebovali i do budoucna. Ještě jsem se
tedy nedostal k tomu, abych na to sháněl
peníze, to se přiznám.
Teď rozjíždíme díky nějakým změnám
v legislativě provozování sociálních služeb,
což nám nyní novely zákona umožňují,
a jako poskytovatelé sociálních služeb bychom měli supervizi provozovat.
To znamená, že budete mít i nějaké
terénní služby?
V podstatě už je máme. Máme je povolené, trošku nám to ale visí. Už mám
dokonce peníze na účtu, ale zatím je
nemůžu použít. Registrované je máme od
loňska, požádal jsem MPSV o podporu
a peníze jsme dostali. Máme zatím
chráněné bydlení, nevím ještě, jestli to
nezměníme na startovací bydlení klasické,
jestli jsem neměl příliš velké oči.
Náš problém totiž nebyli klasičtí klienti
odcházející z dětského domova, ale ti kteří
nejsou na ústav a nejsou ani na samostatné bydlení. Potřebují vlastně asistenci. To
jsou lidé, kteří končí jako bílí koně nebo
pod mostem atd. A navíc jsou to lidé,
a to si tenhle stát nějak neuvědomuje, a je
jich hodně, kteří, kdyby se investovalo do
jejich pomoci a hlavně asistence, protože
asistent může mít na starosti osm, deset
rodin nebo jednotlivců, zkrátka kdyby se
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tihle lidé podchytili a kdyby se vytvořila
třeba chráněná pracovní místa nebo tedy
spíš sociální pracovní místa, tito lidé nebo
alespoň část z nich by přestala být zátěží
pro společnost, protože je to téměř ufinancovatelné.
Hlavně velké firmy, pokud si vezmou
člověka, který má důchod nebo nějaký
stupeň invalidity, mají různé daňové
úlevy a je to pro ně vlastně výhodné.
Jasně, mají to náhradní plnění. Tady
v okolí bohužel není žádná agentura podporovaného zaměstnání, sháníme si sami.
Pokud jsme se na někoho obrátili, skončili
jsme špatně, protože jejich představa je
úplně jiná. Ale my to máme teď trochu
provázané. Do toho bydlení počítáme
s klienty, kteří budou mít alespoň první
stupeň invalidity. Je to dané filosofií
zařízení a je to dané penězi, protože se to
musí zaplatit. Já to nemám z čeho zaplatit,
nemůžu to dát z provozních peněz.
Snažíme se jim shánět práci, alespoň na
částečný úvazek. Takže pro první klientku,
která tam teď je, jsme vytvořili tady u nás
alespoň na půl roku dotované chráněné
místo. Ona od nás odešla, bydlí teď v Rakovníku v našem chráněném bydlení a u
nás je zaměstnaná na 0,75 úvazku na půl
roku. Alespoň se otrká, zažije si nějaké
pracovní návyky a získá si praxi a s tím
vším pak je lépe zaměstnatelná.
Pak tady máme ještě její sestru, která by
tam měla jít také. Jedno místo se nám teď
uvolnilo, protože holka, která tam byla,
teď odešla. Myslím si ale, že do dvou let
to naplníme. Kromě toho máme sociálně

ROZHOVORY
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a poradenství pro ohrožené rodiny s dětmi.
Jak to zvládáte, co se týká pracovníků?
Protože to vyžaduje i jinou odbornost.
No zvládáme, nezvládáme. Doteď jsme
to táhli tak, že kdo to dělal, tak to dělal
zadarmo v rámci práce. Teď tam jsem
zaměstnaný já, který to zároveň garantuji i svým vzděláním, protože mám vystudovanou sociální pedagogiku, dál
je tam Milan Čížek, který má speciální
pedagogiku, respektive vychovatelství ve
speciálních zařízeních, ale už v minulosti
dostal pověření k sociálně právní ochraně
dítěte, takže už víme, že mu to uznali. Měli
jsme tam naši sociální pracovnici Alenu
Anderlovou, která má sociální práci vystudovanou, ta odchází do důchodu, ale
měla by nastoupit nová sociální pracovnice s minimálně stejnou kvalifikací. A na
ten byt, kde nám stačí pracovník v sociálních službách, se mi povedlo sehnat velice
solidní paní, která si teď v rámci rekvalifikací udělala kurz pracovník v sociálních
službách.
Jaké jsou zdroje těch lidí? Jak je pro tebe
těžké získat kvalitní pracovníky?
My jsme se nikdy nebránili třeba praxím
studentů, myslím si, že je to první zdroj.
Nejdřív bych měl říct vlastní rezervy, ale
toho našeho člověka nejde zaměstnat na
další úvazek. Tady si můžeme vypomáhat
0,2 úvazky.
Zkus to říct obecně, když získáváš
člověka do zařízení, jaké máš požadavky
na vychovatele?

Myslím si, že to těžké není, protože tady
je široký okruh studentů, nejen denního, ale i dálkového studia. Většinou
jsou to pražské školy, Plzeň, Ústí, někde
z tohoto regionu. Jak mladé holky tak
dálkoví studenti. U nás to není problém. Před dveřmi by v tuto chvíli stálo
pomyslných pět lidí se vzděláním, které
bych bez problému zaměstnal v různých
profesích. Je to dané možná i tím, že my
se otevíráme okolí, různým dobrovolnickým činnostem, i když se snažím opravdu
o důsledný výběr a předběžný monitoring,
než se do něčeho pustíme.
V současné době spolupracujeme s deseti lidmi, kteří nejen vykonávají nějakou
dobrovolnickou činnost, pomáhají nám
s různými akcemi, ale mohu je využít i na
léto jako na záskok na dovolené, na tábory
jedou s námi, což je ideální, protože znají
naše prostředí. Když mi tady dnes někdo
vypadne, tak zítra vím, že může přijít
někdo z těchhle lidí a já mu nemusím
nechávat tři dny náslechů nebo nemusí
nejdříve sloužit s někým, protože on ty
děti zná.
Teď v sobotu nám například vypadla
jedna vychovatelka, tak jsme jen zavolali
holce, která je zároveň v současné době
jednatelkou klubu přátel dětí z dětských
domovů, což je organizace, která nám
pomáhá i finančně. Ta holka u nich dělá
sociální pracovnici na část úvazku a má
i požadovanou kvalifikaci. Trochu je
problém s tím najít kvalifikovanou sociální pracovnici, to je možná jediný post
z těch profesí, které jsou zaměřené na děti.
Je řada dobrých, ale nemají kvalifikaci.
Pokud pracuje, může dostudovat, ale není
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možné takového pracovníka přijmout bez
kvalifikace. To je jediné limitující. V těch
pedagogických profesích není problém.
Koho si představuješ pod pojmem dobrý
pracovník?
Je potřeba sledovat především dvě stránky.
První je stránka právní, aby tu práci mohl
vykonávat, ale s tím souvisí i ochota se
vzdělávat. Protože někdo si udělá magistra
ve 22 letech a od té doby není ochotný na
sobě jakkoliv pracovat, myslí si, že ta praxe
je samospasitelná, ale tak to není.
Myslím si, že dnes se to týká už jen těch
nejstarších ale ne všech. Mám tu i lidi před
penzí, vysokoškoláky, kteří absolvují třeba
i dvouletý kurz. Což je zajímavé, že to není
jen taková nárazovka, aby splnili nějaký
zákonný požadavek na další vzdělávání,
ale že se opravdu přihlásí do něčeho podobného.
Samozřejmě vyhledáváme vzdělávací
programy, které jsou zadarmo nebo za
hubičku, protože na to nemáme. Ale
většina lidí se o to snaží. A pak jsou lidé
těsně před důchodem, pracují dobře, ale
berou to tak, že to dotáhnou do důchodu.
Dále člověk musí mít nějakou sociální
inteligenci, musí být schopný jednat nejen s dětmi, ale i s dospělými. Zrovna
u nás máme problém s jednou kolegyní, paní, která má 2 tituly, a přesto má
v tomto významné problémy. Vzdělání
není všechno. Být empatický, schopný
řešit problémy dětí, pracovat systematicky
a důsledně. Důslednost dělá strašně moc.
Pak je tady jeden důležitý prvek, a to je
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nespojovat zájem dítěte s tím, že já budu
jeho kamarád a udělám pro něj všechno,
co chce. Protože já musím pro to dítě
udělat to, co potřebuje, i když to nechce.
V řadě případů dochází k tomu, že vychovatelé chtějí být s dětmi kamarádi a před
kolegy něco na to dítě něřeknou nebo ho
někam pustí, i když jsou kolegové proti. Je
to velice falešné, protože jakmile se dostaneme k nedůslednosti, dojde ke stejnému
průšvihu jako v rodině, kde je nejednotné
vedení táta a máma.
Jak zájem toho dítěte rozlišit? Jakým
způsobem si stanovujete v týmu, aby
každý vychovatel věděl, co je zájem
dítěte?
Existuje jakýsi program rozvoje osobnosti,
což si myslím, je taková základní kostra,
kde víme, kam to dítě směřujeme a co pro
to musí udělat nejenom dítě ale i my.
Kdo ho sestavuje?
Ten prvotní se dělá v diagnosťáku a potom
ho sestavují a vyhodnocují ve většině
případů v půlročních obdobích kmenoví
vychovatelé, tedy ten kdo s tím dítětem
přímo pracuje. A děláme to tím způsobem,
a opravdu na tom bazíruji já i kolega Milan
Čížek, aby se program skutečně s dítětem
vyhodnotil a zároveň sestavil. Nikoliv tak,
že se napíše a dítě o tom ani neví.
S tím jsem se tady také už setkal a vychovatelé si ho vyhodnotili na poradě nebo
sami a pak řekli, co s tím dítětem budou
dělat. Mimochodem dítě to podepisuje.
Děti jsou tak staré, že už jsou schopné
to pochopit. Pokud je potřeba, tak se to
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vyhodnocuje i průběžně. To je taková
základní kostra.
A pak samozřejmě existují stěžejní body,
cíle, kterých je potřeba dosáhnout. Třeba
dokončení základní školy s tak dobrými
výsledky, aby se dítě dostalo na střední
školu, která je pro něj vhodná. Dokončení
studia, pak tam mohou být zájmové
činnosti, které dítě někam posouvají.
To jsou zájmy dítěte, jak jsem říkal, kdy
dochází ke střetům, protože zájem dítěte
je třeba jít si zakouřit, ale náš zájem je, aby
nekouřilo. Když budu chtít být s dítětem
kamarád a on si bude chtít jít zakouřit, já
mu tu cigaretu ubalím a pak se na to můžu
podívat z opačného pohledu, protože
já jsem jeho kamarád, a proto ho v těch
čtrnácti letech kouřit nenechám nebo ho
budu vést k tomu, aby nekouřilo.
Já teď přeskočím k těm etickým tématům.
Co si představuješ pod pojmem etika?
Nebudu vyprávět o tom, co nás učili. Mě
napadá snad jedna jediná věc a řeknu
v jakém smyslu. Týká se to vztahu k dětem,
ke kolegům, k jejich rodičům, nikomu
nepodrazit nohy, nikomu nedat ránu pás.
Jde o to, že tady v tom mnohaúhelníku lidí
je to mnohdy velmi obtížné.
Myslím tím vývoj dítěte, protože my se
ho snažíme směřovat a zakomponovat
do toho směřování vlastně všechny členy,
rodiče, širší rodinu, třeba i kantory. Je
potřeba započítat nejen dítě, ale i ostatní,
kteří jsou jeho partnery. A pokud bychom
s některým článkem jednali neférově,
tak by to podle mě znamenalo zborcení
rovnováhy, která je vždy na hraně a těžko

se to pak dává dohromady. Takže to neznamená, že nesmíš někomu něco odmítnout, ale musí být vyložené karty, aby bylo
jasné, proč k tomu rozhodnutí došlo.
To je totéž jako když se mluví
o bezpodmínečném přijetí dítěte. To
znamená, že když ode mě dostaneš přes
zadek, protože jsi rozbil okno, neznamená
to, že bych tě neměl rád. Když mluvím
o tom systému, ve kterém jsme tady nuceni
fungovat. A my jsme ti, kdo ho stmelují
a snaží se do toho dostat nějakou
rovnováhu, ze které pak vyústí třeba to, že
dítě má kam jít po odchodu od násnebo
že si ho rodiče vezmou někdy na víkendy
nebo že škola začne fungovat jinak než dosud, protože se začne na dítě a jeho problémy dívat jinak.
Příklad: Máme tu rodiče dítěte a rodič je
ochotný si dítě brát k sobě. Spolupráce je
tam dobrá, ale z nějakého důvodu nám
odmítá platit výživné, i když by na to
měl. A v tom by mělo být jasno. My jsme
na jedné straně rádi, že tu spolupráce je,
protože je to v zájmu dítěte, ale zároveň
výživné stanovil soud a my nejsme ti, kdo
by byl schopen výživné zrušit.
Je tu prostě ještě i ta institucionální, nebo
právní záležitost, kterou musíme také řešit.
Když tu žalobu nedám, tak mě zavřou,
protože se jedná o státní peníze.
Mám tu zrovna na stole dopis od tatínka,
který v současné době sedí v base a bude
mít prodloužený trest díky neplacení
výživného a on mi v dopise děkuje za to,
jak jsem se k němu slušně choval u soudu.
My jsme byli ten, kdo ho žaloval u toho
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druhého trestu, jinak sedí z jiného důvodu.
Ale teď se jede s tím klukem na návštěvu
k tátovi. Já jsem u soudu řekl, že nám neplatí, i když jsem mu několikrát psal, ať
si sežene potvrzení, že nemá příjem, a ať
si požádá o snížení výživného, ale on to
přesto nebyl schopen udělat. My jsme se
snažili maximálně, to jsem u soudu řekl,
vyčíslil jsem dluhy, ale zároveň jsem řekl,
že spolupráce s rodičem je perfektní. Když
je doma, postará se, a po odchodu kluka
od nás je jistota, že má kam jít.
Jaké třeba dilema řeší vychovatelé ve své
praxi?
Když půjdeme k těm negativním
příkladům, občas se objeví problém, kdy
si kolegové řeší účty mezi sebou přes děti.

Dětský domov Nové Strašecí
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Například: jak to, že ti to ta teta neřekla,
ona to měla udělat, to udělala chybu. Je to
neetické, protože tam podráží autoritu kolegovi. Můžeš mít tajemství s dítětem, ale
nemůžeš mu říct: táta je hajzl, už je zase
v hospodě. Rodiče si to musí vyřešit mezi
sebou a ne do toho zatahovat dítě. Nehledě
na to, že to musí být pak pro dítě obrovské
trauma, když si to rodiče přehazují přes
něj.
To je stejné s vychovateli tady. Jestliže
chceme, aby děti byly v pohodě a měly jasno, nemůžeme se takhle chovat, musíme
být důslední. Nemůžu se takhle chovat ani
ke škole ani k rodičům.
Přijde dívka a řekne: máma si mě chce teď
vzít domů, ale ona je kráva. Nemůžu říct,

ROZHOVORY
máš pravdu, i když si to myslím.
Dostává se vychovatel také do situace,
kdy musí rozhodovat mezi alternativami, které jsou těžko slučitelné? Vybrat si třeba mezi oznámením trestného
činunebo to zamlčet.
U těch dospívajících je to spíš o rozhodování, jestli ho pustit na vycházku nebo
ne. Toho jo, toho ne. A děti se samozřejmě
sesypou, proč ten může a druhý nikoliv.
Teď je na mně, jak to udělat spravedlivě.
Jestli si řeknu: dělali jste bordel všichni,
zůstanete všichni doma, nebo být pak
schopný to rozlišovat individuálně,
a třeba říct, ty jsi sice dělal bordel, ale jinak poctivě makáš, včera jsi udělal večeři,
z vycházky se vracíš včas, tak půjdeš.
K těmto situacím dochází dost často.
Rozumím tomu správně, že vychovatel
nechá doma celou rodinku, aby se nevystavil té nutnosti si to obhájit?
Je to jednodušší, protože co jsem řekl, bylo
zase černobílé. Můžeš tam mít jednoho,
který perfektně funguje, ale většinou je to
nějaká stupnice, kdy si řekneš, kdo ještě
ano a kdo už ne, stanovíš si kritéria. To zas
tak jednoduché rozhodnoutí není, navíc si
to ještě před dětmi musíš obhájit.
Jak to řešíte s antikoncepcí u nezletilých
holek?
Pokud mají stálého partnera, řešíme to tak,
že si pozveme partnera a oni se o to spolu
podělí. Zatím to docela funguje. Teď přišla
jedna mladá dívka, že chce antikoncepci,
ale nemá stálého partnera, tak jí musíme

vysvětlit, že kondom je lepší a nejde jenom
o to, aby nepřišla do jiného stavu. Nám
se teď povedlo u těch větších dětí sehnat
různé brigády i v průběhu roku, takže
mají bohužel někteří tolik peněz, až nás
to mrzí. Není to něco, co by nás finančně
zatěžovalo. Ale pokud dítě žádný příjem
nemá a táhne to jenom z kapesného, pak
je to půl na půl.
Mě v té souvislosti napadla otázka, když
se třeba jedná o dívku, která je promiskuitní, ale nechce užívat žádnou antikoncepci, je nutné to nějak ošetřit, dělá
se to například injekcemi proti její vůli?
Takový problém jsme naštěstí ještě neřešili.
Teď tu tedy máme jednu těhotnou.
Jak to řešíte s psychiatrickou medikací?
Říká se, že jsou klienti dětských domovů
příliš medikováni, ale nevidíme to tak
černě. Stejné je to s kriminalitou odcházejících klientů, alespoň podle ukazatelů
národních statistik. Stane se, že sem přijde
dítě, které je medikované, většinou jsou to
antidepresiva po příchodu z diagnostického ústavu. To je pravda. Ale ve většině
případů se od léků během několika měsíců
odstupuje, díky spolupráci s velice dobrým dětským psychiatrem, který se snaží
snižovat dávky.
Máme teď medikovanou jednu dívku,
která má těžkou enkoprézu a v tomto
případě je psychoterapie dobrá, přesto
musí být medikovaná. Pak tu máme epileptika, ten ale nemá psychiatrickou medikaci, užívá asi 4 prášky od neurologa.
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Často to bývá po traumatech v rodině,
u týraných dětí, tam občas antidepresiva
jsou, ale nemusí být vždy. Chodí sem
i těžké případy a nejsou pod prášky. Přišla
sem dívka, u níž byl problém spuštěn
sebevraždou bratra. Byla na tom opravdu
špatně. Úzkostné stavy, záchvaty hysterie,
průběhu přestávala dýchat, musela se
vozit do nemocnice, než jsme se naučili jí
rozdýchávat. Dnes už není medikována.
Vůbec bych to neviděl tak tragicky. Myslím si, že děti v populaci vůbec, a hlavně
dospívající dívky, užívají prášky často.
Spíš mám na mysli brufeny a podobně,
což je v tuto chvíli větší problém než antidepresiva. Pokud je dítě sledované dobrým psychiatrem a ještě se s ním pracuje
na terapii, pomocí naplnění volného času
a srovnáváním vztahů, tak se dá časem
medikace odbourat. Pokud to samozřejmě
není něco patologického.
Co vidíš jako funkční v oblasti etiky? Na
koho se můžeš obrátit a požádat o radu?
To tedy nevím, co na to říct. Ve většině
případů je to věc, která nemusí být nikde napsaná, kterou člověk cítí a přijímá.
A možná v tomto oboru víc, než ve
škole nebo na pracovišti. Já znám kodex pedagogického pracovníka, možná
existuje něco i pro sociální, o jiné
opoře nevím. Všechno ale obsahuje
stejné věci. Možná by bylo zajímavé s tím
pracovat, ale to my zatím příliš neděláme.
Situace se pravděpodobně změní díky
rozjezdu sociálních služeb, ale ty si musíme ještě vytvořit.
Jak je to se standardy v této oblasti,
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máš informace, v jaké fázi se nachází,
případně kde to usnulo?
Ono to neusnulo. Řeknu ti přesně, jak
to je, protože jsem mluvil s autorkou
zákona. Jako je u nás zvykem, nejdřív
se vydal zákon a pak se teprve vydávaly
prováděcí dokumenty, aby se nepracovalo na něčem, co je zbytečné. Mluvím
o standardech pro dětské domovy. Chtějí
udělat dvě prováděcí vyhlášky, jedna by
měla upřesnit zákon o sociálně právní
ochraně dítěte, druhá by měla upřesnit 109
a v platnost vejít začátkem roku 2014. Do
té doby by měly být připraveny i standardy.
Dokonce vím, že vyhláška ke 109 by měla
být v platnosti od 1. 3. 2014 (v návaznosti
na změnu spotřebních cen), druhá od
1. 1. a standardy s tím půjdou ruku v ruce.
My jsme teď dělali správní řízení ke všem
dětem ve věci navýšení příspěvků na péči,
protože se zvyšuje koeficient spotřebních
cen a my musíme překopat všechny
příspěvky. Nový koeficient bude vydaný
k 1. 3. 2014 a pokud by prováděcí vyhláška
platila už od ledna, tak bychom to dělali
znova v březnu.

Dětský domov a Školní jídelna Nové
Strašecí
Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí
Tel.: (+420) 313 572 136
E-mail: reditel@strasidylko.cz
Sponzorský účet: 51-8423070277/0100
http://www.strasidylko.cz

METODIKY
V rámci klíčových aktivit projektu Rozvoj byly při práci s žáky dětských domovů v
Plzeňském a Středočeském regionu používány programy:

Klub
SAMOfor
Pomocí zážitkových aktivit, her

a technik skupinové práce rozvíjí sociální
a komunikační dovednosti mladších dětí a jejich vztahy k sobě i k druhým.

Kurz
Za SAMOstatností
Pomáhá starším dětem - mladým lidem z dětských domovů připravit se na odchod do
samostatného života.

Během realizace projektu Rozvoj jsme vyvinuli komplexní metodiky těchto programů.
Zde ve Sborníku nabízíme výtah z těchto metodik. Celé metodiky jsou pak ke stažení na
webových stránkách projektu http://www.projektrozvoj.cz.
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Klub SAMOfor
výtah z matodiky programu rozvoje sociálních dovedností u dětí v dětských domovech
Program SAMOfor je koncipován jako dlouhodobý, tzn. trvající až do doby, kdy děti dosáhnou 15 let a připravují se na odchod z dětských
domovů. V této době přechází SAMOfor
plynule v program „Za SAMOstatností“.
Obecná charakteristika
Program SAMOfor probíhá formou pravidelných klubů (1x za týden nebo 1x za 14 dní
1,5 hodiny) se stabilní skupinou dětí. Kluby
probíhají pod vedením dvou lektorů (muž a
žena).
Cíl
Cílem programu SAMOfor je rozvoj sociálních
dovedností u dětí v dětských domovech. Právě
nedostatečná úroveň sociálních dovedností je
podle nás jednou z možných příčin problémů v
chování, které mohou být s touto cílovou skupinou spojeny.
Výše zmíněného cíle se snažíme dosáhnout pomocí metody práce se skupinou. Skupina tvoří
prostor, ve kterém se sociální dovednosti mohou pod vedením lektorů rozvíjet.
Cílová skupina
Cílovou skupinou programu SAMOfor jsou
děti školního věku. Dolní věková hranice je cca
4. třída, tzn. kolem 10 let – děti udrží pozornost, umí se vyjádřit, více vnímají sebe i druhé
apod. - mohou tedy splňovat nároky, které jsou
na ně v SAMOforské skupině kladeny (a projekt tak může plnit své cíle).
Horní věková hranice není omezena, záleží
na tom, jak se dítě ve skupině cítí (od čehož
se odvíjí jejich spolupráce). Věk není u dětí v
dětském domově příliš vypovídající, protože
některé mladší děti jsou mnohem zdatnější než
děti starší – to souvisí s rodinnou a osobní an-
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amnézou a také individuálním tempem vývoje.
Obecně ale platí, že SAMOfor je přitažlivější
spíše pro mladší děti, které spontánněji a
pozitivněji reagují na hry, aktivity i lektory
řízenou činnost (proto je projekt zaměřen na
ně). Starší děti (adolescenti) mají tendenci vymezovat se proti mladším a samozřejmě proti
čemukoli řízenému.
SAMOforská vs. terapeutická skupina
SAMOfor nemá nic společného s psychoterapeutickou skupinou. Pro demonstraci rozdílů
mezi SAMOforem a psychoterapií použijeme
rozdíly mezi skupinovou psychoterapií a
sociálně psychologickým výcvikem. Se sociálně
psychologickým výcvikem sdílí SAMOfor
základní charakteristiky (ale samozřejmě jej
nelze do této kategorie práce se skupinou zahrnout).
1)
Hlavním zdrojem obsahu jednání
ve výcvikové skupině je to, co se odehrává
„zde a nyní“ (Hermochová, 1982). Stejně tak
v „SAMOforské“ skupině. Pracuje se hlavně s
chováním a projevy v rámci aktivit a technik a
jejich reflexemi.
2)
Ve výcvikové skupině se neklade
velký důraz na vnitřní pohnutky jednání – pozornost je zaměřena na vnější chování (Hermochová, 1982). Ani v „SAMOforské“ skupině
se nezabýváme vnitřními motivy. Snažíme se,
aby si děti uvědomily, jak se v jaké situaci chovají a jaké může mít jejich chování důsledky.
3)
Centrem dění v rámci sociálně psychologického výcviku není skupinová dynamika, ale modelové či reálné činnosti, řešení
úkolů apod. Skupinová dynamika je v popředí
pouze v případě, kdy se jedná o řešení akceschopnosti skupiny (Hermochová, 1988). Ani
v „SAMOforských“ skupinách neřešíme procesy vztahů mezi dětmi, jejich reakcí na sebe
atd. Zaměřujeme se na aktivity a úkoly. Pokud
nastane situace, do které se promítají vztahy
mezi dětmi, uchopíme ji z hlediska adekvát-
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nosti či neadekvátnosti řešení, nikoli z hlediska
možných příčin.

vlastní (a to je jeden ze základních předpokladů
pro práci se skupinou).

Vývoj osobnosti probíhá v rámci vztahů,
z nichž nejzákladnějším a nejdůležitějším je
vztah s rodinou (a fungování celého rodinného systému). Pomocí těchto vztahů se dítě
učí rozumět světu a fungovat v něm. Jsou-li
tyto základní vztahy nějak narušeny, musí
dítě potřebné zkušenosti získávat jinde, pomocí vztahů jiných. Lze se domnívat, že čím
více jiných (kvalitních) vztahů dítě má, tím
snadněji může zmíněné zkušenosti získat.
Proto si myslíme, že je projekt SAMOfor pro
děti přínosný. Zprostředkovává dětem nové
zkušenosti a zážitky skrze působení lektorů
(a vztahů s nimi) a prací se skupinou.

Realizátoři projektu: vedoucí a lektoři
Důležitou, ne-li nejdůležitější, součástí projektu SAMOfor je realizační tým. Skládá se z
vedoucího projektu (který zároveň koná lektorskou činnost) a lektorů.

K realizaci Klubů Samofor je zásadní spolupráce s dětským domovem - zajištění prostoru,
pravidelného stabilního času, sestavení skupiny
a domluva konkrétní podoby komunikace vč.
bodů, které chce dětský domov v rámci komunikace probírat a řešit.
Sestavení skupiny, tzn. vytipování dětí, pro
které by kluby mohly být přínosem, je na
začátku realizace klubů zcela v režii dětského
domova, protože lektoři programu děti neznají.
Počet dětí do klubu je 6 - 10.
Lektoři se při komunikaci dozvídají informace
o dětech a celém DD – ať již od dětí samotných
či od zástupců DD. Tyto informace nesmí dále
šířit, s výjimkou supervizí a intervizí v rámci
SAMOforu (kde ale platí též mlčenlivost, tzn.
nesmí se „vynášet“ ven). Za tímto účelem je
potřeba podepsat s DD Mlčenlivost.
Specifikum SAMOforských klubů je, že prostor, ve kterém jsou realizovány, se nachází v
budově či areálu DD. Lektoři tedy vstupují do
prostoru dětí, nikoli děti do prostoru lektorů.
Ve „svém“ se děti cítí jistější, suverénnější
apod., hlavně je však náročnější oprostit se od
atmosféry DD a vytvořit atmosféru a prostor

Lektoři pracují ve dvojicích (muž a žena). Na
děti tak působí oba vzory – mužský i ženský.
V dětských domovech bývá většinou převaha
ženského vzoru (vychovatelé –muži – patří
často mezi výjimky) – děti berou muže velmi
pozitivně (většinou), i když náš lektorský tým
tvoří mladí lidé. V praxi to vypadá tak, že děti,
častěji chlapci, reagují lépe na udávání hranic
lektorem než lektorkou.
Struktura setkání
Setkání mají pravidelnou strukturu. Struktura
vnáší do setkání řád a jistotu.
1) „Novinky“
Začínáme kolečkem, ve kterém si řekneme, jak
jsme se měli a jak se máme. Cílem je „sonda“
do rozpoložení dětí, případně celé skupiny, na
jejímž základě případně modifikujeme plánovanou aktivitu.
2) Pohybová aktivita/odlehčovací aktivita
Cílem je uvolnění a alespoň částečné vybití
negativních emocí či přebytečné energie a také
uvolnění po úvodních „povídáncích“ (sezení,
dávání pozor a poslouchání bývá pro děti
náročné).
3) Téma klubu
Tématem klubu nemusí být pouze nějaká z
oblastí sociálních dovedností, ale také aktuální
dění ve skupině či aktivity posilující skupinovou kohezi.
4) Shrnutí
Ke konci každého setkání shrnujeme, co se
dělo. Cílem je shrnutí realizovaných aktivit a
zopakování důležitých momentů. Děti by je
totiž jinak buď zapomněly, nebo by se jim ztratily souvislosti.
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5) Zpětná vazba
Setkání končí kolečkem, kde všichni (včetně
lektorů) poví, co se jim dnes líbilo, co nelíbilo
atd. Cílem je celkově zhodnotit setkání, děti se
musí vyjádřit co nejkonkrétněji.
Nastavení a udržování hranic v rámci klubu
Nastavení a udržování hranic je alfou a omegou
práce s dětskou skupinou. Nejedná se pouze o
vymezení hranic v chování, ale také o vymezení
hranic prostoru Klubu.
Pravidla setkání a účasti
Hned od začátku je zapotřebí pracovat s pravidly setkání a účasti. Jedná se o pravidla, se
kterými by se měli ztotožnit lektoři i děti – dobré je tedy vytvářet je společně. Neosvědčila se
dobrovolná účast dětí.
Ukázky aktivit a zpracování témat
Jedná se o námi vytvořené a vymyšlené aktivity.
Udávat autory a zdroje je bohužel nemožné –
absolvovali jsme různé semináře a inspirovali
se v rámci našich dalších aktivit (zde zdroje
neznáme), u některých prvků již ani nevíme,
kde jsme se je naučili.
Představovací aktivity můžeme použít jako
seznamovací aktivity (na začátku skupiny), či
jako aktivity s cílem dozvědět se něco o sobě
navzájem (lze použít kdykoli).
Hrátky s písmeny
Děti říkají ke svému jménu přívlastek, který
začíná na stejné písmeno jako jejich jméno
(např. pracovitá Pavla) – každý zopakuje jména
a přívlastky dětí před sebou (poslední to má
tedy nejtěžší).
Pantomima – každý se představí jménem a pantomimicky předvede, co má rád, co ho baví…
např.: „Já jsem Klára a ráda vařím“. Vaření je
předváděno pantomimicky, ostatní hádají, co
se předvádí.
Pohybové/odlehčovací aktivity lze využít
„klasicky“ tzn. jako aktivační techniky,
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případně jako „tematické“ - odrazový můstek
pro nějaké téma, případně také jako shrnutí
probraného. Další možností jsou „zážitkové“ či
kontaktní aktivity.
a) „Klasické“ - příklad
Molekuly – děti volně chodí, lektor určí nějaké
číslo a úkolem dětí je vytvořit skupiny v
určeném počtu. Komu se nepodaří, vypadává.
Hlava, ramena, kolena, palce – dětí sedí v
kruhu na židlích. Všichni dohromady (vč.
lektorů) rytmicky opakují „hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava,
ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos“ a
přitom se zmiňovaných částí těla dotýkají.
Postupně lze zvyšovat rychlost.
b) „Tematické“ - příklad
Místa si vymění – u dětí vysoce oblíbená aktivita. Jeden stojí uprostřed kruhu a říká:
„Místa si vymění ti, kteří….“ a určí nějaké kritérium (např. ti, kteří mají rádi modrou barvu).
Všichni, kterých se dané kritérium týká, si
musí vyměnit místa – je o jednu židli méně,
proto jeden člověk vždy zůstane uprostřed.
Mezi otázky lze zařadit něco související s tématem (místa si vymění ti, kteří se snadno
rozčílí, které by naštvalo, kdyby jim někdo něco
slíbil a nedodržel apod.).
c) „Zážitkové“ - příklad
Krmení mumie - dvě děti obmotají třetí toaletním papírem (ne ústa), který by neměly
přetrhnout – vytvoří tak mumii. Jedno z nich
(neobmotaných) si zaváže oči a druhé má roli
navigátora a drží jogurt. Dítě se zavázanýma
očima musí podle navigování nakrmit mumii
- chodí se lžičkou od navigátora, který stojí asi
dva metry od mumie, k mumii a po lžičkách
ji krmí.
d) Kontaktní - příklad
Kontaktní hry děti velmi kvitují. Důvodem je
zřejmě potřeba fyzického kontaktu, který tyto
aktivity legálně umožňují.
Bimbák - dvě děti stojí naproti sobě, třetí
uprostřed nich - dva si volným pádem jako by
přehazují prostředního. Jedná se o hru spojenou s vysokými nároky na důvěru, a tedy také
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možnými riziky (cílené puštění prostředního
apod.). Je proto třeba pečlivě zvážit, zda a kdy
tuto hru zařadit.
Téma klubu
Jako téma klubu lze zvolit nějakou oblast sociálních dovedností, věnování se aktuálnímu
dění ve skupině, nebo aktivity, které podporují
a posilují skupinovou kohezi. Obecně platí, že
směr, kterým klub povedeme, by měl vycházet
z aktuálního nastavení skupiny – zpracování
toho, co je pro děti aktuální, jim může dát
mnohem více.
Obecně platí, že na tematické skupiny lépe
reagují spíše děti staršího školního věku.
Příklady témat z oblasti sociálních dovedností
Scénky všeho druhu
Scénky lze využít pro široké spektrum témat
a skýtají mnoho výhod. Děti scénky baví, jsou
při nich hodně kreativní, což zřejmě mj. souvisí
s odosobněným prostorem, který nabízejí.
Kontinuální linie zastřešujícího příběhu
Zvláště pro model frekvence klubů jedenkrát
týdně je zpestřující a obohacují zasazení klubů
do linie kontinuálního příběhu. Náš příběh je
Záhada ztraceného profesora – ztratil se náš
kamarád profesor Karel, který mj. učil na vysoké škole.
Mé vlastnosti
U dětí z nestabilního rodinného zázemí se
častěji setkáváme s negativním sebepojetím,
tzn. zdůrazňováním svých špatných vlastností,
tendencí hůře přijímat pochvalu, příp. si pochvalu přerámovat tak, aby z ní vznikla výtka.
Pozitivní i negativní vlastnosti – čertík a anděl
Děti dostanou A4 papír, kde jsou obrázky
čertíka a anděla – papír je na šířku, obrázky
jsou na opačných koních papíru – vznikají tak
dva pomyslné sloupce. Úkolem je napsat pod
anděla své dobré vlastnosti (to, co umějí), pod
čertíka špatné vlastnosti (co jim nejde).
Na konci každý přečte s tím, že není nutné, aby

četl všechno (děti ne vždy chtějí prezentovat to,
co jim nejde). Cílem je uvědomění si, že každý
má své dobré a špatné stránky, ne schopnost
prezentovat je ostatním.
Životní moudra
Obecně se předávání životních moudrostí
může velmi snadno zvrtnout v moralizování
a obecné povídání, načež jsou děti téměř alergické. Navíc po teoretické stránce jsou děti v
otázce přijatelnosti a nepřijatelnosti chování či
situací velmi zdatné, tudíž povídání na obecné
rovině nemůže být těžištěm.
Ke zpracování tohoto tématu mohou velmi
dobře posloužit přísloví:
Otázka, co jsou to přísloví a k čemu slouží.
můžeme doplnit, že přísloví vznikla
za dávných časů, ale pořád ještě platí a budou
zřejmě navždy.
Skupinové aktivity
Příklad Vánoční setkání
U příležitosti Vánoc, Velikonoc a dalších
svátků lze připravit speciální setkání. Vánoce
mohou pro děti z pochopitelných důvodů
znamenat náročný čas – může se stát, že jdou
hodně neklidné, vznětlivé apod.
Ozdoby přání – lektoři, děti nebo všichni
společně namalují na velký papír obrys
vánočního stromečku. Stromeček potom
zdobí – každá ozdoba (obrázek, symbol…)
znamená přání pro všechny ostatní či pro
někoho konkrétního (je důležité hlídat, aby
všichni něco dostali). Zdobí všichni najednou,
co a proč komu přejí postupně říkají až když je
stromeček ozdoben.
Pro děti aktuální téma
Může se stát, že se nějaké téma ukáže jako
aktuální během klubu (nejčastěji vyplyne z
úvodních povídánků). Takto vyplynulá témata kladou větší nárok na zpracování, které
vyžaduje kreativitu a flexibilitu.
Příklad Škola
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Během úvodních povídánků se děti hodně
rozpovídaly o škole. Navrhneme tedy, že se tomuto tématu můžeme dále věnovat. Následuje
reakce: „Né, školu, prosím, ne!“ a začnou povídat, jak se ve škole nudí, či jak se s někým ve
škole pohádali…. Ptáme se, o čem se tedy
budeme bavit, zda o škole či hádkách – děti se
rozhodnou pro školu.
Každý dostane papír a má jakkoli ztvárnit, co
mu škola přináší a co mu bere. Když mají hotovo, následuje rozdělení do dvou skupinek. V
každé si navzájem sdělí, co vymysleli, pobaví
se o tom a určí mluvčího, který bude skupinku
prezentovat. Uděláme trochu show, mluvčí si
sednou na stůl (jako že jsou v TV), my jsme
aktivní publikum a sedíme před nimi – diskutujeme jednotlivé zisky a ztráty (takovéto
jednoduché zpestření dokáže atmosféru úplně
změnit).
Aktivity podporující skupinovou kohezi
Další možností náplně skupiny jsou aktivity
podporující skupinovou kohezi. Tyto aktivity je
vhodné občas zařadit. Jedná se např. o společné
výtvory, výzdobu místnosti apod., příp. realizaci nápadů, které vzešly od dětí.
Příklad: Kronika
Na setkání jsme probírali pravidla, která se najednou ztratila – řešili jsme, co s tím. V takové
debatě začly děti navrhovat další prvky, které
by mohly zavést - mezi nimi bylo také zavedení
kroniky. Vymýšlení obsahu a grafická úprava
Kroniky se ukázalo jako vhodná aktivita.
Kronika může obsahovat např.: prezenci (kdo je
a kdo není – vč. lektorů), služby (klíčník – shání
klíče od místnosti, obíhač – obíhá děti před
začátkem klubu, klubovna – úklid po klubu a
kronikář – zapisuje do kroniky).
Hodnocení programu
Hodnocení je velmi důležitá součást programu.
Obecně můžeme hodnocení rozdělit do tří
oblastí:
•
hodnocení v rámci týmu – především
hodnocení adekvátnosti formy projektu vzhle-
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dem k cílové skupině
•
hodnocení se zástupci DD –
především hodnocení dětí (chování apod)
•
hodnocení v rámci organizace –
hodnocení adekvátnosti projektu vzhledem k
cílům a poslání organizace
Prostředkem Hodnocení v rámci týmu je
kromě celého projektu hodnocena také práce
lektorů. Obsahuje Zápisy ze setkání, Schůzky
s vedoucím projektu, Přítomnost vedoucího/
lektorů na setkáních, Intervizi, Supervizi,
Prostředkem Hodnocení se zástupci DD jsou
průběžné schůzky s kontaktní osobou/konzultantem a účast na pedagogických radách.
Prostředkem Hodnocení v rámci organizace
je např. hodnocení programu s externím odborníkem či aktualizace strategického plánu
organizace.
Pokud jde o Hodnocení fungování dětí, je
třeba mít neustále na vědomí, že v žádném
případě nelze tvrdit, že případný posun
směrem k lepšímu je zásluha projektu - na
osobnostní vývoj má vliv velké množství
faktorů a “chování dětí“ je velice rozsáhlý
pojem.

Celá metodika Klubu SAMOfor je ke
stažení na webových stránkách projektu
http://www.projektrozvoj.cz.
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ZA SAMOSTATNOSTÍ
výtah z matodiky programu přípravy dětí na
odchod z ústavní výchovy
Program Za SAMOstatností je ročním kurzem
určeným mladým lidem z dětských domovů.
Jeho cílem je příprava dětí na odchod z ústavní
výchovy a s ním spojené samostatnosti.
Obecná charakteristika
Program Za SAMOstatností je jedním
z
programů
o.p.s.
Rozmarýna a navazuje na program SAMOfor.
SAMOfor je klubem, který v dětském domově
pořádá jednou za 14 dní dvojice lektorů a je
určen dětem mezi 10 až 14 roky.
Cíl
Cílem projektu Za SAMOstatností je zvýšit informovanost mladých lidí o možnostech, které
mají po odchodu z dětského domova. Snaží
se o přiblížení skutečnosti, která po odchodu
z ústavní výchovy mladé lidi čeká. Realizuje jí
pomocí zážitkových exkurzí, k tématům týkajících se vzdělání, bydlení, zaměstnání, poradenství, mezilidských vztahů apod.
Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu jsou dětí starší 15
let, před odchodem z dětského domova nebo
výchovného ústavu (dále “mladí lidé”).
Kurz napomáhá mladým lidem z dětských
domovů připravit se na odchod do samostatného života. Cílem je nejen získání klíčových
znalostí ohledně práce, bydlení, financí, mezilidských vztahů atd., ale především vytvoření
podmínek pro uplatňování a nácvik praktických dovedností. Kurz je založený na pravidelném setkávání a uplatňování zážitkových a
interaktivních technik a umožňuje propojení s
aktivitou víkendových výjezdů.

Situace odchodu z dětského domova je pro
mladého člověka po mnoha stránkách velice
náročná a stresující. Dochází k ní většinou ve
věku 18, popř. 19 let. Převážná část dětí v tomto
věku ukončí vzdělávání v učebním oboru a dále
ve studiu nepokračuje. Nemají tedy ze zákona
možnost dále setrvávat v ústavní výchově.
18 let je obecně vzato (ve srovnání s běžnou
populací) nízký věk pro bezproblémové fungování v samostatném životě. U mladých lidí
opouštějících náhradní výchovu musíme navíc,
kromě nízkého věku, brát v úvahu také jejich
sociální znevýhodnění.
Přirozeným důsledkem výše zmíněného sociálního znevýhodnění dětí z dětského domova jsou snížené možnosti jejich úspěšného
začlenění do společnosti.
Spolupráce s dětskými domovy
Pro realizaci programu Za SAMOstatností,
která spočívá v práci se skupinou, je nutné
splnění několika podmínek. Průběh aktivit,
včetně externích, se odvíjí od realizace projektu
v dětských domovech a vzájemné spolupráce.
Workshopy pořádané dvojicí lektorů probíhají
v prostorách dětského domova či přímo v
terénu, ve městě či ve spolupracujících organizacích.
Důležitou podmínkou je stabilní den a čas
našich workshopů.
Samotná spolupráce s domovem umožňuje
lepší organizaci a efektivní hodnocení průběhu
programu.
Důležité je také představení lektorů i programu
vč. jeho pravidel ostatním vychovatelům, na
pedagogické radě či jiným způsobem. Vychovatelé tak budou vědět, kdo a proč za mladými
lidmi do DD chodí, mohu se také doptat na to,
co potřebují, či přednést své připomínky a nápady.
Sestavení skupiny
Sestavení skupiny, tzn. vytipování mladých lidí,
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pro které by workshopy mohly být přínosem, je
na začátku realizace projektu zcela v režii DD,
protože lektoři mladé lidi neznají. Může ale
dojít k vzájemné diskuzi, kdy se DD ptá, zda
jsou workshopy vhodné pro mladého člověka s
určitými charakteristikami. Stejný postup platí
v případě vytipovávání dalších adeptů (nových
příjmů apod.) v průběhu realizace projektu.
Počet mladých lidí do skupiny je max.10.
Během setkání se lektoři dozvídají informace
o mladých lidech a dění v domově, ať již od
mladých lidí samotných či od zástupců domova. Tyto informace nesmí dále šířit, s výjimkou
supervizí a intervizí v rámci projektu. Písemná dohoda mezi mladými lidmi a lektory o
vzájemné mlčenlivosti neexistuje, je na skupině
samotné, do jaké míry je schopná s tímto tématem pracovat.
Realizace programu Za SAMOstatností
Běh programu je vždy koncipován na jeden
školní rok, od září (respektive od října) do
června, přičemž na celý rok je vytvářen
předběžný plán práce, včetně předpokládaných
návštěv ve spolupracujících organizacích.
Samotný průběh programu sestává z návštěv,
workshopů a informačních setkání v organizacích poskytujících služby v oblastech, kterým
je potřeba se věnovat.
Jednotlivé tematické okruhy jsou zahajovány
workshopem, jehož cílem je otevřít problémy,
otázky a možnosti v rámci daných oblastí. Poté
následuje návštěva ve spolupracující organizaci (případně více návštěv různých organizací vztahujících se k tématu), kde se naváže
podrobnějším rozpracováním a konkretizováním dané problematiky.
Workshopy či návštěvy v organizacích mohou být také pro některé mladé lidi z DD po
domluvě s kontaktní osobou ušité „na míru“.
Dochází tak v případě, že je domov již součástí
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jiného projektu. Zabraňujeme tím dublování
činnosti jiných organizací, které se věnují podobným tématům (viz. Krok do života, Šance
pro budoucnost).
Struktura setkání
Setkání jsou pravidelná, mají určené termíny a
přesný čas. Pokud skupina pracuje v domově,
má stabilní místo setkání. Pokud se činnost
odehrává mimo zařízení, odvíjí se místo srazu
dle lokality instituce, organizace.
Průběh setkání
1) „Novinky“
2) Pohybová/odlehčovací aktivita
3) Téma kurzu
Tématem setkání je okruh, na kterém skupina
konkrétně pracuje. Jedná se opět o témata
bydlení, zaměstnání, financí, mezilidských
vztahů. Této části je věnována převážná většina
času. Úkolem lektorů je s dětmi otevřít téma,
které se po vzájemné dohodě určí jako prioritní
a vhodné k celkové atmosféře.
4) Shrnutí
V závěru se rekapituluje průběh setkání a nové
informace, které zastřešují celý blok. Dochází
k sumarizaci podnětů, ke kterým skupina
dospěla a hodnocení zájmu každého člena
skupiny.
5) Zpětná vazba
Setkání uzavírá kolečko se zpětnými vazbami
ke společnému času. Lektoři se účastní také a
snaží se, o co nejkonkrétnější pojmenování
potřeb dětí i celé skupiny.
Rozpis hlavních tematických okruhů
Tematické okruhy jsou voleny dle oblastí,
se kterými mají mladí lidé, po odchodu z
ústavní výchovy setkávají. Zvolená témata jim
umožňují setkání se s nimi v reálném kontextu a uvědomění si jejich důležitosti pro další
život. Vhodně zvolené okruhy mohou pro ně
být podporou při překonávání budoucích
překážek.

METODIKY
Vzdělání
na jaké školy mladí lidé chodí, jaké mají
představy o tom, co budou dělat
Práce
jsou různé práce, profese, které jsou také různě
placené – jakou mají mladí lidé představu o
tom, co budou dělat			
Bydlení
možnosti bydlení – dům na půl cesty, u
známých, partnera, ulice, podnájem (sám či s
někým společně) – co to obnáší		
Finance
měsíční rozpočet, hospodaření (kolik
vydělávám, kolik zaplatím za byt, jídlo, hygienu, zábavu apod.), jak ušetřit
Poradenství
Poradenská činnost, její vyhledání a využití.
Konkrétní příklad programu Za SAMOstatností v průběhu jednoho školního roku ke
stažení v metodice na www.projektrozvoj.cz.
Realizátoři programu: vedoucí a lektoři
Lektoři pracují ve dvojicích (muž a žena). Na
mladé lidi tak působí oba vzory – mužský i
ženský.
Nároky na jednotlivé pozice lze dělit na
nároky na vzdělání a nároky „osobnostní“. Z
hlediska nároků na vzdělání upřednostňujeme
vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) humanitního zaměření (nejlépe psychologie, speciální
pedagogika či jejich kombinace), příp. vyšší
odborné vzdělání (nejlépe sociální práce). Bylo
by na dlouhé úvahy a diskuze řešit, nakolik se
vzdělání pojí s odborností a předpoklady pro
práci v pomáhajících profesích – všichni zajisté
známe případy, kde mezi vzděláním a schopnostmi v praxi je minimální souvislost. Na
druhou stranu vzdělání umožňuje propojovat
teorii s praxí, a tedy činit z dílčích zkušeností
obecnější závěry, lépe jim rozumět a chápat je v
širším kontextu.
Nespornou výhodou psychoterapeutický výc-

vik (započatý či ukončený). V práci s dětmi z
nefunkční rodiny (a v pomáhajících profesích
obecně) se často setkáme se situacemi, které
nás více či méně oslovují a spouštějí v nás naše
vlastní otázky, strachy či nejistoty. Není nutné
(ani možné!) mít vše zpracované, nicméně je
dobré vědět, na co a jak (a proč) jsme citliví a
jak s tím zacházíme.
Z hlediska nároků „osobnostních“ považujeme
za důležitý především kritický (zdravě) a poctivý přístup k sobě a k práci.
Hodnocení programu
Hodnocení je velmi důležitá součást programu.
Obecně můžeme hodnocení rozdělit do tří
oblastí:
•
hodnocení v rámci týmu – především
hodnocení adekvátnosti formy projektu vzhledem k cílové skupině
•
hodnocení se zástupci DD –
především hodnocení dětí (chování apod)
•
hodnocení v rámci organizace –
hodnocení adekvátnosti projektu vzhledem k
cílům a poslání organizace
Prostředkem Hodnocení v rámci týmu je
kromě celého projektu hodnocena také práce
lektorů. Obsahuje Zápisy ze setkání, Schůzky
s vedoucím projektu, Přítomnost vedoucího/
lektorů na setkáních, Intervizi, Supervizi,
Prostředkem Hodnocení se zástupci DD jsou
průběžné schůzky s kontaktní osobou/konzultantem a účast na pedagogických radách.
Prostředkem Hodnocení v rámci organizace
je např. hodnocení programu s externím odborníkem či aktualizace strategického plánu
organizace.
Informační dotazník
Pro účely hodnocení programu byl vytvořen
informační dotazník, který mladí lidé vyplňují
na začátku a poté na konci programu ke
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každému školnímu roku. Pomocí dotazníku
se zjišťuje, zda došlo u mladých lidí např. ke
změnám postojů, zvýšení informovanosti,
snížení pocitu strachu ze situace odchodu atd.
Dotazníky ZaSAMOstatností zároveň mapují
spokojenost mladých lidí s náplní programu, s
vedením skupiny atd.

Celá metodikaprogramu Za SAMOstatností je ke stažení na webových stránkách
projektu http://www.projektrozvoj.cz.
Na výše uvedené adrese jsou ke stažení i
katalogy institucí, které parcují v oblasti
péče o ohrožené děti v Plzeňském a
Středočeském regionu.

http://www.projektrozvoj.cz.
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VZDĚLÁVÁNÍ
VYCHOVATELŮ
V rámci porjektu Rozvoj probíhalo vzdělávání
vychovatelů dětských domovů formou
přednášek, tematických workshopů, outdoorových aktivit a aktivní ho odpočinku o
přestávkách či ve volném času.
Vzdělávání realizoval partner projektu
Občanské sdružení SES - Sebe spolu s 10letou
zkušeností.
Schéma spočívalo ve dvacetihodinovém
modulu, kde účastníci z jednoho týmu 2x
přenocovali a trávili spolu čas i mimo program.
Vzhledem k tomu, že pracovníci jeli potřetí,
byli již motivováni. Pracovníci Domina neměli
nikdy z účastí problém a „těšení se na příště“ již
oznamovali předem. Podstatnou část přípravy
zabrala programová náplň třetího běhu, která
měla vzdělávací cyklus uzavřít.
Program vycházel ze tří hlavních zdrojů:
definovaných cílů v samotném programu
vzdělávání, potřeb a poptávky pracovníků
a poptávky vedení DD. Zároveň jsme vždy
reagovali na aktuální poptávku, která se objevila přímo na kurzu. Harmonogram, témata
i metody byly zakomponovány do 2 dnů tak,
abychom maximálně naplnili všechny tyto
potřeby.
Jako příklad uvádíme konkrétní průběh jednoho cyklu:
Pro skupinu byly definována osnova kurzu s
těmito tématy:
jak pracovat s rodiči dětí
jak využívat externí odbornou i kolegiální podporu prostřednictvím internetu
jak pečovat o sebe v náročných situ-

acích, zvládat zátěž
jak lze pracovat s odchodem dětí z
DD (ukázka lektorů Rozmarýny)
Na základě těchto témat byly metodickým
konzultantem a lektorem nachystány aktivity,
abychom mohli tyto cíle naplnit. Rozmarýna
a SES opět spojiy kurz pro pracovníky se setkáním lektorů Rozmarýny s vychovateli. Byl tak
opět připraven program, který s Rozmarýnou
zažívají přímo děti z DD při přípravě na
odchod. Zároveň jsme i v posledním modulu
chtěli, aby účastníci odjeli spokojení, motivovaní do dalšího vzdělávání. Bylo třeba zohlednit především:
- celkovou situace kolem transformace,
podpoře státu směrem k náhradní rodinné
péči, mediální zprávy o rušení dětských
domovů (špatná nálada mezi pracovníky v ÚV
je patrná v celé ČR).
- téma spolupráce s rodičem, které je velmi
náročné, obsáhlé a rozhodně nemá žádné
jednoduché řešení, velmi úzce souvisí s asertivitou, osobnostními předpoklady a kompetencemi řešit konfliktní, emočně náročné
situace.
Program kurzu
Začátek programu (1. den odpoledne) jsme
zahájili motivačním blokem a konkretizací
poptávky, kdy účastníci písemně vyjadřovali,
co by si rádi z kurzu odvezli. Zařadili jsme opět
zahřívací a seznamovací aktivity, protože obou
kurzů se zúčastnili noví pracovníci.
Podvečer byl zařazen emočně silný, nicméně
bezpečný workshop „taneční exprese“, který ve
zcela novém, ryze prožitkovém modu umožnil
empatický vhled na problematiku dětství a
zrání a především výchovy dítěte.
Večer jsme pro uvědomění potřeb vychovatele
v jeho práci využili metodu Alberta Pessa a
v interaktivní skupinové práci s vychovateli
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probírali dílčí potřeby aktérů, jejich podobnosti a odlišnosti (vedení, rodič, dítě, vychovatel), a které z Pessových potřeb jsou naplněny
u koho z nich.
Druhý den začal blokem s náročnou strukturou vnějšího a vnitřního kruhu, který se zabýval
tématem klienta a rodiče. Téma bylo uchopeno
Balintovskou strukturou a v obou skupinách
(kurzech) byl řešen stejný rodič – matka. Moderovaná diskuze a rozbor kauzy byl doplněn o
následné reflexe vnějšího kruhu, kteří vnímali
případ jak v rolích jednotlivých aktérů, tak
imaginativně a z hlediska potřeb podle A.Pessa.
Druhý blok patřil lektorům Rozmarýny,
zážitkovým
aktivitám
s
edukativním
rozměrem, kteří lektoři realizují s klienty. Na
uvolňující techniku navázal blok ilustrující
zpracování tématu „úřad práce“ a „bydlení –
dům na půli cesty“ pro skupinu starších dětí.
Odpolední část začala týmovou strategickou
hrou, kde dochází k samostatnému rozdělování
rolí a práci s časem, zařazena byla i krátká edukativní přednáška (cíle-možnosti-metody).
Přístup ke konfliktům a osobnostní rozvoj byl
naplňován v dalším workshopu, kde byla využita
metoda transakční analýzy, zprostředkován
vhled do 4 rovin komunikačního vztahu a vychovatelé v simulačních rozhovorech nahlíželi
především vztahovou rovinu komunikace
(rodič-dítě-dospělý). Náročný den uzavřela relaxace a arteterapie.
Třetí den byl věnován internetovému poradenství, reflexi a hodnocení, s důrazem na uzavření
získané zkušenosti.
Hlavní výstupy
prezenční listiny
fotodokumentace
hodnotící dotazníky
účetní dokumentace k pobytu
účastníků a týmu
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Další materiály: pracovní listy, pozvánky pro účastníky, pracovní postery aj.
Hodnotící zpráva metodického
konzultanta, jejímž zdrojem jsou také zprávy
lektorů.
Zhodnocení
Vzhledem k náročné situaci, v jaké se současná
ústavní výchova nachází, proběhlo vzdělávání
nad očekávání. Důvěra v lektory umožnila
otevřené jednání a také realizaci náročného
tématu práce s rodiči. V kontextu poptávky
ze strany pracovníků lze nahlédnout zajímavý
posun: v r. 2010 byly tématem děti v DD, jejich budoucí odchod, práce s nimi, na jaře
2011 řešili pracovníci sami sebe, informace v
médiích o rušení kojeneckých a dalších ústavů
většinu velmi zúzkostnil. V r. 2012 se problematika dětí vrátila a tématem se stali rodiče a
komunikace s nimi.
Z hlediska týmu a vztahu k lektorům se velmi
hodilo, že byl navázán důvěrný vztah. Lektoři
si tak mohli dovolit workshopy připravovat
skutečně prožitkově, delegovat vychovatele do
rolí (dětí, rodičů, klientů, rodičů dětí DD), pracovat s emocemi.
Náročné workshopy i nabitý program jsme se
snažili oživovat krátkými hříčkami, několik
programů bylo relaxačních. Z dotazníků
účastníků vyplývá, že si skutečně odpočali i
užili, v tomto směru se tedy povedlo emočně
náročné workshopy ohraničit.
Program taneční exprese otevřel na kurzu
emočním prožitkem možnost pracovat v
průběhu celého kurzu s pocity a potřebami.
Uvědomění, co bylo a co nebylo komu
příjemné, jsme pak mohli spojit s okamžiky ve
výchovné práci a tématy dalších bloků.
Potřeby podle A.Pessa a jejich „uspokojení u
různých aktérů problematiky“ vneslo nový
silný prvek: vychovatelé měli možnost nahlédnout především na rodiče novým úhlem
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pohledu. Jako na lidi, jejichž primární potřeby
jsou natolik zanedbané a nenaplněné, že nelze
očekávat adekvátní a kompetentní přístup.
Plně odkryté bylo prožívání rodiče na workshopu druhý den, který se přímo rodičem zabýval. Účastníci zvolili ke kazuistice matku,
která má v domově více dětí a v posledních
měsících se stala hlavním tématem. Faktické
okolnosti byly dobře známé většině účastníků,
DD dělal k této rodině případovou konferenci ve spolupráci s OSPOD. Z hlediska hodnocení workshopu samotného byl podstatný
fakt, a to na obou kurzech, že se vychovatelé
sice „nepřestali na matku zlobit“, ale pochopili,
že pokud tento postoj bude z jejich chování
patrný, matka se bude bránit a bude v opozici.
Vnější kruh při průběhu semináře, kde naslouchalo celé diskuzi několik účastníků v roli
„matky“ jasně na konci sdělil, jak situaci matka
prožívá: „děti jsou poslední, co mám, a vy mi je
ještě nechcete půjčovat ani dát.“
Herní aktivity od Rozmarýny i strategická
hra Running scrabble byly přínosné nejen z hlediska týmové komunikace. Spolupráce s Rozmarýnou, aktivní odpočinek,
přeznačkování náročného tématu a další
techniky umožnily také několika novým
pracovníkům velmi dobře zapadnout do pracovního týmu, což potvrdily i zpětné vazby.

Poslední půlden kurzu zaplnil, kromě hodnocení, workshop, kde jsme nejprve společně,
potom individuálně, zkoušeli pojmenovat
jeden konkrétní problém, který pracovník řeší.
Dalším krokem byla formulace otázek k diskuzi v internetové poradně. Úkol byl pro vychovatele velmi náročný. Nicméně otevřený
přístup a snaha lektorů nakonec vedla k formulaci zajímavých a podnětných témat a otázek,
která se nyní v ON LINE poradně řeší. Přesto
někteří aktivitu vnímali jako nátlak.
Pro snadnější přístup a motivaci vychovatelů
využívat ke své práci i odbornou podporu na
internetu byl vytvořen mailing list na všechny
pracovníky.
Hodnocení samotných účastníků je patrné
z dotazníků a je velmi pozitivní. Většina lidí
zmiňuje i náročné workshopy, kde se pracovalo s negativními emocemi, což nebývá obvyklé: často jsou „chváleny“ týmové aktivity a
společný čas, případně odpočinek. Vzhledem
k tomu, že se kurz konal měsíc před koncem
školního roku, kdy v celých týmech je vždy
patrná únava, považujeme celé vzdělávání jako
velmi účelné. Samotní účastníci popisují, že
jim vzdělávání pomohlo v jejich práci, chtějí se
vzdělávat dále, což kvalitu výstupů jasně dokládá.

Transakční analýza byla vybrána právě pro
srozumitelnost a názornost při řešení mezilidských konfliktů v komunikaci. Zaměřili jsme se
na vznik konfliktů opět z hlediska osobnosti,
vlastního uvědomění a prožívání. V tomto
ohledu kurz navazoval účelně. Na příkladech a
simulacích jsme rozkrývali tři roviny „já“, zabývali se také 4mi rovinami komunikace, sebeprojevem, výzvou, obsahem a vztahem.
Arteterapie měla kromě relaxačního rozměru i
didaktický, technika „kresba pocitů“ a „malba
sebe“ byla také krátce reflektována, lektor (arterapeut) představil stručně metodu práce.
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workshop
V rámci projektu Rozvoj byl 26.1.2012
uskutečněn workshop dne pod titulem „Jaká je
budoucnost dětí umístěných v ústavní péči?“
Hovořili různí odborníci na klíčové otázky,
související z aktuální transformací v péči o
ohrožené děti. Jde o problematiku zasahující
do několika oblastí.
Metodický konzultant projektu Ondřej Bárta z
o.s. SES zajistil renomovanou účast a zároveň
nasměroval jednotlivé příspěvky workshopu.
Mezi prezentujícími a hosty byla zastoupena
všechna partnerská zařízení projektu Rozvoj v
Plzeňském kraji. Reportérka Českého rozhlasu
Plzeň Martina Klímová natočila přímo na místě
interview s Ondřejem Bártou a ředitelkou DD
Domino Plzeň Naďou Erbovou.
Celodenní program a všechny příspěvky
provázela diskuze.
Příspěvky a prezentace:
ZAHÁJENÍ:
JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru
školství KÚPK
Mgr. Ondřej Bárta, ředitel SES-SEBE-SPOLU,
moderátor
1.
Odbor školství: JUDr. Jaroslava
Havlíčková
Obsah prezentace: Statistické údaje o ústavních
zařízeních – dětských domovech (DD) PK,
fotodokumentace rodinného zázemí jednotlivých DD, zkušenosti z podpůrných projektů
klientům DD Šance pro budoucnost a Krok do
života 1.
Poselství a výstup: reflektovat v transformačním
procesu investice kraje do zařízení (samostatné prostory pro rodinné skupiny, startovní
byty aj.), zohlednit v dalších krocích zkušenosti
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kraje z uvedených projektů, vyzdvižen důraz na
možnost následné podpory klientů, které DD
opouští po dovršení 18 let nebo později.
2.
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR: JUDr. Zuzana Zárasová, Mgr. Adam
Křístek
Obsah prezentace: prezentace reformních
kroků a plánovaných aktivit (zdůrazněno dvojí
připomínkování novely a důkladné, víceleté
analýzy – nejde o zbrklé změny), překážky
změn (složité financování –propojení řídících
resortů), novela zákona č. 359/1999 Sb.,změny
podpořeny IP z „Norských fondů“, mechanismy profesionalizace pěstounské péče.
Poselství a výstup: zavedení standardů v
pěstounské péči, plán předání kompetencí do
krajů, nemožnost ovlivňovat a zohledňovat dobrou praxi školských zařízení v krocích MPSV.
3.
Odbor sociálních věcí: Mgr. Roman
Mašek
Obsah prezentace: vymezení činnosti odboru,
zdůrazněn klíčový podíl na zprostředkovávání
náhradní rodinné péče (NRP), vysvětlení
pojmů osvojení a pěstounské péče , příspěvky
na pěstounskou péči - aktuální k 1.1.2012.
Poselství a výstup: připravujeme se na
potřebné navýšení počtu pěstounů: spolupráce z dalšími subjekty s cílem přípravy a
provázení, sledujeme legislativní kroky, na
webu odboru k dispozici metodika práce s v
oblasti NRP.
4.
Dětský domov Domino: řed. Mgr.
Naďa Erbová
Obsah prezentace: prezentace zařízení,
statistika, údaje, fotodokumentace: důraz na
maximální samostatnost rodinných skupin
(navýšení financí pro vl. hospodaření po
utlumení činnosti jídelny, interní psycholog,
společné vzdělávání, zkušenosti s odchodem
dětí do pěstounské péče), zapojení do projektů
(Rozvoj, Šance pro budoucnost, Krok do
života 1), zdůrazněn význam startovních bytů.
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Poselství a výstup: vyzdvižena problematika
odchodu dětí z DD (samostatné bydlení,
pobyt v hostitelské péči), spolupráce externích
subjektů a odborníků pro kvalitní podporu
dětem, vzdělávání pracovníků, účast projektech kraje
5.
Poradna náhradní rodinné péče
Plzeň: Mgr. Daria Tolknerová
Obsah prezentace: představení činnosti poradny pro stávající pěstouny (servisní organizace kraje): semináře, poradenství, výjezdy,
zajišťuje přípravu pěstounů, zdůrazněny
vzdělávací kulaté stoly.
Poselství a výstup: pokračování spolupráce
s Asociací náhradních rodin, vytváření
pěstounských klubů, interaktivita kulatých
stolů (nácvik 1.pomoci apod.).
6.
Rozmarýna o.p.s.: přítomna řed. Jaroslava Jones, prezentuje Mgr. Stanislav Kunc
Obsah prezentace: představení činnosti organizaci včetně prezentace zkušeností v práci
s klienty DD, odborná podpora dojíždějících
lektorů do zařízení, osobnostní rozvoj
klientů, praktická aplikace – Café rozmar:
zaměstnávání mladých dospělých, odcházejících z DD.
Poselství a výstup: připravenost sestavit
program na míru pro znevýhodněné děti pro
všechny relevantní partnery, dlouhodobá
spolupráce postavená na rovině posilování
vztahových kompetencí klientů.

programy, vzdělávání dospělých – příprava
pěstounů, velká zkušenost s výjezdy pro rodiny s dětmi (SES – FAMILY)- reset.
8.
DDÚ Plzeň: Mgr. Viktor Vanžura,
ředitel
Představení široké palety činností a aktivit
DDÚ, včetně nadstandardních specifik: rodinná terapie, dobrovolné pobyty, spolupráce s
neziskovými organizacemi v práci s rodinou.
Varování před centralizací ústavní péče pod
jedno ministerstvo.
9.
Asociace náhradních rodin ČR
(ANR ČR), Mgr. Jana Lexová
Historie ANR, zakládání a poslání místních
klubů pěstounů, projekt Profesionalizace
náhradních rodin: vzdělávání a další podpora
pěstounům. Prezentace zde.
10.
Asociace náhradních rodin Slovenské republiky (ANR SK), Mgr. Jana Lexová
zastupuje nepřítomnou A. Kerekešovou
Statistické údaje o počtech dětí v ústavní a
náhradní rodinné péči, zkušenosti z transformace (od r. 2005), novela zákona o ústavní
výchově v SK. Změna na SK odhalila mnoho
překážek, možnost těžit z úskalí, chyb i dobré
praxe při transformaci v ČR.

Prezentace Workshopu je ke stažení na
webových stránkách projektu http://www.
projektrozvoj.cz.

7.
SES, SEBE –SPOLU: Mgr. Ondřej
Bárta
Obsah prezentace: činnost SES v oblasti
práce se znevýhodněnými dětmi a především
vzdělávání dospělých, tj. pedagogů a
pracovníků v sociální sféře. Důraz kladen na
metodu zážitkové pedagogiky a zkušenostního
učení (programy FUN ART-velkoplošné olejomalby, MONEY CAMP – jak se (ne)zadlužit
), nabídka akreditovaných kurzů týmové
spolupráce zaměstnanců.
Poselství a výstup: zkušenost s rodinnými
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ABYSTE MOHLI POMÁHAT DĚTEM,
NEZAPOMÍNEJTE NA SEBE.
S úctou,
Rozmarýna a SES, Praha 2013
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