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jak to celé začalo? Nemyslím teď edici Otvíráme,
ale vůbec?
Psal se rok 1996. Stála jsem před kojeneckým
ústavem v Praze 4 Krči a vůbec netušila, co mě
za jeho branami čeká. jak se asi poperu se všemi
emocemi, které ve mně vzbudí osudy opuště-
ných dětí? 
Vždycky jsem měla ve svém životě hodně lásky
a pozornosti; jak díky rodině, tak i díky profesi,
kterou vykonávám. Snad i proto jsem nechápala,

proč jsou některé děti ochuzeny o základní city. Proč musí brzy po na-
rození trpět za nezodpovědnost dospělých. Proč musí vyrůstat
v ústavním zařízení místo v rodině.
Tyto otázky mě pronásledují od oné první zkušenosti až dodnes. Stále
na ně hledám odpověď, stejně jako na otázku, jak nejlépe a nejefektiv-
něji znevýhodněným dětem pomoci. Odpovědi možná nemám, ale cí-
tím, že mám možnost vnést pozitivní změnu do životů těch, kteří se
bijí o ty nejdůležitější věci v životě – o lásku a o své místo na zemi. 
Všechny tyto myšlenky, cíle a přání se staly základním kamenem, na
němž stojí činnost NTMD. Naplňovat naše charitativní poslání by sa-
mozřejmě nebylo možné bez štědré a laskavé podpory našich dárců,
podporovatelů, partnerů a dobrovolníků, kteří významně přispěli
ke zlepšení osobních příběhů jednotlivých opuštěných dětí. 
Ušli jsme společně již pořádný kus cesty. Ale stále ještě mnoho úkolů
zbývá. Abychom se mohli posunout, je třeba celý systém péče o děti
transformovat. Že to není a nebude snadné, ukazují poslední měsíce.
Názory na ideální přístup se liší nejen mezi politickými subjekty, ale
i mezi odborníky a neziskovými organizacemi. My doufáme, že ať už
bude výsledek reformy v detailech jakýkoli, bude brát ohled především
na konkrétní dítě a na jeho dobro. 
Dnes je za námi 15 let a základní kréda nadace se nezměnila. Naši čte-
náři vědí, že i proto jsme založili tuto edici. Abychom – kromě jiného –
připomínali, že každá reforma, každý názor musí začínat i končit u to-
ho nejdůležitějšího. U dítěte, jemuž pomáháme. 

Tereza Maxová, patronka a předsedkyně správní rady NTMD

Editorial Vážené čtenářky 
a vážení čtenáři, 



Diskuse o reformě, jak jsme ji několik mě-
síců zaznamenávali, měla a má navenek
znaky většiny debat, v nichž jde o rozsáhlé
změny nejen pro ty, které stát chrání (v
tomto případě děti, respektive jejich rodi-
ny), ale i pro ty, kdo ony podpůrné služby
poskytují. Tyto znaky lze charakterizovat
slovy „vyhrocený“, „osobní“, případně
„černobílý“.
Ovšem jde-li člověk blíž k jednotlivým no-
sitelům či reprezentantům v médiích opa-
kovaných hlavních názorů, obraz se trochu
mění. jestliže ředitelka Dětského centra při
Fakultní Thomayerově nemocnici jaroslava
lukešová symbolizuje médiím odpor proti
reformě, ve skutečnosti uznává, že je třeba
podporovat pěstounskou péči a celý
systém modernizovat; nesouhlasí přede-
vším s časovou představou MPSV a zdá se
jí, že nelze současná centra transformovat
v duchu reformy příliš rychle a zbrkle.
jestliže předsedkyně Fondu ohrožených
dětí Marie Vodičková říká, že reforma je
v předkládané podobě nesmyslem, zároveň
dobře ví, že někdejší kojenecké ústavy byly
pro malé děti zhoubou; ví, že „klasické“
dětské domovy neposkytují ideální péči.
Problém je z jejího pohledu v tom, že si ne-
ní jista budoucím osudem sítě Klokánků,
kterou vybudovala – a která mimochodem
v řadě znaků připomíná dětská centra,
k nimž chtějí dospět i předkladatelé novely
zákona.

Takto bychom mohli pokračovat dlouho.
Ač to na první pohled možná nevypadá,
řada protichůdných hlasů, z nichž jsme
již dost představili a ještě představíme,
se i na lecčems základním shodne.
Není divu. i když mají odlišné
názory, většina odborníků,
zástupců neziskovek
a pěstounů má
pro svou
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Otvíráme Až bude zákon přijat,
všichni by se měli zase spojit

V čase, kdy vznikalo toto vydání Edice Otvíráme, zasedala 40. schůze
Poslanecké sněmovny PČR. Jedním z jejích bodů bylo i schvalování novely zá-
kona o sociálně-právní ochraně dětí ve třetím, závěrečném čtení. Oč v této no-
vele jde, vědí čtenáři této i minulých edicí velmi dobře. A vědí i to, že i když
poslanci novelu schválili (hlasování se odehrálo až po naší uzávěrce), musí
norma, reformující systém péče o ohrožené děti, projít ještě sítem Senátu.



práci a působení stejný motiv: pomáhat
dětem.
Samozřejmě, že hranice mezi úspěchem
a neúspěchem spočívá i v detailu, takže ne-
ní nepodstatné, jaké změny se do novely zá-
kona před jeho konečným schválením do-
stanou. i přesto bude hodně záležet na
státních úřednících, především z MPSV, jak 

situaci v následujících měsících pojmou.
Bylo by nešťastné, kdyby se po schválení
novely oblékli do slavnostních rouch vítězů
a tím podtrhli dočasné rozdělení stakehol-
derů na názorové strany. Poté, co novela
začne platit, bude naopak důležité, aby se
všichni opět spojili (a tady může třeba
MPSV sehrát důležitou jednotící roli) – a za-
čali společně pracovat v nově nastavených
mantinelech. Úspěch novému systému péče
a výchovy dětí, které nemohou vyrůstat
v biologických rodinách, by nakonec měli

přát i ti, kteří by jej byli nastavili trochu
jinak. Nakonec, bez nich by tento

úspěch zřejmě ani nebyl
možný.

�Michal Růžička
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Hana Pazlarová,
Katedra sociální
práce Filozofické
fakulty UK
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Čím je to podle vás způsobeno?
Ústavní zařízení se cítí reformou ohrožena.
A nejsem si jista, jestli roli nesehrává i ne-
dostatečná komunikace vůči pracovníkům
dětských center a domovů. jsem s nimi
v hodně úzkém kontaktu a cítím tu tenzi,
obavy z toho, co přijde. Navíc razance,
s jakou byla reforma oznámena, vyvolala
strašnou bouři nevole, možná trochu zby-
tečně. A to je škoda, jedny dveře se sice
zavírají, ale jiné se otvírají.

Existenční obavy by se daly pochopit –
ale k reformě se kriticky staví i orgány
sociálně právní ochrany dětí, které se 
nikdo rušit ani transformovat nechystá.
Řada sociálních pracovnic, zejména těch
s delší praxí, je proti reformě skoro 
zásadně...
To je celkem logické, zvlášť u lidí, kteří
v orgánech sociálně právní ochrany dětí
pracují delší dobu a mají s tím systémem
nějakou zkušenost.
Dělali jsme několik výzkumů mezi sociál-
ními pracovnicemi; ptali jsme se mimo ji-
né, co by potřebovaly. jenže ony nevědí,
co by potřebovaly. jsou vlastně se součas-
ným modelem spokojené. Když jim dáte
nějakou nabídku možností, zaškrtnou, že
by potřebovaly všechno. Ale když se jich
jenom zeptáte, co by potřebovaly, řeknou
vám, že nic. Bojí se změny, to je přirozená
lidská vlastnost. A domovy jsou pro ně

něco, s čím si umějí poradit, je to pro ně
bezpečná varianta, vědí, že když tam dítě
pošlou, tak je o ně minimálně do osmnác-
ti let postaráno. Kdežto když umístí děti
do rodin, znamená to pro ně daleko víc
práce.

Přece není hlavním důvodem jejich odpo-
ru obava, že jim přibude práce. Nebo ano?
Ale to vůbec ne, nemyslím to taky vůči nim
nijak zle, protože ony jsou opravdu přetí-
žené. Při té agendě, kterou dnes mají, je to,
co se po nich bude chtít, skoro nereálné.
Pokud nenaroste počet sociálních pracov-
nic, nemůže se systém změnit k lepšímu.
Protože když na jednu sociální pracovnici
připadá podle oficiálních čísel 360 případů
za rok, jak se může individuálně věnovat
každé rodině, kam umístí jedno dítě do
pěstounské péče? Když jich má několik
v jednom zařízení, je to praktické, bezpeč-
né, jednoduché...

A nemají nakonec pravdu? Vždyť i dětské
domovy se proměňují a transformují, děti
z nich vycházejí dnes přece jen lépe při-
pravené na to, co je čeká...
Pohybuji se v téhle oblasti patnáct let
a skutečně vidím velký posun v tom, že je
ze strany institucí velká snaha dětem víc
přiblížit, co je čeká za branami domova.
Projevilo se to i v zákonu o ústavní výcho-
vě, kde byla ustanovena povinnost tzv. ro-

Rozhovor Jedny dveře se sice
zavírají, ale jiné se otvírají

„Nejvíc mě mrzí, že je ten koncepční spor mezi ústavní a neústavní 
výchovou tak vyhrocený,“ říká o chystané reformě péče o ohrožené děti 
Hana Pazlarová z Katedry sociální práce Filozofické fakulty UK. „Já to tak 
vyhraněně nevidím a myslím si, že v transformaci ústavních zařízení 
do nových typů služeb je velký potenciál. A přijde mi škoda, že oba 
ty pohledy se dlouhodobě střetávají.“
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dinných skupin a je tam i řada technic-
kých opatření, aby se život v ústavních za-
řízeních víc podobal tomu rodinnému. Ale
zůstávají tam ještě velké rozdíly – někde
už se to podobá hodně, děti se opravdu

naučí praktickým věcem kolem chodu do-
mácnosti, jinde je to pořád spíš formální.
Takže určitě vidím posun k lepšímu, jak
v legislativě, tak v praxi, ale pořád to není
dost.

No a to by nebyla cesta – vylepšovat to
existující a fungující?
Když říkám, že vidím změny k lepšímu, je
to proto, že hledám pozitiva. Ale ústavní
výchova nikdy nemůže překročit svůj stín.
Má určité limity – může děti naučit vařit
a starat se o oblečení, ale to, co jim pak ži-

vot komplikuje nejvíc, problémy v sociál-
ních vztazích, to je už dáno právě princi-
pem ústavní výchovy. jakmile nemáte tu
jednu osobu, na kterou se můžete emočně
navázat, projeví se to později jako těžký
handicap. Že vás někdo naučí vyplňovat
složenku, je fajn a určitě vám to samostat-
ný život usnadní, ale to nestačí.

Pracovníci dětských domovů namítají, že
ty potřebné těsné vztahy už děti navazují
– že na jednoho vychovatele už nepřipadá
dvacet třicet dětí jako v minulosti, ale
spíš čtyři nebo pět, a tam už to jde...
Zatímco když jdou děti do pěstounské
péče, třeba na přechodnou dobu – zejmé-
na ty nejmenší – vztah se sice naváže, ale
přetrhne se, když dítě přechází do něja-
kého stabilnějšího prostředí, třeba nové
rodiny. A že to dítě traumatizuje a bylo by
pro ně lepší, kdyby zůstalo v ústavu...
Oni vám těžko mohou říkat něco jiného.
Když něco děláte, potřebujete se s tím
vnitřně aspoň trochu ztotožnit, protože ji-
nak to nemůžete dělat. Takže je to z jejich
strany trošku psychologická obrana.
Samozřejmě, že když dítě přechází z jedno-
ho typu péče do druhého, je to pro ně
trauma. Ale tady se nebavíme o dobrém ře-
šení. To dítě je traumatizováno už tím, že
o ně od začátku nepečují ti milující rodiče.
Ale podle mého názoru – který opírám
i o řadu výzkumů, jež v této oblasti pro-
běhly – je pořád vhodnější, když se dítě
naučí v útlém věku ten kontakt, tu těsnou
vazbu navázat. Pak pochopitelně při pře-
chodu trauma nastane, ale dítě už to umí,
má na co navázat. Kdežto když ty první,
velmi důležité měsíce prožije bez téhle jed-
né blízké osoby, učí se to ve věku, kdy už
to vývojově má umět. A to je horší.

„Pokud nenaroste počet
sociálních pracovnic, ne-
může se systém změnit
k lepšímu. Protože když
na jednu sociální pracov-
nici připadá podle oficiál-
ních čísel 360 případů za
rok, jak se může individu-
álně věnovat každé rodině,
kam umístí jedno dítě do
pěstounské péče? Když
jich má několik v jednom
zařízení, je to praktické,
bezpečné, jednoduché...“
Hana Pazlarová
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Když už probíráme hlavní argumenty za-
stánců ústavní výchovy, zastavme se ješ-
tě u jednoho: jaký smysl má umisťovat do
pěstounské péče děti, které v ústavu pro-
žily třeba deset i víc let, jsou ve věku
vzdoru, kdy utíkají i z biologických, fun-
gujících rodin...?
To je oblíbený příklad. Ale musíme rozlišo-
vat. i v zahraničí jsou malá zařízení pro te-
enagery, kteří se potřebují někde v bez-
pečném prostředí dočkat dospělosti. jsou
to malá rezidenční zařízení, osm deset dě-
tí, která se mi jeví jako dobrá volba. A jako
alternativa k nim pěstouni, kteří jsou na
tohle zařízeni. Tady už ale nejde o navazo-
vání nějakých hlubokých vztahů. Pro dítě
je to prostě nabídka: chceš být v tako-
vémhle zařízení, nebo chceš být u těchto

lidí, kterým říkáš jménem, oni se o tebe
postarají a ty tam budeš nějak fungovat?
Čili je to neporozumění – když jde takhle
velké dítě do pěstounské péče, už si sa-
mozřejmě nehrajeme na to, že to je nová
šťastná rodina.

A není domov řešením aspoň pro handica-
pované děti nebo příslušníky menšin, kde
hrozí, že je nikdo nebude chtít?
Myslím, že v rámci evropy mám docela
přehled, jak to chodí, mluvím o tom s kole-
gy z řady zemí. Třeba Britové či
Skandinávci, kteří jsou v péči o ohrožené
děti nejdál, říkají, že před třiceti lety na
tom byli stejně jako my dnes. chyběli jim
pěstouni pro děti z menšin, pro děti handi-
capované či dlouhodobě nemocné. Dnes
už je mají. je to běh na dlouhou trať, ale
jde to. Osobně jsem navštívila řadu rodin,
které měly v péči děti z minorit, děti han-
dicapované, nebo to byli pěstouni speciali-
zovaní na problematické teenagery. To
všechno chce čas. Ale musí se to nastarto-
vat a dát tomu potřebné podmínky. Věřím,
že lidé se najdou, když budou mít patřič-
nou podporu a systém bude věci nakloněn.

Doposud jsme probírali víceméně odbor-
né argumenty a „pro“ a „proti“ obou kon-
cepcí. Jenže nejde jen o koncepční spor –
do hry vstupují i nejrůznější vyslovená
i nevyslovená podezření, že při reformě
jde o majetek dětských domovů. Že si na
něj už někdo brousí zuby, že se na pozem-
cích dětských domovů budou stavět gol-
fová hřiště...
já nevylučuji – těch zařízení je skoro dvě
stě – že v našem prostředí se v nějakých
ojedinělých případech někdo pokusí něco
takového vymyslet. Ale určitě nevěřím to-

„Ústavní výchova nikdy
nemůže překročit svůj
stín. Má určité limity –
může děti naučit vařit 
a starat se o oblečení, ale
to, co jim pak život kom-
plikuje nejvíc, problémy 
v sociálních vztazích, to je
už dáno právě principem
ústavní výchovy. Jakmile
nemáte tu jednu osobu, na
kterou se můžete emočně
navázat, projeví se to po-
zději jako těžký handicap.“
Hana Pazlarová
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mu, že to je hlavní motiv reformy. i proto,
že znám lidi, kteří na ní pracují. jejich mo-
tivace to tedy určitě není.

Zastavme se ještě na „druhé straně“ re-
formy, u pěstounů. Názory na to, zda jich
bude dost a kvalitních tak rychle, jak by
bylo potřeba, se různí. Jaký je ten váš?
Hodně záleží na tom, v jaké podobě projde
parlamentem novela zákona o sociálně
právní ochraně dětí, protože ta obsahuje
spoustu nástrojů, jak skutečně podpořit
rozvoj pěstounské péče. Ale bez ohledu na
to si myslím, že je to práce na roky a termí-
ny, které se objevily v médiích, mi přijdou
trošku nereálné. Myslím, že to potrvá déle,
než se získá potřebný počet dobře připra-
vených pěstounských rodin. Byla by chyba
dávat za každou cenu co největší počet dě-
tí do rodin, které by nebyly dobře připrave-
né a hrozilo by jejich selhání.

Myslíte, že jsou u nás v současnosti 
pěstouni na svou práci připravováni 
dostatečně?
Určitě ne. Doposud je to v Česku tak, že
jejich přípravu mají v kompetenci kraje.
což znamená, že někde jsou dostatečné
a kvalitní, ale jinde zase třeba organizují
přípravy pěstounů a osvojitelů dohromady.
což je z principu nesmysl, protože to jsou
různé skupiny lidí s různými potřebami.
Myslím si, že nějaká standardizace by byla
potřeba.

Čili potřebujeme co – jednotnou metodi-
ku přípravy?
Možná ani tak jednotnou metodiku jako
nějaké minimální standardy. Spíš jde
o sjednocení obsahové, aby bylo jasné, že
pěstoun připravovaný v Aši dostane stejné

informace jako ten ve Zlíně. A to se zatím
neděje.
Ale tohle je úkol pro Ministerstvo práce
a sociálních věcí, to je jediný orgán, který
k tomu má kompetence.

Není to ale jediný problém současného
systému pěstounské péče...
Slabým místem jsou služby doprovázení
pěstounů. Zákon zatím ukládá sociálním
pracovnicím sledovat pěstounské rodiny
pravidelně jednou za několik měsíců a kra-
jům jednou za rok provést konzultaci výko-
nu pěstounské péče. A to je strašně málo.
Všechno ostatní je na neziskových organi-
zacích, které si samy shánějí peníze a do-
cela tvrdě musejí bojovat o přežití. Doteď
třeba nemají jistotu, že když se budou sta-
rat například o dvacet pěstounských rodin,
jimž budou poskytovat takové a takové
služby, že jim na to obec nebo kraj dají pří-
slušné prostředky. Ale i to by mohla novela
změnit, vidím v tom velkou naději, že by se
systém, doposud velmi roztříštěný, mohl
stabilizovat.
Ona totiž ta největší práce začíná v oka-
mžiku, kdy dítě přichází do rodiny. Takže
diskuse o tom, jestli má být počet hodin
příprav pěstounů takový nebo onaký, je si-
ce důležitá, ale z mého pohledu je ještě
mnohem důležitější, co se bude dít, až děti
přijdou do rodin. Protože pak teprve nasta-
nou ty největší problémy, pak budou rodi-
ny potřebovat největší podporu.

A kdo by ji tedy měl poskytnout?
Myslím, že služby vzniknou podle toho,
jaká bude potřeba. Když na to bude čas
a peníze, mohou si je zřizovat obce samy,
nebo je mohou nakupovat od nezisko-
vých organizací. Obojí je možné, obojí ve
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světě funguje. Bylo by ale dobré, kdyby
měla pěstounská rodina vyhrazenou něja-
kou sumu, kterou může čerpat. Ne že by
ty peníze dostala na ruku nebo na účet –
ale někde na úřadě by měla virtuální kon-
to s určitou částkou, kterou by prostřed-
nictvím těch služeb mohla čerpat.
Podobně jako je to dnes třeba s příspěv-
kem na péči.

Byla jste přizvána ke konzultacím o zmí-
něné novele zákona; co důležitého by měl
z vašeho pohledu ještě vyřešit?
Velmi důležité je myslet v něm i na děti,
které péči opouštějí, po dosažení plnole-
tosti nebo ukončení studia. My o ně totiž
do jejich osmnácti let pečujeme ze všech
sil – a pak najednou nic. A přitom když

opustí ústavní zařízení nebo pěstounskou
rodinu, přichází pro ně právě ta nejtěžší
doba, kdy se potřebují postavit na vlastní
nohy.
Dokončujeme teď na katedře mezinárodní
výzkum, který se týká mladých lidí po od-
chodu z péče. Probíhá ve čtyřech zemích
zajímavou metodou – mladí lidé, kteří
ústavní výchovou nebo pěstounskou péčí
sami prošli, se ptají svých vrstevníků, kteří
tím zrovna procházejí. Už z prvních výsled-
ků je zřejmé, že období, kdy se osamostat-
ňují, je pro ně skutečně velmi těžká doba.
Už dopředu se toho obávají – a jejich oba-
vy se bohužel naplňují.

Úplně bez pomoci přece nezůstanou. Jsou
tu třeba domy na půli cesty...
Tak zrovna ty jsou provozovány většinou
nestátními neziskovými organizacemi, kte-
ré, jak jsem už říkala, bojují o přežití. Každý
rok znovu shánějí peníze, aby je mohly fi-
nancovat, ale nikde není řečeno, že je kaž-
dý rok seženou. A navíc jsou mezi těmito
domy velké rozdíly. Někde s mladými lidmi
skutečně pracují, jinde fungují jen jako
ubytování, což je zase málo.
A pokud jde o jinou podporu, děti, které
opouštějí ústavy, do začátku nějakou – si-
ce maličkou, ale přece jen – finanční pod-
poru dostávají. Zatímco u pěstounských
rodin se tiše počítá s tím, že jim pěstoun
dál pomůže a postará se – jenže už bez
peněz, což mi přijde nefér. Ale v jednom
z poslaneckých pozměňovacích návrhů je
na to pamatováno, tak doufejme, že se to
zákona skutečně dostane. Zkrátka jakáko-
liv podpora pro tyhle mladé lidi, která se
uzákoní, bude dobrá. Ostatně, celá novela
zákona je krok správným směrem

�Viktor Vondra

„Ta největší práce začíná 
v okamžiku, kdy dítě při-
chází do rodiny. Takže dis-
kuse o tom, jestli má být
počet hodin příprav pěs-
tounů takový nebo onaký,
je sice důležitá, ale z mého
pohledu je ještě mnohem
důležitější, co se bude dít,
až děti přijdou do rodin.
Protože pak teprve nasta-
nou ty největší problémy,
pak budou rodiny potře-
bovat největší podporu.“
Hana Pazlarová
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Reportáž Potřebujeme 
slyšet jasné slovo

„V minulosti jsem se vždycky vedle svého
povolání věnoval řadě dalších aktivit, ale
nikdy jsem nenašel odvahu jít na volnou
nohu,“ vzpomíná muž, který byl mj. jedním
ze zakladatelů časopisu lidé a hory a jeho
prvním šéfredaktorem. „Kvůli rodině jsem
dlouho chtěl mít jistotu pevného zaměst-
nání. A když už jsem se odhodlal, že to
přece jen zkusím, objevil se konkurs na
místo ředitele zdejšího domova. říkal jsem
si, že by to mohla být dobrá zkušenost,
a přihlásil jsem se.“
Konkurs vyhrál a než místo přijal, čtrnáct
dnů si všechno důkladně rozmýšlel.
„Dneska už vím, že jsem se tenkrát rozhodl
dobře. Protože bez ohledu na všechny pro-
blémy, které tohle povolání nese s sebou,
už šestý rok chodím rád do práce.“

Jako v rodině
V dětském domově v Novém Strašecí žije
čtyřiadvacet dětí. Nejmladšímu je deset,
nejstarší jsou dva dvacetiletí vysokoškolá-
ci. jsou rozděleny do tří rodinných skupin,
z nichž každá obývá samostatný byt – mo-
derně vybavený obývací pokoj, kuchyň,
obytné pokoje i kompletní příslušenství. To
všechno napomáhá simulovat rodinné pro-
středí, malá kapacita domova také umož-
ňuje individuální přístup. Každá skupina
navíc sama hospodaří s penězi, které má
na svůj provoz.
„Tohle je model, který jsem částečně pře-
vzal od Martina lněničky z Dětského do-
mova v Dolních Počernicích. Když jsem na-

stoupil, navštívil jsem řadu domovů, abych
viděl, jak to kde dělají a co z jejich zkuše-
ností bychom mohli využít u nás,“ říká
Alexandr Krško. „Takže každá skupina do-
stane na začátku měsíce zálohu, kterou na
jeho konci musí vyúčtovat. Z těch peněz si
pod dohledem vychovatele hradí všechno
– od oblečení po jízdné do školy... Sami si
perou, uklízejí, připravují snídaně a večeře,
o víkendech a prázdninách i obědy. jen pro
obědy přes týden jsme zachovali naši ma-
lou jídelnu.“
A jak děti vyjdou s penězi? „je to jako v ro-
dině – občas se stane, že nevyjdou,“ říká
ředitel. „Ale pokud si to obhájí, tak jim po-
můžeme. jsou to situace, kdy vám třeba
během měsíce přijdou dvě nové děti, kaž-
dé z nich s igelitovou taškou, v níž má pa-
nenku a dvoje ponožky. To se pak rozpočet
prostě musí přeskupit.“ Děti ale do všeho
vidí, o výdajích s vychovatelem otevřeně
diskutují a učí se tak samy hospodařit.
Nejsou tu ale jen povinnosti. Domov dě-
tem nabízí i aktivní využívání volného času
– pracuje tu několik kroužků, od dramatic-
kého a hudebního až po turistický, pro vý-
tvarně založené děti tu mají i vlastní kera-
mickou pec. Sami se podílejí na organizaci
nejrůznějších sportovních turnajů a dalších
akcí určených i pro veřejnost. Vychovatelé
v čele s ředitelem se snaží, aby děti nezů-
stávaly izolovány v domově a co nejvíc se
setkávaly s vrstevníky z fungujících „zdra-
vých“ rodin. i to jim pomůže získávat soci-
ální kompetence.

Začínal jako učitel, pak se věnoval sedmnáct let mimoškolní výchově. 
Dnes Alexandr Krško řídí už šest let Dětský domov v Novém Strašecí 
a o jeho práci s uznáním hovoří odborníci i spolupracovníci domova 
z neziskového sektoru.
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Z projektu do projektu
„Každý měsíc mám několik telefonátů
z nejrůznějších neziskovek či sdružení, kte-
ré mi sdělují, že pro nás připravily projekt
a jestli s nimi jdeme do toho – a diví se,
když řeknu, že ne. Musím je odmítat, děti
z našeho domova už se účastní pěti pro-
jektů a mají tolik aktivit, že už další prostě
nezvládnou. Ani moje vlastní děti nejsou
tak zaměstnané,“ říká Alexandr Krško.
Netají se tím, že na řadu projektů se dívá
velmi kriticky.
„Teď je třeba v kurzu finanční gramotnost,
takže řada sdružení má projekty na zážit-
kové kurzy finanční gramotnosti. Vodí děti
do banky a zážitkovým způsobem je tam
učí vyplňovat složenky, když to trochu
zjednoduším. To jsou ale přece věci, které
umíme taky. Vždycky se jich ptám: Proč na-
opak nezačnete u nás a nejdřív si nezjistí-
te, co bychom potřebovali my? No a oni
s tím jdou o dům dál, kde uspějí... Myslím,
že tu tečou miliony z evropských peněz do
věcí, které nejsou potřeba. My samozřejmě
také spolupracujeme s několika neziskov-
kami a sdruženími, ale ta spolupráce už je
vyzkoušená a efektivní, vědí přesně, kde

nám mohou pomoci. Přibírat další a další,
v tom nevidím velký smysl.“
Navíc peníze na potřebné výdaje si domov
umí sehnat sám. „Získáváme je z podniko-
vých grantů, z fondů kraje, měst, minis-
terstev, od sponzorů,“ říká Alexandr Krško.
„je to nepoměrně jednodušší a navíc tu
není potřeba nic předfinancovávat. A hlav-
ně, agenda spojená s evropskými granty je
tak rozsáhlá a náročná, že už na ni nemám
prostě kapacitu. Třetinu mé práce tvoří
v současné době vymáhání peněz – podá-
vání návrhů na exekuci, trestních oznámení
a podobně. Protože rodiče dětí jsou ze zá-
kona povinni platit nám příspěvek na péči
o dítě umístěné v domově a výživné. To ve
většině případů neplatí, ale protože jde
o peníze státu, jsem povinen je vymáhat.
To je pro mě prioritní, ačkoliv vím, že z to-
ho nedostanu skoro nic.“

O krok napřed
Dětský domov v Novém Strašecí ale neřeší
jen každodenní provoz; v zájmu dětí se vě-
nuje řadě dalších služeb nad rámec těch,
jež mu ukládá zákon. S vědomím, že dítě
patří především rodině, snaží se spolupra-

Alexandr Krško, ředitel dětského domova v Novém Strašecí
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covat s biologickými rodinami.
„Vyhledáváme i příbuzné v okruhu širší ro-
diny a často se nám podaří umístit dítě –
když už se nemůže vrátit přímo ke svým
rodičům – u někoho z té rodiny širší, nebo
mu u ní aspoň zajistit do budoucna něja-
kou podporu. V tom jsme, i díky velmi
dobré spolupráci s příslušnými orgány so-
ciálně právní ochrany dětí, velice úspěšní,“
říká Alexandr Krško. Domov také aktivně
vyhledává pěstounské rodiny a pomáhá
pro ně zajišťovat kvalitní vzdělávání –
v tom zase spolupracuje s Katedrou sociál-
ní práce FF UK.
A velkou pozornost věnuje i doprovázení
dětí, které domov opouštějí. Každému mla-
dému člověku, který odchází, pomohou
najít práci i ubytování. „Zajistit práci není
takový problém,“ odmítá ředitel myšlenku,
že v době krize se hledá těžko.
„Spolupracujeme s několika personálními
agenturami, vstříc nám vycházejí i spřízně-
né firmy v regionu, řada z nich je našimi
sponzory. Daleko větší problém je, aby si
děti práci udržely – v tom smyslu, aby do ní
chodily,“ dělí se ředitel o svou zkušenost.
Zejména u dětí, které se po dosažení zleti-
losti vracejí do původní rodiny, existuje to-
tiž velké riziko, že sklouznou zpátky k pů-
vodním nežádoucím modelům chování.
Podobně se všem potřebným postarají
o ubytování. „Do této chvíle jsme využívali
jen startovací byty Klubu přátel dětí dět-
ských domovů, občanského sdružení, které
působí v Novém Strašecí už asi patnáct
let,“ říká Alexandr Krško. „letos se nám
podařilo získat startovací byt v Rakovníku,
který bychom provozovali rádi sami. chtěli
bychom, aby to bylo startovací a zčásti
i chráněné bydlení, protože u nás v dět-
ském domově bohužel narůstá počet dětí,

které jsou na tom mentálně tak, že i v bu-
doucnu bude potřeba se o ně postarat. jde
většinou o mezní případy, ještě to není na
ústavní péči, ale zároveň je jasné, že budou
potřebovat nějakou asistenci. A tohle by-
chom chtěli zabezpečit.“
i přes slova uznání na adresu jeho práce
i práce jeho spolupracovníků si ředitel
Krško si nemyslí, že by v tomhle všem byl
dětský domov v Novém Strašecí nějak vý-
jimečný: „Za jiné nechci mluvit, ale mys-
lím, že je tu řada zařízení, která dnes pra-
cují v celém spektru od výchovy dětí přes
jejich přípravu na samostatný život a prá-
ci s biologickou a širší rodinou až po ně-
jakou asistenci nebo monitoring odcháze-
jících mladých lidí. i jiné domovy mají
startovací bydlení a navazující služby, ale
bohužel se tohle doposud neřešilo kom-
plexně, takže na tyto služby nejsou vyčle-
něny žádné peníze. Čili když to dětský do-
mov dělá, musí si je opatřit buď z grantů,
nebo od sponzorů.“

Reforma? Ano, ale rozumně
Pokud jde o reformu péče o ohrožené děti,
opírá Alexandr Krško svůj názor především
o vlastní odbornou zkušenost. „šmahem
zrušit všechna dětská centra a domovy, to
je jako chtít snížit úmrtnost národa tím, že
zavřeme třetinu hřbitovů. Možná je to tro-
chu morbidní přirovnání, ale podle mne je
třeba nejprve nastartovat kvalitní prevenci
a vytvořit síť služeb péče o ohroženou rodi-
nu. Navíc, ne všechny děti jsou umístitelné
do pěstounské péče a myslím si, že profesi-
onální výchova, ať už jí říkáme ústavní ne-
bo jiná, tu bude mít vždycky svoje místo.
říkám to na základě zkušeností, které jsem
posbíral v jiných zemích evropy, na
Slovensku, v Rakousku, v Německu,“ vy-
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světluje svůj postoj. „Každý model péče
o ohrožené děti má své klady i nedostatky
a my bychom o nich měli zevrubně diskuto-
vat a vybrat si z nich ty prvky, které by byly
vhodné pro nás. Ta diskuse by měla pokrýt
celé spektrum a měli by do ní být zapojeni
všichni odborníci, nejen občanská sdružení,
politici a pár akademiků.“
Především bychom ale podle ředitele Krška
měli vycházet z toho, co už máme, a nepře-
kopávat celý systém: „Myslím, že v součas-
né době fungující dětské domovy by si měl
stát ponechat jako regionální pracoviště
péče o ohrožené děti a rodiny a jejich pro-
střednictvím onu péči garantovat. Kromě
toho, že by tato zařízení mohla vykonávat
ústavní výchovu, mohla by také – s tím, jak
se budou počty dětí v zařízeních snižovat –
přebírat další funkce. Mám na mysli třeba
prevenci ohrožených rodin, o té se tu mluví
dvacet let, ale v podstatě tu neexistuje.
Protože těch pár uštvaných sociálních pra-
covnic, které v každém regionu působí, to
nemůže zvládnout, nehledě už na chronic-
ký nedostatek peněz. A právě tohle by
mohly dělat dětské domovy – zajišťovat

a garantovat terénní služby, podílet se na
sanaci rodiny, vyhledávat a připravovat pěs-
touny nebo i další služby – doprovázení
pěstounů, služby psychologa, terapeuta,
etopeda... A pochopitelně i to, co třeba my
děláme už dnes – monitoring a pomoc dě-
tem, které ústavní zařízení opouštějí.“
ředitel sám se o svou budoucnost nebojí,
ale nezastírá, že momentální nejistota silně
doléhá na zaměstnance. „já profesní strach
z reformy nemám, mám jasno o službách,
které jsme po transformaci schopni nabíd-
nout a zajišťovat a které budou pořád po-
třeba. Mrzí mě ale, že jsme všichni v nejis-
totě v tom smyslu, že nevíme, kam
existenci našeho zařízení nasměrovat dál.
Mohli bychom rozjet řadu velmi potřeb-
ných věcí, ale momentálně čekáme na to,
jak dopadnou všechny zákony, jež se dotý-
kají dítěte – zákon o ústavní výchově, o so-
ciálně právní ochraně dětí, o rodině... Bez
jejich rámce je těžko možné odpovědně vy-
tvářet dlouhodobé koncepce. Potřebujeme
prostě, aby už padlo rozhodnutí. Ať už bude
jakékoliv.“                            �Viktor Vondra

Tohle se může naučit dítě na dvoutýdenním jezdeckém táboře „Balkán“ ve Slabcích
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Kdykoli mluvíte v Česku s odborníky, ať
už pocházejí z neziskového sektoru, z mi-
nisterstev nebo z lékařských organizací,
všichni říkají: na Slovensku, tam proběhla
reforma úspěšně. Slovenská vláda se do-
mluvila s Návratem a ten reformu úžasně
připravil a realizoval. Jak to vlastně bylo?
Určitě se nikdy nestalo, že by se vláda
s námi domluvila. Ale v jistých etapách by-
ly nevládní organizace a jiné platformy (na-
př. Fórum ředitelů dětských domovů, inici-
ativy krizových center a jiné) výrazně
zataženy do jednotlivých kroků změn
v ochraně dětí mimo rodiny. Návrat byl
jednou ze tří velkých organizací (další jsou
UNiceF a Úsměv jako dar), které se věno-
valy lobbingu ve věci ochrany práv dětí ži-
jících mimo rodiny a otevíraly některá dů-
ležitá témata; což pak pomohlo k tomu, že
se reforma rozběhla rychleji. (je třeba si
uvědomit, že jsme nedělali jenom lobbing,
my jsme přednostně poskytovali služby
v oblasti náhradní rodinné péče a pomoc
při umísťování dětí do nových rodin, takže
jsme byli organizací, která poskytovala
služby i v systému, který existoval, a ještě
jsme iniciovali jeho změny.)

Takže reformu mělo na starosti slovenské
Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodi-
ny a vše šlo normální legislativní cestou...

je třeba si uvědomit, že když jsme na
Slovensku začínali tlačit, aby se vláda zabý-
vala reformou ochrany dětí, které žijí mimo
rodinné prostředí, neměli jsme ani zákon
o sociálně-právní ochraně dětí. chyběl zá-
kladní rámec. Museli jsme být iniciativní
a tak se stalo, že jsme do současné legislati-
vy mnoho věcí skutečně přinesli. Byli jsme
skutečně proaktivní, protože jsme znali te-
rén (co se děje či neděje v situacích dětí
a rodin). Většinu jsme jen nadhodili, ty věci
pak procházely odbornou i politickou disku-
sí a v některých případech byly nakonec při-
jaty v souladu a někdy proti našim předsta-

Orientace Slovenská inspirace na ce s       

Když se v Česku řekne „A“ (reforma ústavní péče), „B“ často znamená: podí-
vejte se na Slovensko. A tak jsme to udělali. Přinášíme rozhovor s Dankou Ži-
linčíkovou, která pracuje v Banské Bystrici ve slovenské nevládní organizaci
Návrat. V té organizaci Návrat, která před téměř patnácti lety stála u zrodu
slovenské reformy péče o děti. Veřejný průběh české reformy, říká Danka Žilin-
číková, je zatím podobný jako před lety na Slovensku: „S termíny i s pojmy,
které reformu ohlašují, přichází vlna odporu. A tento odpor spouštějí stejní
klíčoví hráči systému péče o děti.“ 
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  stě: od „de iure“ k „de facto“

vám, které jsme získali v terénu. Rozhodující
byla vůle Ministerstva práce, sociálních věcí
a rodiny, respektive jeho metodického úřa-
du: Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny.

Jak dlouho se vlastně reforma připravovala?
Záleží na tom, co všechno zahrneme pod
pojem reforma. V naší zemi se toto slovo
ani nepoužívalo. já jako reformu vnímám
období druhé poloviny devadesátých let
do přijetí zákona na ochranu dětí (Zákon

o sociálně-právní ochraně dětí a sociální
kuratele), což se stalo v roce 2005, a jako
další etapu reformy vnímám události od
roku 2006 doposud. V této etapě zkvalit-
ňujeme systém ochrany dětí, nejenom těch
žijících mimo rodinu, ale všech, které už
registrují oddělení sociálně-právní ochrany
dětí (už několik let mají rodiny s problémy
právo na podpůrné programy a služby od
akreditovaných subjektů (na základě priorit
regionálních úřadů).

Říkáte, že v Česku pozorujete podobný
odpor jako tehdy na Slovensku. Co bylo
u vás vnímáno jako nejkontroverznější?
Transformace dětských domovů? Systém
pěstounské péče?
Určitě nejkontroverznější bylo – a dodnes
vlastně je –, že systém ochrany dětí žijících
mimo rodinu a prevence je stále postavený
na dětských domovech. Když nejvíce peněz
i lidských zdrojů v ochraně dětí „pracuje“
v koncovém bodě systému (v dětských do-
movech) a ne na začátku při zachycení pro-

Danka Žilinčíková
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blému, něco není v souladu s řádem.
Vnímám to jako pozůstatek socialistických
tradic. Dětské domovy u nás prošly mnohý-
mi proměnami a zákon změny nepustí –
jednotlivé části systému kladou odpor.
Největší odpor kladou samozřejmě lidi. A je
to pochopitelné – při reformě systému
ochrany dětí jde především o změnu posto-
je  – na něco jsme zvyklí a je nám v tom ně-
jak dobře, ale systém ochrany dětí není pro
nás, ale pro děti: a to chce změnu nazírání
na dítě, na jeho svět a na neodmyslitelnost
nejdůležitějších vztahů v životě dítěte, které
může mít dítě jedině v rodině.

Tedy i na Slovensku lidé říkají, že dětské
domovy tu přece musejí zůstat jako poji-
stka? Třeba pro případ, že by pěstounů
bylo málo?

Ano, správně – jako pojistka. jenže my i vy
s tou pojistkou fungujeme celé roky jako
s hlavním a neodmyslitelným místem péče.
je to podle mne past. Nesnažíme se dost,
aby pojistka nemusela být použita. jak to,
že máme tolik dětských domovů a nemá-
me trojnásobně či pětinásobně víc dostup-
ných služeb, terénních rodinných asisten-
tů, poradců a podobně? Používání pojistky
se stalo normou... To znamená, že s nor-
mou něco není v pořádku? Anebo s něčím
jiným?

Překvapuje mne, co říkáte. Slýchám a čtu,
že na Slovensku už dětské domovy nemají… 
Dětské domovy máme. Pokud nastane si-
tuace, že dítě nemůže žít v biologické rodi-
ně, de iure má přednost jeho umístění
v širší rodině, pak v náhradní rodinné péči.
Dítě (a jeho rodina) se však dostane do
systému procesů: posuzovacích, kontrol-
ních a intervenčních (často bez dostup-
ných pomáhajících služeb), které jsou růz-
ně těžkopádné, dítě se dostane do
zařízení, která jsou možná kvalitnější než
v minulosti, ale stále jde o ústavní výcho-
vu. A nejen to: stále jde o oddělení – sepa-
raci dítěte od jeho rodiny (od jeho vztahů),
a to je spojené s pocitem bolesti, s obrov-
skou ztrátou, se zoufalstvím, s pocitem
prohry a beznaděje, s pocitem hněvu
a s odporem – na všech stranách. A s těmi-
to pocity je třeba počítat při pomoci všem,
kterých se týká... A pokud jde o dítě: když
mu chceme skutečně pomoci, je jim třeba
předejít – předejít separaci od rodiny, pří-
padně radikálně zkrátit čas, který dítě strá-
ví mimo rodinu.
Naštěstí – a na to jsme hrdí – stát přiznal
speciální ochranu malým dětem. U ma-
lých dětí to funguje tak, že (pokud se do-

Občanské sdružení Návrat
Občanské sdružení Návrat je slovenská 
nezisková organizace, která od roku 1993
prosazuje a podporuje návrat opuštěných
dětí z institucí (dětských domovů) do 
rodin, v duchu přesvědčení, že jedině 
rodina se stabilními a milujícími rodiči 
dokáže dítěti poskytnout optimální 
podmínky pro zdravý duševní vývoj. 
V současnosti pracuje v sedmi regionál-
ních centrech sdružení víc než třicet od-
borníků (sociálních pracovníků, 
speciálních pedagogů, psychologů aj.),
kteří poskytují komplexní služby ve dvou
základních oblastech: v náhradní rodinné
péči a v sanaci ohrožených rodin. Desítky 
dalších specialistů spolupracují se 
sdružením externě. Návrat se na
Slovensku významně podílí na reformě
péče o ohrožené děti.
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stanou do systému ústavní péče) jsou na
přechodnou dobu umístěny v profesionál-
ních rodinách, přičemž náhradní rodiče
jsou zaměstnanci původních dětských
domovů.

Mají ty děti u sebe doma?
Ano. Děti žijí v domácnostech svých profe-
sionálních rodičů s celou jejich rodinou
dennodenně, i v noci.

Malými dětmi myslíte ty, které dříve šly
do kojeneckých ústavů? Tyto ústavy tedy
na Slovensku nezůstaly v žádné, byť pře-
jmenované podobě?
Ne, všechny děti do šesti let jsou v profesi-
onálních rodinách. Výjimku tvoří děti se
specifickými zdravotními obtížemi – ty

jsou v samostatných skupinách v rámci
zreformovaných dětských domovů (a to mi
je líto – myslím, že právě tyto děti by po-
třebovaly rodinné prostředí a hluboký
vztah s jedním pečovatelem nejvíc).

A jak to probíhá dál?
Buď dítě přečká nějaký čas v dočasném
profesionálním rodinném prostředí, které
je odborně připravené, je monitorované
a podporované (víceprofesním týmem dět-
ského domova), a pak se vrátí domů k bio-
logickým rodičům, anebo jde k adopci ne-
bo do pěstounské péče k dlouhodobé
náhradní rodině.

V Česku se hodně mluví o tom, že jedním
ze základních problémů reformy je nedo-
statek pěstounů. Jak jste tohle na
Slovensku vyřešili?
i tohle je jeden z argumentů na straně od-
poru k reformě. Možná je lepší otázka: jak
přilákat k profesionálnímu pěstounství (u
nás k profesionálnímu rodičovství)
„KVAliTNí“ lidi? Samozřejmě, že některé
věci nebyly připravené dopředu. Například
Návrat dělal a dosud dělá (každoročně)
kampaň na vyhledávání lidí, vhodných pro
pěstounskou péči, ale i pro profesionální ro-
dičovství dlouho před tím, než byl přijat zá-
kon o ochraně dětí, ve kterém se mluvilo
o tom, že profesionální rodiče se mají starat
o malé děti. Byli jsme to my, kdo navrhoval
přípravu či vzdělávání profesionálních rodi-
čů. chtěli jsme postupně vytvořit nějaký
jednotně uznávaný standard přípravy.
Postupně se o to ministerstvo zajímalo. V le-
tech 2008 až 2011 si ministerstvo v rámci
národního projektu kontrahovalo organiza-
ci, která vyhledávání dělala – a jedno je jisté
– ne všichni připravení zájemci o profesio-
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nální rodičovství dnes mají pracovní místo
(to znamená, že lidé se pro tuto profesi roz-
hodují, něco o ní už vědí a hlásí se k ní a je
jich víc, než může systém zaměstnat).
Musím podotknout, že samotná příprava
těchto lidí nestačí na výkon této profese, je
třeba dalších odborných znalostí a služeb.

Jestli tomu rozumím dobře, vidíte ve fak-
tu, že jste na Slovensku jen dvě nevládní
organizace pracující v této problematice,
výhodu? Že bylo snazší sjednotit metodi-
ky vzdělávání pěstounů nebo profesio-
nálních rodičů? Protože v Česku je meto-
dik celá řada.
já spíš vidím jako důležité, že nebyla určena
žádná oficiální metodika. Návrat i Úsměv
jako dar mohly jít vlastní cestou. A samo-
zřejmě i stát. Úsměv jako dar koupil ame-
rický vzdělávací program PRiDe a snažil se
ho celoplošně zavést, dokonce i ve spolu-
práci s metodickým odborem ministerstva.
je třeba si uvědomit, že nestačí jen jedno-
rázově projít nějakým vzdělávacím progra-
mem. Myslím, že je důležité postavit dlou-
hodobý systém vzdělávání. My jsme se
metodicky vyhranili jinak, postupně jsme
budovali vlastní vzdělávací program spolu
s rodiči, které jsme dlouhodobě provázeli
náhradním rodičovstvím. Modifikovali jsme
náš přístup i na základě polské zkušenosti
a na základě pilotních projektů, které jsme
odzkoušeli v terénu. Ministerstvo uznalo,
že je možné využívat i jiné přístupy a že by
neměl existovat jediný vzdělávací program.
Určitě by měly existovat minimální anebo
optimální kvalitativní a kvantitativní stan-
dardy (základní rámec pro tyto standardy
naše právo má). V zákoně o ochraně dětí
pak stojí, že se nevládní organizace mohou
ucházet o akreditace a licence v různých

částech sociálně-právní ochrany dětí.
A stejně mohou být akreditovány různé
vzdělávací programy pro rodiče či profesio-
nální rodiče – v rámci podmínek minister-
stva školství. A jedna z licencí je i na přípra-
vu profesionálních rodin. Návrat takovou
licenci má a získal ji s vlastním vzdělávacím
programem. jiné organizace ji mají zase
s programem, který používají ony.

Když se podíváte po nějakých sedmi le-
tech na fungování slovenského systému,
co vás napadá? Objevily se nějaké slabi-
ny, které dřív nebyly vidět?
Určitě, ovšem jako nejdůležitější se ukázal
být lidský faktor. Reforma vyžaduje i změ-
nu postoje, osvobození se od stereotypů,
a to se ještě zcela nenaplnilo. Ukazuje se,
že legislativa je jedna věc a její naplňování
věc druhá. existují bílá místa ve vztazích
mezi jednotlivými hráči systému, v kompe-
tencích jednotlivých aktérů, existují pnutí
mezi státem, obcemi, dětskými domovy
a licencovanými subjekty, atd. Takže po-
stupně se odhalila spousta věcí, které se
nyní napravují tak, že se lidé postupně do-
vzdělávají a také spolupracují při sociálně-
právní ochraně dětí a sociální kuratele.

Můžete dát příklad?
Třeba zaměstnanci dětských domovů, kte-
ré se transformovaly na tzv. rodinné buňky
či skupiny, najednou začali používat pojmy
jako rodina i v komunikaci s dětmi. říkali
jim: já jsem máma a já jsem otec. což je
velmi nebezpečné.
Anebo nevládní organizace (s akreditací
ministerstva) mají často pružnější a rych-
lejší možnosti reagování na situace v teré-
nu, pracují s méně rodinami, ale mohou
pracovat dlouhodobě, kreativněji a kvalit-
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něji. Zaměstnávají celou řadu skvělých
profesionálů, kteří často mají i větší odbor-
né zkušenosti, lepší přístup k dlouhodobé-
mu vzdělávání, ale například jejich odbor-
né zprávy neměly před soudem takový
status jako zprávy ze státních institucí
apod.

A tato praxe trvá?
Víte, jak fungují stereotypy; takže ano, ně-
kde to ještě může i fungovat, i když tlak
proti tomu byl veliký.

Několikrát jste zmínila Polsko. Znamená
to, že polská praxe byla výraznou inspi-
rací pro slovenské řešení?
Pro Návrat určitě. Návrat přinášel tyto věci
na Slovensko mezi odborníky i státní úřed-
níky, takže svým způsobem něco z polské
zkušenosti bylo inspirací. A vypadá to, že
tomu tak bude i dál, protože v Polsku mají
dokončenu decentralizaci, což my na
Slovensku nemáme. je to problém, protože
duální systém zachovává nějaké malé kom-
petence k ochraně dětí samosprávě, a pak
je tady stát. Kdežto v Polsku a u vás je de-
centralizace vlastně dokončena.

V České republice stále ještě podle sta-
tistik platí, že více než 50 procent dětí se
ocitá v ústavní péči z tzv. sociálních dů-
vodů. Děje se to i na Slovensku?
Oficiálně dítě nesmí být odebráno rodině
ze sociálních, a tedy z ekonomických dů-
vodů. jenže praxe je taková, že bych někte-
ré z odebraných dětí rozhodně přiřadila
k důvodům ekonomickým. Nepovažuji to
za čisté. je mi líto, že se problematice po-
suzování situace rodin a dítěte věnuje
u nás málo pozornosti (multiprofesní a od-
borné). Nevnímám dosud žádnou vůli slo-

venského Ministerstva práce, sociálních
věcí a rodiny vyžadovat při posuzování si-
tuací dodržování nějakých standardů. Čili,
formálně to být ze zákona nesmí, ale každá
paní posoudí stejnou situaci jinak. Podle
mého se používá hlavně tzv. zvykové právo
či zvykové posouzení – „takhle se to tady
dělá“ a podobně.

Veřejné mínění v České republice nestaví in-
stitut pěstouna příliš vysoko. Argumentuje
se tím, že pěstouni si berou děti do péče pro
peníze… Jak to je na Slovensku?
je to srovnatelné. A je to nesmyslné. Když
jde někdo dělat do dětského domova, ni-
kdo se nepozastaví nad tím, že dostane vý-
platu. Tak proč se „profesionální pěstoun-
ství“ nepovažuje za práci, když to práce je?
V každém případě za to může stát – a jak
na Slovensku, tak i v České republice s tím
nic nedělá. Ani u vás, pokud vím, ani na
Slovensku neproběhla žádná kampaň, která
by měla pomoci zvýšit status pěstounství.
Samozřejmě, že se v tomto ohledu snaží
svými prostředky nahradit roli státu nevlád-
ní organizace. Za posledních devět let se
něco malinko pohnulo, ale ne zásadně.

Myslel jsem si, že to na Slovensku bude tro-
šku jiné kvůli hlubšímu náboženskému zalo-
žení tamní společnosti. Že zde bude přítom-
ný prvek křesťanské solidarity s bližním…
Tak to jste se zmýlil. i na Slovensku je soli-
darita jen odtud až potud. lidé dají peníze
na dítě v dětském domově v zásadě rychle,
dokonce si adoptují to v Africe, ale vzít si
takové dítě domů? Souvisí to asi s mnoha
jinými sociálními a dalšími aspekty...
A stejně tak s dlouho udržovaným posto-
jem veřejnosti, který mnoho let byl tvořen
i prostřednictvím médií... �Michal Růžička
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Občanské sdružení Fond ohrožených dětí
spoluzaložila Marie Vodičková už v roce
1990, aby pomáhalo týraným, zanedbáva-
ným, zneužívaným, opuštěným a jinak
ohroženým dětem. Nejznámější a nejroz-
sáhlejší aktivitou Fondu je provoz tzv.
Klokánků – zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. Oproti běžné formě
ústavní výchovy nabízí dětem výchovu
a péči v prostředí, které se co nejvíce
snaží přiblížit podobě klasické rodinné
péče.
„Podle materiálů, které máme k dispozi-
ci, v Anglii chybí 10 tisíc pěstounů a při-
bývá dětí, které by pěstounskou péči po-
třebovaly. Deset procent dětí vystřídá tři
a více pěstounských rodin za rok a kolem
1500 anglických dětí vystřídalo dvacet
a více pěstounských rodin. jedná se
o údaje z roku 2010, tedy v podstatě ze
současné doby. Ten systém prostě není
zdaleka tak dokonalý, jak se nám prezen-
tuje,“ dělí se o jednu z výhrad, které
k reformě má.
Podle ní není sporu o tom, že v ústa-
vech hlavně u malých dětí vzniká citová
deprivace; pro starší děti však považuje
již existující dětské domovy za rozhod-
ně přijatelnější řešení, než aby putovaly
po pěstounech, z rodiny do rodiny.
Trnem v oku je jí především chystaná
novela zákona o sociálně právní ochra-
ně dětí.

Co vám na chystané novele zákona nejvíc
vadí?
V návrhu se píše, že v jednom zařízení smí
být maximálně 24 dětí, a to i když je provo-
zováno ve více budovách.
Naše Klokánky nemají právní subjektivitu,
je to v podstatě jedno zařízení, které zřizu-
je a provozuje Fond ohrožených dětí a kte-
ré je provozováno ve více budovách.
Momentálně máme asi pět set míst ve 34
budovách po celé republice, takže bychom
jich podle zákona museli 476 zrušit.
Ministerstvo sice říká, že Klokánky rušit
nechce, ale co je zatím v tom zákoně, by
znamenalo faktickou likvidaci.
Přitom v říjnu u nás byli na návštěvě švý-
caři, kteří mají blízko k Výboru OSN pro
práva dítěte, paní Gapany a pan Widmer
z Mezinárodního institutu práv dítěte, pro-
šli si tři Klokánky a byli úplně nadšeni, jak
to tam funguje. říkali, že na tu přechod-
nou dobu je tohle zařízení ideální, protože
je tam jak rodinná péče, tak odborný do-
hled a zázemí a podobně. Paní Gapany nám
dokonce zaslala písemné vyjádření, že
Klokánky jsou plně v souladu s Úmluvou
o právech dítěte, a doslova napsala, že ne-
viděla tak vysokou úroveň alternativní pé-
če ani v její vlastní zemí, ve švýcarsku.
A ještě jedna poznámka: Minulý týden
u nás byli Vietnamci, asi dvacet lidí, vrchní
ředitel a další pracovníci tamního MPSV
a krajů, a řekli nám, že by Klokánky chtěli

Polemika Přechodnou péči zvládne    
reformu nepotřebujeme

„Ministerstvo práce a sociálních věcí bagatelizuje nebo zatajuje problémy,
které mají v zemích, jež se zaměřily převážně na pěstounskou péči. Pokud 
někdo na seminářích, které ministerstvo pořádalo, namítl, že třeba v Anglii
jsou děti-baťůžkáři, které vystřídají řadu rodin a že to také není dobré, 
vždycky bylo řečeno, že jsou to pomluvy,“ říká předsedkyně Fondu 
ohrožených dětí Marie Vodičková k chystané reformě péče o ohrožené děti.
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u nich také. Žádali mě, abych tam přijela
a aspoň jedno tohle zařízení jim tam zalo-
žila. což bohužel nejde. říkala jsem si, že
je to docela legrace, tady jsou Klokánky na
zavření, a ve Vietnamu je budou zavádět...

Čím dalším vás zákon ohrožuje?
My jsme zařízení určené pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, které je zřízeno záko-
nem o sociálně právní ochraně dětí, takže
patříme do resortu práce a sociálních věcí.
Na děti pobíráme státní příspěvek, jímž
pokrýváme asi dvě třetiny nákladů, zbytek
musíme získat ze sbírek a darů veřejnosti,
což se zatím daří.
Máme pět set míst a o děti se stará mini-
málně 350 až 400 lidí. Ten státní příspěvek
teď činí asi deset a půl milionu měsíčně,
z toho my okamžitě tři musíme dát na od-
vody z mezd a zbytek je na provoz.

Státní příspěvek se podle platné úpravy
musí vyplatit nejpozději do konce následu-
jícího měsíce, za který náleží. Čili dva mě-
síce provoz zálohujeme z našich zdrojů.
jenže v novele se teď říká, že příspěvek se
vyplatí do 30 dnů od vykonatelnosti roz-
hodnutí. Nově se tu zavádějí lhůty správní-
ho řízení, které jsou natahovací. Základní
lhůta pro složité případy je dva měsíce,
a rozhodnout o státním příspěvku pro
stovky dětí asi složité je. Po dobu opatřo-
vání podkladů se navíc lhůta staví. To mo-
hou být klidně další dva měsíce a vyplatit
se má do 30 dnů od vykonatelnosti roz-
hodnutí. 
Pro nás by to znamenalo, že by najednou
mohla nastat tříměsíční i delší prodleva, po
kterou by nám žádný státní příspěvek ne-
přišel. A my těch třicet milionů na další
předfinancování opravdu nemáme, pořád

Klokánek, na to 
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spíš jen hasíme dluhy. Navíc – a to je taky
v novele zákona – krajský úřad má dát zá-
vazné stanovisko, jestli v daném regionu
tohle zařízení potřebuje a chce. A to se tý-
ká nejen nově zřizovaných Klokánků, ale
i těch, které už existují. Takže by to zase
bylo na libovůli úředníků...

Když se podíváme na věc koncepčně:
Klokánky jsou zařízení velmi odlišná od
velkých dětských domovů, blíží se zaříze-
ním rodinného typu – o to usiluje i refor-
ma. Tím by vám ale mohla být blízká, ne?
já si myslím, že reforma v téhle podobě ne-
má smysl. Úředníci mají představu, že se
maximum dětí vrátí do rodin nebo v nich
rovnou zůstanou – ale to by tu muselo být
aspoň nějaké sociální bydlení, vždyť mini-
málně třetina dětí je v různých zařízeních,
protože jinak by byly s rodiči na ulici.
Navíc i kdyby jejich rodiče ty materiální
podmínky měli, mohou tam být jiné pro-
blémy – týrání, alkoholismus a podobně...
řada dětí prostě z nejrůznějších důvodů
u rodičů být nemůže.

Nevěříte tedy, že by lepší práce s ohrože-
nými rodinami vedla ke zlepšení situace?
To je až komické. jak se s nimi bude pra-
covat? Ty rodiny mají největší problém –
zvlášť teď, když přišly o příplatky – že ne-
mají dát dětem co jíst a že nemají stře-
chu nad hlavou. K nám přicházejí  velmi
často děti vyhladovělé, trvá několik týd-
nů až měsíců, než se „dojí“... A ti rodiče
s nimi nemají kde bydlet. Takže až tu bu-
de sociální bydlení, až budou dávky tako-
vé, aby to rodinám stačilo k uživení, tak
jistě, pak to je možné. Ale do té doby?
jak chcete poskytovat služby rodinám
pod mostem?

Takže myslíte, že na reformu teď není
správná doba? Že není nutná?
Ale samozřejmě, současný stav není ideál-
ní. Zdaleka.

Čím by se tedy mělo začít?
Dát rodinám takové dávky, aby nebyly ze
dne na den vyhazovány na ulici... Sociálně
slabé, ale jinak fungující rodině by stát
mohl zaplatit celý nájem, aby mohla zůstat
v bytě, a současně by to mohl podmínit
tím, že bude mít do rodiny přístup a bude
moci dohlížet a pomáhat v tom, aby dětem
bylo dobře. Samozřejmě, pomáhat rodinám
a poskytovat jim služby je důležité, ale
v první řadě musí mít ta rodina kde bydlet.
Takže potřebujeme sociální byty.
Postavit je nemusí být zas tak drahé. My
když rekonstruujeme Klokánek s kapacitou
48 dětí, stojí nás to od nějakých deseti do
dvaceti milionů. Ale když to dělá stát nebo
kraj, stojí to 150 až 200 milionů. Dělají to
desetkrát dráž. A když jsem se jednou na
kraji ptala, proč to stojí tolik – nabízeli
jsme jim, že z nějakého objektu, kde chtěli
dělat dětský domov a kde rozpočet na to
byl 150 milionů, bychom to udělali sami
a za milionů deset – řekli, že už je to roz-
hodnuté. A řekli mi, že kraj to laciněji neu-
mí. Dnes už víme proč. Ale nemusela by
ani být nová výstavba. Volných bytů je
dost, jen na ně mnohé rodiny nemají.
Stačila by ta účelová dávka na nájemné
spojená s dohledem. 
Když se prostě seberou peníze těm nejpo-
třebnějším, jejich děti pak nutně skončí v ně-
jakém ústavním zařízení. A ten počet bohužel
stoupá – my jsme v Klokánku loni museli od-
mítnout dvojnásobný počet dětí, než kolik
činí naše kapacita. Přijali jsme loni 610 dětí,
ale 1181 jsme jich museli odmítnout.
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Jaká je průměrná doba, po kterou děti zů-
stávají v Klokánku?
U nás jsou děti v průměru půl roku; 39 %
jich loni odešlo do měsíce, to jsou přípa-
dy, kdy je třeba matka hospitalizována ne-
bo se jedná o jinou rychle řešitelnou situ-
aci. Část dětí zůstává u nás delší dobu,
buď proto, že déle trvá, než se právně
uvolní, nebo třeba proto, že rodičům trvá
déle, než si vytvoří podmínky, aby si děti
mohli zase vzít a postarat se o ně. V tom
se jim snažíme pomáhat. Asi v 70 % přípa-
dů se děti vracejí zpátky k rodičům nebo
aspoň k jednomu z nich. Přibližně pětina

jich šla loni do náhradní rodinné péče.
A část těch dětí odchází do ústavní výcho-
vy, to jsou většinou ty starší, výchovně ne-
zvladatelné...

Děti k vám přicházejí nejrůznějším způso-
bem – na základě rozhodnutí soudu nebo
i třeba žádosti samotného dítěte... Který
způsob je nejčastější?
Nejčastěji nám je přivedou sami rodiče,
s tím, že jim nemají dát co k jídlu a ne-
mají s nimi kde být... Takže kdyby stát
u rodin, které se k dětem chovají dobře
nebo kde je možná nějaká náprava, do-
plácel i deset tisíc na bydlení, bude to
pořád levnější, než když se dítě někde
umístí, a hlavně by děti zůstaly doma.
jenže takhle argumentujeme už řadu let
a nikdo na to nedá.
Podle našeho názoru je zkrátka primární
podpořit hmotně rodiny, ne jim jen posky-
tovat služby. A tam, kde nemohou děti být
v rodinách, zaměřit se na trvalou pěstoun-
skou péči. Protože tu přechodnou lehce
zvládnou Klokánky, pokud budou mít fi-
nance. Mimochodem, od nás děti odchá-
zejí s výbavou a podstatně rychleji než
z dětských domovů. 
Nám by stačilo, kdyby nám ministerstvo
ponechalo podmínky, jaké máme teď,
a mohli bychom normálně fungovat dál. Ty
změny, které se chystají, by mohly vést
k naprosté existenční nejistotě. Ale jsem
optimista a doufám, že novela zákona buď
neprojde, nebo projde v nějaké přijatelné
podobě díky poslaneckým pozměňovacím
návrhům. Takový návrh již byl ve druhém
čtení podán, teď jen doufáme, že projde
i ve třetím čtení, nebo v nejhorším
v Senátu.

�Michal Růžička, Viktor Vondra

Na co se zaměřuje Fond ohrožených dětí:
- pomoc dětem, dospívajícím i jejich rodinám
- osvětu a snahu zlepšit legislativu a zkvalitnit
praxi na úseku ochrany dětí
-zřizování a provoz zařízení pro dětí vyžadující
okamžitou pomoc – Klokánek – péče o děti ro-
dinného typu
- provoz krizové linky 776 833 333 pro matky,
které tají těhotenství a porod
- vyhledávání náhradních rodin pro „obtížně
umístitelné děti“
- provoz pěti azylových domů pro rodiny s dět-
mi s kapacitou 120 míst s možností přistýlky
- provoz 22 poboček po celé republice zaměře-
ných na terénní sociální práci a sanaci rodin, 
- provoz pěti mediačních center zaměřených
na řešení sporů rodičů o děti
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
- ochranu dětí před škodlivými vlivy a předchá-
zení jejich vzniku
- vyhledáváni fyzických osob vhodných stát se
osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování
okresnímu úřadu
- pořádání v rámci poradenské činnosti před-
nášek a kurzů zaměřených na řešení výchov-
ných, sociálních a jiných problémů souvisejí-
cích s péčí o dítě a jeho výchovou
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V dětských domovech se snad každý den
diskutuje to samé. „co se s námi stane, až
nám zavřou děcák?“ jak vysvětlit, že se je-
diný domov kluka a holky bez rodičů zavře.
Vychovatelé se tedy v mnoha případech
uchylují k trochu jednoduššímu vysvětlení:
„Tady se to zavře a půjdete jinam, už ne-
jsou peníze a šetří se všude.“ Od doby, co
ty baráky napěchované dětmi existují, se
stát chová ke klukům a holkám jako k ma-
jetku, který může kdykoli zabavit rodiči
a prostě odvést. Klepe si na rameno, jak dě-
tem pomáhá. Západní země si zase klepou
na čelo, jak se z Česka vytváří Země zaba-
vených dětí.
já pokládám za smutný ještě jeden fakt.
Příběhy dětí, které si můžete přečíst, jsem
napsal na základě rozhovorů s nimi. Není
to proto, že by kluci a holky z dětských do-
movů neuměli psát. je to proto, že se bojí
uvést své jméno a svůj domov. „Abych ne-
měl problém, víš?“ shodli se všichni. jejich
strach je nebezpečný. Může totiž zname-
nat, že by bylo dítě potrestáno vychovate-
lem za svůj názor.

�Gracián Svačina, DD Jemnice

Bojím se, co se mnou bude
U nás v domově se máme dívat na zprávy,
protože paní vychovatelka říká, že musíme
vědět, co se děje. jednou ve zprávách ten
pán říkal, že se budou zavírat dětské domo-
vy a kojenecké ústavy. Úplně jsem se vydě-
sil. Prej do roku 2016 už nebude žádný dět-
ský domov. Dostal jsem strach a rychle šel
za vychovatelkou. „Teto, víte, jak v té televi-
zi kecají? jako oni tam říkají, že nás zavřou,“
řekl jsem tetě Marušce a doufal jsem, že mi
řekne, že fakt kecají. „No, Petře. Zavřou. Ti
nahoře se fakt už úplně zbláznili.“ Odešel
jsem do pokoje a začal jsem počítat. je mi 12
let a v roce 2016 mi bude 16. A já nemůžu
domů k mámě nebo tátovi. Oni se furt bijou
a nemají mě rádi. já jsem vlastně v děcáku
rád. škoda, že ten pán v televizi už neřekl,
kam mám jít a co se mnou bude. Teď nad
tím musím furt přemýšlet a bát se.       Luky

Teta říkala, že budou plný pracáky 
vychovatelů
O víkendu můžeme spát déle než přes
všední dny. To je jasný, protože nemusíme
chodit do školy. já ale vstávám brzy ráno
a tajně chodím poslouchat vychovatelky.
Vždycky si dají kafe a povídají si. je to zají-
mavý. To, co si vykládají, by mi nikdy ne-
řekly. „Hele, slyšelas toho Drábka
a Macelu?“ ptala se jedna vychovatelka.
„Ani mi o těch chlapech nemluv,“ odpově-
děla druhá teta. A když jsem poslouchal
dál, tak jsem se dozvěděl, že ti chlapi bu-
dou zavírat domovy. „To zase budou plný
pracáky. já nevím, kam půjdu. Mám to čty-
ři roky do důchodu, tak to ještě nějak do-
klepu,“ říkala teta. já jsem nepřemýšlel
o tom, kam půjde teta pracovat, ale říkal
jsem si, co se mnou bude. Kam půjdu já.

Osobně Česko si klepe 
na rameno, ostatní na čelo 

Gracián Svačina



Odpoledne jsem všechno řekl mým kámo-
šům a oni mi nevěří. Prej si vymýšlím. Ale
já to opravdu slyšel a mám strach. Když
jsem byl malej a dostal jsem se do děcáku,
chtěl jsem co nejdřív domů. Ale teď jsem
si tady zvykl. Mám nové spolužáky a ve
škole mi to jde líp než doma. celou dobu,
co jsem v domově, si říkám, že mně sice
pomohli, ale mámu nechali na holičkách.
Ta je doma a chybím jí. Vím to, protože
i když nemá peníze, tak za mnou jezdí
skoro každý víkend. Ale když se zavře náš
domov, kam půjdu? A řekne někdo mojí
mámě, že jsem jinde?                       Michal

Teď žiju u pěstounů a žiju normálně
já jsem v pěstounské péči od svých šesti
let. Tátu jsem nikdy nepoznal a na mámu si
nepamatuju, protože když jsem byl malej,

dala mě do kojeneckého ústavu. Pak jsem
šel do dětského domova a odtud si mě
vzali moji noví rodiče, kterým říkám mami
a tati. já si myslím, že pro kluky a holky
v dětských domovech je lepší, když budou
u hodných lidí, tak já říkám všem pěstou-
nům. Když jsem chodil do první třídy, paní
učitelka se mě furt ptala, jestli něco nepo-
třebuju a kdyby mi v domově nemohli dát
na výlet peníze, že to za mě zaplatí. Ona
byla hodná, ale spolužáci si ze mě dělali
srandu a to se mi nelíbilo. U nás v děcáku
ve skupině nás bylo osm a teta na mě ne-
měla pořád čas. Musela se učit i s ostatní-
ma. Ale když jsem teď u pěstounů, tak
mám pocit, že žiju normálně. A dokonce
mám i lepší známky. Kdyby zavřeli dětské
domovy a děti by šly k hodným lidem, bylo
nám všem líp. Moc si přeju, aby těch hod-
ných lidí bylo dost.                           Tomáš
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Kdyby mámě pomohli, tak bych se k ní
vrátila
Mě zachránily tety v dětském domově.
Kdybych tady nevyrůstala, tak bych byla
úplný spratek. Doma jsem kradla a do ško-
ly jsem nechodila, protože mě to tam ne-
bavilo. Bydlela jsem jenom s mámou a tý to
bylo jedno. Někdy jsem se o ni i starala,
hlavně když byla opilá. jednou si vzala moc
prášků a já jsem zavolala záchranku. Mámu
odvezli do nemocnice a mě do děcáku. Ze
začátku jsem to v tom velkým baráku ne-
snášela. Všechny ty děcka a vychovatelky,
které se chovaly, jako by mě znaly od ma-
linka, a přitom mě viděly poprvé v životě.
Nesnáším ten jejich řád a režimy a vadí mi
taky to, že musím vychovatelkám vykat. Na
druhou stranu ale už mám klid. Nemusím
čekat doma do noci, jestli máma přijde,
nebo nepřijde. Nemusím si ve škole (když
jsem tam náhodou šla) vymýšlet historky
o tom, že jsem spadla ze schodů. Tety mě
naučily, jak se mám o sebe starat, a taky ří-
kají, abych nebyla jako moje máma.
Vychovatelé teď neustále řeší, kdy se zavře
náš domov. já to řeším taky a nemám z to-
ho vůbec radost. Nelíbí se mi to, protože
zase půjdu za mámou. já jsem teď už ale
větší a zvyklá na klid a aspoň nějakou po-
hodu. chtěla bych mámě pomoct, ale ne-
vím, co mám udělat. já už jsem v klidu, ale
máma není, kdyby mámě někdo pomohl,
tak bych se vrátila.                           Pavlína

Mistr prodá dětské domovy a bude 
bohatej
Naše teta nám řekla, že náš barák, na kterém
je napsáno Dětský domov, se musí prodat.
Není to můj domov. já svůj domov nemám,
protože mě mámě a tátovi ukradli dva divní

chlápci a odvezli mě do děcáku. Přemýšlel
jsem nad tím, kolik by asi ten náš děcák stál
peněz. Možná i milion. je to luxusní vila.
Z těch pokojů, co tady máme, by mohl být
docela dobrej hotel. Akorát by si Maruška
musela pořádně uklidit, protože má na pokoji
každý den bordel. já bych si tenhle domov ale
nekoupil, protože bych musel myslet na to,
jak jsem se poprvý popral nebo jak jsem třeba
tetě vynadal a ona mi dala zaracha. Bylo by mi
smutno.
Teta říkala, že nějaký mistr práce, kterýmu
patří všechny domovy, chce děti vyhnat ke
svým rodičům. A ty baráky potom prodá a bu-
de hodně bohatej. já toho mistra nemám rád.
Ale teta říkala, že on může všechno. Jindřich

Podle zákona zavřou náš děcák, nepomů-
že ani moje kapesný
já fakt nesnáším, když náš ředitel něco orga-
nizuje. Nikdo nesmí ven a musíme poslou-
chat ty jeho kecy. Nechápu, jak může mluvit
tak strašně dlouho a třeba se ani nenadech-
nout. jednou nám asi dvě hodiny vysvětlo-
val, že podle nějakýho divnýho zákona se za-
vřou dětské domovy. A prej i ten náš. To bylo
asi poprvý, co jsem na těch jeho sešlostech
nespal a poslouchal. Koukali jsme jako blbý,
když nám vysvětloval, že už nemáme žádný
peníze. já jsem mu navrhl, že teda nemusíme
jíst řízky a klidně ať si nechají moje kapesný.
Myslel jsem si, že to pomůže, aby třeba náš
domov mohl ještě nějak přežít, ale ředitel ří-
kal, že jsem blbej, že mi snad jasně vysvětlo-
val, že podle nějakýho zákona se náš děcák
zavře. Vůbec tomu nerozumím. Nevím, co se
mnou bude a kam půjdu.                      Jarda
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„To je také náš záměr,“ říká ředitel igor
Grimmich. „Snažíme se, aby nás obyvatelé
obce brali jako běžné sousedy.“ což se daří
a pomáhá to dětem vytvářet důležité vaz-
by. „Mají kamarády po celé vesnici, společ-
ně si hrají na obecním hřišti a navštěvují se
jako v běžných rodinách,“ říká ředitel.

Jeden ze tří
Dětský domov Husita je v Dubenci od roku
2006; zřídila ho Pražské diecéze církve
československé husitské a je jedním ze tří
církevních domovů v republice. Z toho ta-
ké vyplývá jeho zvláštní postavení – je re-
gistrován v rejstříku školských zařízení a
od státu dostává příspěvek na lůžko,
ovšem na rozdíl od domovů, jejichž zřizo-
vatelem je kraj, si peníze na investice už
musí obstarat sám. „Ale umíme to, nebo si
pomůžeme sami,“ usmívá se igor
Grimmich a hned nás vede, abychom se
přesvědčili – pár minut před naší návště-
vou totiž s kolegy dobetonoval podlahu
obývacího pokoje, který si svépomocí při-
stavují.
Původně byl domov určen pro devět dětí,
dnes jich tu může bydlet šestnáct. jsou
rozděleny do dvou rodinných skupin a kaž-
dá obývá polovinu domu s vlastním vcho-
dem, kuchyní a částí zahrady. To všechno
ještě umocňuje rodinnou atmosféru.
Děti se také podílejí na všech pracích, aby
věděly, co péče o domácnost obnáší.
„Pochopitelně třeba při praní na ně musí-
me dohlédnout. jsou schopní naházet do
pračky kdeco, už jsme taky měli celou vár-

ku prádla růžovou,“ směje se ředitel.
„Původně jsme chtěli, aby si samy i naku-
povaly a vařily, jenže to přes týden prostě
není možné. Většina jich ve škole sice pro-
spívá, ale i tak se s nimi musíme učit a
kdyby ještě každá skupina měla denně
s vychovatelem vařit, nezbyl by na přípravu
do školy a výchovnou práci už žádný čas,“
vysvětluje. Navíc děti mají řadu mimoškol-
ních aktivit, navštěvují kroužky a sportují a
všechno zkoordinovat je opravdu hodně
náročné.

Rodina je pořád hlavní
„Naší zvláštností je, že tu máme děti jen ze
čtyř rodin,“ říká igor Grimmich. Z toho ply-
ne také nízký věkový průměr – osm let.
„Tím, že tu máme velké sourozenecké sku-
piny, jsou tu i velmi malé děti, dvě sem do-
konce přišly, když jim bylo něco málo přes
rok. Věkem by sice patřily do kojeneckého

Příběh Kdyby tu měly žít moje
děti...

Dětský domov Husita v Dubenci patří k těm malým a zvenčí nijak nepřipomíná
ústavní zařízení, naopak: na první pohled by člověk hádal, že tu prostě v tro-
chu větším vesnickém domě bydlí trochu početnější rodina.

Igor Grimmich, ředitel Dětského domova
Husita v Dubenci.
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ústavu, ale nakonec se podařilo zařídit, aby
mohly být u nás, pohromadě se svými sou-
rozenci.“
Tahle zvláštnost má také jednu velkou
přednost – domov může daleko intenziv-
něji pracovat s biologickými rodiči dětí. A
to igor Grimmich považuje za zásadní. „Pro
děti je to velmi důležité. Proto se snažíme
s rodiči maximálně spolupracovat a vtaho-
vat je i do zdejšího dění, aby s nimi měly
děti co nejtěsnější kontakt a neztratily ho,
ať rodiče jsou, jací jsou. A snažíme se jim
všemožně pomáhat, některým i najdeme
práci, pokud ji potřebují. Poskytujeme jim
služby rodinné terapeutky, pořádáme spo-
lečné akce a pobyty pro rodiče a děti. Pro
některé z maminek a tatínků je to dokonce
jediná možnost, jak mohou se svými dětmi
strávit souvisle několik dní,“ říká.

Kdyby tu žily moje děti...
Ne vždycky je to jednoduché; vyskytly se
případy, kdy se jeden z rodičů odmítal smí-
řit s umístěním dětí do domova. „Stalo se
taky už, že jsem odsud musel jednoho

z agresivních otců vykázat. To jsou situace,
kdy jsem rád, že mám v zádech tu instituci.
Pro člověka, který by měl dítě takového ro-
diče třeba v pěstounské péči, by to mohlo
být až nebezpečné,“ upozorňuje igor
Grimmich na jedno z možných úskalí refor-
my péče o ohrožené děti.
Samotnou reformu a transformaci neodmí-
tá, za léta v oboru ví, že leccos je potřeba
změnit. Přesto určité obavy má: „Připadá
mi, jako by se ta reforma hrnula buldoze-
rem s velkou radlicí,“ říká. Bojí se, že trans-
formaci by malé domovy, jako je ten „je-
ho“, nemusely přežít. „A to by byla velká
škoda,“ myslí si. „Kdyby se se mnou něco
stalo a moje děti musely do dětského do-
mova, byl bych je daleko raději viděl tady
než v nějakém velkém zařízení, kde místo
do kuchyňky by chodily s tácem k okénku.
Ostatně, na to myslím, kdykoliv tu rozho-
dujeme o něčem podstatném. Vždycky se
sám sebe ptám: chtěl bych, aby v takovém
domově a v takových podmínkách žily mo-
je děti?“

�Viktor Vondra

Dětský domov Husita v Dubenci je jedním ze tří církevních domovů v republice; dnes
tu žije šestnáct dětí ze čtyř rodin.
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Sloupek Česko-slovenské 
státní červenání

Český stát má problém. Potřebuje dokončit
reformu péče o děti, které nemohou vyrůs-
tat v původní rodině. Aby uspěl, musí mít
dostatek důvěryhodných, vyškolených a
ochotných pěstounů. jenže institut pěs-
tounství není v české veřejnosti nijak
zvlášť populární.
Slovenský stát má také problém. Ani zde se
pěstouni netěší přehnané vážnosti, přesto-
že má Slovensko několikaletý náskok.
Završilo vlastní reformu moderním záko-
nem již před sedmi lety.
Český stát by si mohl se slovenským podat
ruce – a chvíli se bratrsky červenat.
Nevládní organizace za ně zvládají v oblas-
ti naplňování práv dítěte leccos. Odborné
sociální služby, práci v terénu, vzdělávání,
snahu o vytvoření standardů, fundraising
ve prospěch státních i nestátních zařízení,
péči o osudy zvlášť znevýhodněných jed-
notlivců, a tak dál a dál. Na co už nezisko-
vý sektor stačit nebude, je celostátní infor-
mační a osvětová kampaň ve prospěch
(státem organizované) reformy, ve pro-
spěch hodnot, které s sebou nese,
ve prospěch (například) zvý-
šení prestiže pěstounství.
Oba státy bývalé fe-

derace to musí dobře vědět, a přesto na
tomto poli selhávají. Ani jeden z nich ma-
sivní informační kampaň nepřipravil.
To, co pozorujeme, je paradox moderní do-
by. Stát cosi reformuje, neboť primárně je
to jeho starost. Ale nekomunikuje, nepře-
svědčuje, nevzdělává. Podkopává tím práci,
kterou správně začal. Že je to špatně? jeho
představitelé krčí rameny: Tak to na úřa-
dech chodí. A tak nešťastnými ze selhání
státu zůstávají jen ti, co nic nezavinili; pra-
cují s dětmi (v tomto případě) a jde jim o
věc.
Nedělají to všechny státy, ale v některých
je to skoro pravidlem. Nevládní organizace
jsou dobré především tehdy, když se státu
někam, s někým nebo do něčeho nechce.
jinak představují nestátní organizace
„hrozbu zastupitelské demokracie“, „mí-
chají se do veřejných záležitostí, i když je
nikdo nezvolil“, případně „žijí z peněz, kte-
ré nevydělaly“.
Ať už Česká republika míří v tuto politic-
kou sezónu do té či oné kategorie, otázka
ochrany práv dítěte je typickým příkladem
situace, kdy různé nadace, veřejně pro-
spěšné společnosti a občanská sdružení
dlouho viděly dál než politické reprezenta-
ce. S jistou nadsázkou se dá tedy říct: snad

parlament a vláda rozpracovanou
reformu nepokazí. Především
kvůli dětem, ale trochu i kvůli
těm, kteří ve prospěch dětí
dlouhá léta, mnohdy i státu na-

vzdory, pracují.

�Michal Růžička
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