TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 12. dubna 2016

Nadpis: Více než 80 procent mladých lidí z dětských domovů není připraveno
na samostatný život
Perex: Obavy z hledání bydlení, zaměstnání, z finančních problémů má většina mladých
lidí, kteří budou muset po ukončení studia opustit dětské domovy a pěstounské rodiny.
Přitom více než 60 procent z nich nemá ještě žádnou pracovní zkušenost a 75 procent neví,
jak se připravuje životopis k pracovnímu pohovoru. To jsou výsledky dotazníkového
šetření, které provedla nezisková organizace Nadání a dovednosti v 10 dětských domovech
v Ústeckém kraji v rámci projektu roadshow.
Text: Do dotazníkového šetření se zapojilo 113 mladých lidí, kteří by se už měli připravovat
na okamžik, kdy opustí stabilní zázemí dětského domova a začnou se starat sami o sebe. Více
než 82 procent z nich se obává hledání bydlení a s tím spojených záležitostí. Necelých 73
procent se bojí, že nenajde zaměstnání, 76 procent finančních problémů a 66 procent do
dotazníku uvedlo, že vůbec neví, zda se naučí samostatnému životu. „Nikdy jsem nebyl na
žádném úřadu, nevím, co a kde mám vyřídit a vlastně neumím s úředníky mluvit,“ uvedly dvě
desítky dotázaných.
Děti v dětských domovech mají o životě, který je v budoucnosti čeká, zkreslené představy. Po
odchodu se většinou nedokáží osamostatnit a nevědí, na koho se obrátit a kdo je ochoten
jim poskytnout pomocnou ruku. A tu jim v rámci projektu roadshow nabízí nezisková
organizace Nadání a dovednosti. „Formou jednodenního semináře se snažíme mladé lidi
motivovat k tomu, aby se již teď, kdy jsou v dětském domově, zajímali o to, o co se budou
muset později sami postarat. Většina z nich nemá připravený životopis k pracovnímu
pohovoru a často nemá ani představu, jak široká škála pracovních pozic na současném trhu
práce existuje,“ uvedla Linda Hurdová, ředitelka Nadání a dovednosti, o.p.s. a dodala:
„Bydlení a zaměstnání začnou řešit na poslední chvíli a obracejí se na nás, protože stát jim
pomocnou ruku nepodá. Přesněji řečeno, sice dostanou kontakt na pracovníky sociálky, kde
dostanou do začátku částku kolem deseti tisíc a vybavení do domácnosti, ale to opravdu
nestačí.“
Nejvíce dotázaných chce pracovat na pozici, kde jim postačí výuční list. Většina
v gastronomii. Chlapci chtějí být zedníky, truhláři nebo automechaniky a děvčata
kadeřnicemi. Očekávají, že budou průměrně vydělávat 17 300 korun.
Projekt Roadshow by se měl v květnu přesunout z Ústeckého kraje do kraje Jihočeského,
v červnu pak do Pardubického. Vše ovšem záleží na tom, zda se neziskové organizaci podaří
zajistit potřebné finanční prostředky. Pokračovat by mělo také dotazníkové šetření.
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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 projektu Roz(h)led pomáhá již čtyři roky zprostředkovat
mladým lidem první kontakt s pracovním světem. Roz(h)led úspěšně absolvovalo více než
130 dospívajících. Od ledna 2016 realizuje projekt Roadshow s Veronikou. Jeho cílem je do
konce roku 2018 navštívit 150 dětských domovů v České republice a připravit dospívající na
cestu k samostatnosti dříve, než opustí brány dětských domovů a pěstounských rodin, bez
informací a bez možnosti se vrátit. Od spuštění projektu navštívila patronka Nadání a
dovednosti o.p.s. Veronika Kašáková deset domovů a motivačními semináři prošlo přes 100
dospívajících. Více informací na www.nadaniadovednosti.cz.
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Pro více informací kontaktujte:
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ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s.
tel.: +420 724 852 238
e-mail: linda.hurdova@nadaniadovednosti.cz
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