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TEN NEJHEZČÍ
DĚTSKÝ DÁREK
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BÝVÁ PRO DĚTI AUTOMATICKÉ A SAMOZŘEJMÉ. LÁSKA JEJICH
RODIČŮ. JSOU ALE DĚTI, KTERÉ JI NIKDY NEPOCÍTILY – SVÉ RODIČE MOŽNÁ ANI
NEZNAJÍ. OBROVSKOU DÍRU V JEJICH SRDCÍCH SE SNAŽÍ ZAPLŇOVAT ALESPOŇ
ŘADA ORGANIZACÍ A POMÁHAJÍ JIM PŘEKONAT NELEHKÝ VSTUP DO ŽIVOTA.
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JAK POMOCI

M

ezinárodní den dětí bývá plný zábavy, her, společenských a sportovních akci. Děti dostávají
dárky jednoduše za to, že jsou dětmi. Původně
měl tento den ale upozorňovat veřejnost na
práva a potřeby těch nejmenších. Děti totiž nepotřebují nejnovější typ telefonu, další hračky
a vyšší kapesné. To nejdůležitější je láskyplný
domov, milující rodiče a pocit bezpečí. Bohužel v Česku
jsou tisíce dětí, které toto nikdy nepocítily. Podle aktuálních statistik jich je v ústavní péči přes šest tisíc, z nichž tisícovka jsou děti ve věku do tří let. Ačkoliv se čísla dlouhodobě snižují a díky státní podpoře naopak roste počet
náhradních rodin, situaci v Česku dlouhodobě kritizují
čeští a zahraniční odborníci – jsme totiž poslední evropskou zemí, která umísťuje děti do kojeneckých ústavů.
I přes veškerou snahu a péči obětavých pracovníků to má
pro děti naprosto devastující následky. Podle výzkumu Národního institutu pro děti a rodinu pod vedením specialisty Radka Ptáčka absence citové vazby děti poznamená na
celý život. Děti mají celkově horší výsledky v testech inteligence i socioemoční oblasti, mají nízké sebevědomí, častěji
trpí psychickými poruchami, úzkostmi, samotou a depresemi. Bohužel důsledky mohou být ještě dalekosáhlejší – podle údajů ministerstva vnitra až 70 % bezdomovců si prošlo
dětským domovem.
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PODSTATNĚ LÉPE JSOU na tom děti, kterým se podařilo najít pěstounské rodiče. „Dítě, které nepoznalo mateřskou
lásku, dokáže mnohem obtížněji vytvořit stabilní citové
pouto v dospělosti. Z ústavní péče tak mohou vycházet další rodiče, jejichž děti mohou mít obdobný osud. Proto je
nesmírně důležité najít dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči, vhodné rodiče náhradní. Jakákoliv jiná než rodinná péče není z dlouhodobého hlediska pro vývoj dítěte vhodná,“ doporučuje
vedoucí výzkumu Radek Ptáček.

FOND
O H R OŽ E N ÝC H D Ě T Í

N A DA C E
TEREZY MAXOVÉ

Organizace byla založena
v roce 1990 na pomoc týraným,
zneužívaným, zanedbávaným,
opuštěným či jinak sociálně
znevýhodněným dětem. Fond
vybudoval pět azylových domů,
provozuje krizovou linku a zajišťuje přechodnou rodinnou
péči Klokánek pro děti, které
potřebují okamžitou pomoc.
Organizace také vyhledává náhradních rodiny pro „obtížně
umístitelné“ děti a snaží se
zlepšit legislativu i praxi v úseku ochrany dětí.
Více na fod.cz

Její návštěva pražského kojeneckého ústavu v roce 1996 se změnila v dlouhotrvající pomoc
opuštěným dětem. Modelka Tereza Maxová založila v roce 1997
svou nadaci, která pomáhá ve
více než 200 dětských domovech, kojeneckých ústavech
a dětských centrech. „Rozhodla
jsem se pomoci dětem, protože
ony sami nemají šanci něco změnit.“ Každoročně také pořádá
charitativní akci Teribear, spojenou s během veřejnosti, aukcí
a doprovodným programem.
Více na nadaceterezymaxove.cz

NE KAŽDÁ RODINA SI MŮŽE DOVOLIT
ADOPTOVAT DÍTĚ Z DĚTSKÉHO DOMOVA
A STÁT SE JEHO NÁHRADNÍ,
PLNOHODNOTNOU RODINOU. JSOU ALE
I JINÉ FORMY, JAK DĚTEM POMOCI.
NAPŘÍKLAD:
1. Darujte hračky, oblečení, školní potřeby,
knihy, sportovní vybavení, počítače
2. Finančně podporujte konkrétní dítě,
například mu založte spoření nebo hraďte
studijní výdaje
3. Zapojte se jako dobrovolník a choďte
pomáhat do dětských domovů
4. Mladým lidem nabídněte letní brigádu,
pracovní stáž, praxi v oboru
5. Staňte se hostitelskou rodinou a dítě
s sebou berte na víkendy, prázdninové pobyty,
sportovní a kulturní akce apod.

Česko jako poslední
evropská země umísťuje
děti do kojeneckých
ústavů. Následky si
nesou celý život

AČKOLIV ÚSTAVNÍ ZAŘÍZENÍ se dětem snaží poskytnout to
nejlepší zázemí a připravit je vstup do samostatného života,
většinou není v silách sociálních pracovníků se každému
dítěti věnovat individuálně, podporovat ho v jeho osobním
rozvoji a pracovat s ním i po odchodu z dětského domova.
Naštěstí existuje spousta nadací a neziskových organizací,
které dětem pomáhají a dlouhodobě s nimi pracují. Jsou
jimi například...■
ADÉLA SKŘIVÁNKOVÁ

D Ě T I V A KC I

D O B R É V Í LY

Ladislav Samek si prošel šesti dětskými ústavními zařízeními včetně
náhradní pěstounské péče. V 18
letech, kdy odešel z posledního
ústavu, se rozhodl o věcech za
zdmi dětských domovů začít mluvit otevřeně a nahlas. Založil neziskovou organizaci Děti v akci,
která se snaží zkvalitňovat život
dětí v ústavní péči, pomáhá jim
řešit soudní procesy a věnuje se
problémům dětských domovů
a pěstounské péče, o kterých se
ve společnosti příliš nemluví. Pravidelně pořádají i sportovní a společenské akce.
Více na detivakci.org

„Naše pomoc je individuální, za
dětmi jezdíme osobně každý týden po celý školní rok a pomáháme jim s přípravou do školy, hrajeme hry, čteme pohádky před
spaním, povídáme si s nimi a podporujeme jejich osobní rozvoj,“
přibližuje činnost dobrovlnické organizace Dobré víly Lucie Finsterlová. „Loni jsme spustili projekt
Objetí je víc než hračka, kterým
chceme šířit osvětu, že děti v dětských domovech nepotřebují
hračky ani oblečení, ale lásku
a pozornost někoho, koho mají
rády a ke komu mají důvěru.“
Více na dobrevily.cz
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