TISKOVÁ ZPRÁVA
Mladí lidé z dětských domovů potřebují k snadnějšímu přechodu do běžného
života pomoc kariérních poradců
Praha, 18. října 2016
Třináct let stará legislativa týkající se ústavní výchovy potřebuje novelizaci. Je nutné, aby se stát
více zapojil do pomoci mladým lidem z dětských domovů a pěstounských rodin, kteří musí své
zázemí opustit a začít žít samostatně. Drtivá většina z nich neví, co chce dělat, nemá práci, pokud
práci má, často o ni přijde a v neposlední řadě si neumí poradit s bydlením. Proto je nutné navýšit
počty psychologů, zavést do dětských domovů kariérní poradce a následnou péči po opuštění
dětských domovů řešit ve spolupráci s úřady práce a krajskými úřady. To je jen část návrhů námětů
a cílů, které zazněly z úst odborníků na říjnové konferenci „Odcházím z dětského domova a co bude
dál?“
„Konkrétně jsme pojmenovali všechny nedostatky, mezery či problémy, se kterými se denně
setkáváme a jasně a srozumitelně také navrhli, jak současný stav v dětských domovech změnit, jak
pomoci těm, kteří je musí opustit, aby mohli plynule a bez problémů přejít do běžného života,“ uvedla
Linda Hurdová, ředitelka Nadání a dovednosti, o.p.s., která konferenci pořádala.
Předsedkyně Federace dětských domovů Jana Koubová upozornila, že se v této oblasti řídí už 13 let
starým zákonem a je ho potřeba novelizovat. Petr Bannert, ředitel odboru středního a vyššího
odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT řekl, že je nutné zavést nové metody a
procesy, které pomohou mladým lidem úspěšně přejít do běžného života. Podle něj by dětské
domovy měly spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany dětí a školami, které děti navštěvují.
„Nastavení této spolupráce vidím jako velký potenciál, “ podotkl.
Každé dítě má při odchodu z dětského domova nárok na materiální pomoc v hodnotě 25 tisíc korun.
Jenže mladý člověk při vstupu do samostatného života potřebuje především jinou pomoc. „Když jsem
žil v dětském domově, materiálně ani finančně jsem nestrádal. Potřeboval jsem najít smysl života,
připravit se na rodinné soužití, najít a rozvíjet své silné stránky, posilovat své sebevědomí, utvářet
osobnost, budovat kariéru, učit se pracovním návykům a v neposlední řadě jsem potřeboval pomoc při
řešení bydlení,“ konstatoval ve svém vystoupení Jan Lačňák, mladý muž, který vyrostl v dětském
domově a dnes je úspěšným podnikatelem.
V dětských domovech sice připravují pro děti individuální plány rozvoje, ale chybějí jim odborní
pracovníci, psychologové, psychiatři a v prvé řadě kariérní poradci. Ti by se mohli věnovat dětem už
od základní školy, poznali by jejich schopnosti, znalosti, dovednosti a přání a plány a pak je správně
nasměrovali a připravili na budoucí povolání. Pomáhali by jim také po odchodu do běžného života,
aby o práci nepřišli a zvládali další nástrahy. „Je nutné zkvalitnit následnou péči pro tyto mladé lidi.
Stát by měl motivovat firmy, které zaměstnají mladé lidi z ústavní výchovy, například daňovými
úlevami. Další možností je spolupráce s úřady práce. Pokud jde o bydlení, tam se nabízí řešení
společně s krajskými úřady,“ vysvětlil Milan Opravil, ředitel Dětského domova v Telči.
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„Je důležité, abychom postupovali a pracovali společně a děti věděly o nabídkách podpory
neziskových organizací. Stejně tak je důležité, aby stát informoval a dával do povědomí institucí a
úřadů nabídky neziskových organizací, když sám není schopen tyto služby zajistit,“ dodala ředitelka
Hurdová.

O Nadání a dovednosti o.p.s.:
Nadání a dovednosti o.p.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat mladým lidem z dětských
domovů a pěstounských rodin s kariérním rozvojem a s prvními kroky do samostatného života. V rámci
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světem. Rozhled úspěšně absolvovalo 203 dospívajících. Od ledna do dubna 2016 realizovala v Ústeckém kraji
projekt Roadshow s Veronikou. Jeho cílem bylo připravit dospívající na cestu k samostatnosti dříve, než opustí
brány dětských domovů a pěstounských rodin, bez informací a bez možnosti se vrátit.
Více na www.nadaniadovednosti.cz.
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