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Z DĚCÁKU NA ULICI
ČESKOMÁPRODĚTI BEZ RODIČŮNÁHRADNÍ PÉČI. NEDAŘÍ SEMUALE PŘEDEJÍT
TOMU, ABY SE Z TĚCHTOMLADÝCH LIDÍ NESTALI BEZDOMOVCI A NARKOMANI POTÉ,
COOPUSTÍ ÚTOČIŠTĚ DĚTSKÉHODOMOVA.

PROBLÉMY ČESKA

■ Dlouhodobě se nedaří snižovat
počet dětí umisťovaných do ústav‑
ní výchovy. Českou republiku za to
kritizují mezinárodní organizace
v čele s Výborem OSN pro práva
dítěte.

■ Česká vláda vytvořila Národní
strategii ochrany práv dětí, do pra‑
xe se však povedlo zavést jen velmi
malou část. Neexistuje ucelená
koncepce přípravy na odchod
z dětského domova. Řada mladých
dospělých se rychle zadluží, holdu‑
je drogám a alkoholu.

■ Mladí lidé mají po odchodu
z dětského domova nárok na kon‑
zultace se sociálním kurátorem,
který by jim měl pomáhat s problé‑
my. Jde o zaměstnance obecního
úřadu. Jejich kapacita je však ne‑
dostatečná a proaktivně je vyhledá
jen velmi málo lidí.

Z
vířata.TřicetiletýMartinsivy-
bavujeprvnívzpomínkunaži-
votv leseanaulici. „Budilamě
každý den kolem páté ráno.
Tou dobou vstávají a začína-
jí vydávat zvuky. Je to hezčí
než orchestr,“ popisuje býva-

lý bezdomovec prvních osm let po svém
odchoduzvýchovnéhoústavu, kde strávil
dospívání.
Zářivě hnědýma očima přitom hledí

na dno vypitého půllitru. Jak uvádí, pivo
je jednou z mála radostí jeho jinak dost
chmurnéhoživota.HIVpozitivníhomose-
xuál se žloutenkouazávislostí nadrogách
v dětství snil o herecké kariéře. Dnes se
živí prostitucí. Zčásti si za svůj osudmůže
sám, svůj díl viny všaknese i český systém
ústavní péče.
Martinův příběh se podobá osudům

stovek dalších dětí, které prošly ústavní
výchovou a nezvládly vstup do samostat-
ného života. Jde sice o extrémní případ,
ale příprava dětí na odchod z náhradních
domovů je dlouhodobýmproblémem čes-
ké společnosti.
Podle statistické ročenky ministerstva

školství opustí ročně dětské domovy více
než tisíc dětí. Dalších asi 700odchází z vý-
chovnýchústavů, kterépečují oděti starší
15 let se závažnými poruchami chování.
Například nezisková organizace Mimo

domov uvádí, že až 70 procent dětí, které
vyrůstají v náhradní péči, skončí v dospě-
losti na šikmé ploše. Nyní se proto ve vý-
borech Poslanecké sněmovny znovu roz-
bíhádiskusenadnovelouzákonaovýkonu
ústavní výchovy, která by mohla situaci
zlepšit.

Život po životě v náhradní péči je těžký
„Neuměl jsem si vyřídit úřady. Nevěděl
jsem, že si musím platit nějaké sociální
a zdravotní pojištění. To jsem neznal. Nic
takového mě na pasťáku nenaučili. Pří-
prava na odchod tam vůbec neprobíha-
la,“ vzpomíná Martin na okamžik, kdy se
za ním v 18 letech zavřely dveře výchov-
néhoústavu, kamsepůvodnědostal kvůli
častým útěkům z domova. Od státu do-
stal jednorázovýfinančnípříspěvek, který
rychle utratil. Postavit se na vlastní nohy
mu ale peníze nepomohly. Nedokázal si
najít práci ani bydlení a zadlužil se.

Do problémů se dostává i mnoho mla-
dých lidí, kteří poruchy chování nemají
a vyrůstají v dětských domovech. To po-
tvrzují i někteří ředitelé dětských domo-
vů a výchovných zařízení, kteří se rozhod-
li nečekat na systémovou změnu a potí-
žím svých schovanců předcházet. Jedním
znich jeOndřejVýbornýzdětskéhodomo-
va vHolicích u Pardubic.
Ředitel Výborný se svým týmem uka-

zují dobrou cestu. Od začátku letošního
rokudodomovavHolicíchdennědochází
sociální pracovnice, aby s dětmi probírala
jejichproblémyanavázalapřátelskývztah.
„Nečekáme na to, až jim bude osmnáct.

Už od jejich přijetí je připravujeme na sa-
mostatný život. Až odejdou, musí mít ně-
koho známého, o koho se mohou opřít.
Jinak se dostávají do vztahového vakua,
které nezvládají,“ popisuje Výborný.
Ke změně přístupu ho přivedly zku-

šenosti s mladými lidmi, kteří se dostali
doproblémů. „Uváděli, ženejtěžší bylona-
učit se být sám poté, co opustili skupinu,
v níž celý život vyrůstali,“ říká.
Podle jeho slov i mnoho schovanců ho-

lického dětského domova propadlo sítem
a už se je nepodařilo kontaktovat. Pro-
to přišel s nápadem na systém přípravy

a získal finanční podporu od Pardubické-
ho kraje.
VHolicíchotevřeli dva tréninkovébyty,

kde simladí lidé od 16 let zkouší samostat-
ný život. Musí si prát, vařit, uklízet a hos-
podařit s vlastním rozpočtem. Na 28 dětí,
které tamvyrůstají, je to sicemálo, ale po-
máhají alespoňněkterým.Jednímznich je
osmnáctiletáLucie, kterávyužilamožnost
prodloužit sipobytvdětskémdomově,do-
kud nedokončí studium na kuchařském
učilišti.
„Kdybynásnepřipravovali, vůbecnepře-

mýšlím nad tím, co bude. Stěhovat se mi
nechtělo. Jsem tadypořád samaanikdo si
semnounepovídá, jsemaleráda,žetumož-
nostmám,“uvádíLucie.Vychovatelé ji po-
pisují jakocitlivéděvče se srdcemnadlani,
ale s velkou závislostí na ostatních. Lucie
nemá plány do budoucna, přestože už se
s koncem studia blíží i její stěhování. Kro-
mě školy a letní brigády v hotelu, kterou jí
našly vychovatelky, neví, jak naložit s vol-
nýmčasem.Pochází ze sociálně slabé rodi-
ny, zekteré ji v sedmi letechodebral odbor
péče o děti – takzvaně sociálka. „Nejvíce
se bojím, že dopadnu jako moji rodiče, že
budumítdluhyapořádsibudubrátpůjčky
nebo že nenajdu práci,“ říká Lucie.
Psychologové mnohokrát prokázali, že

u lidí se sklony k deviantnímu chování
nebo u kterých hrozí pád na společenské
dno hrají roli také geny. Právě u dětí, kte-
ré pochází z problémových rodin, je proto
nutnédbátnaprevenci. Luciemáštěstí, že
díkypřípravěsiuvědomuje, co ji poodcho-
du z dětského domova čeká. Proto peníze
zbrigády šetří apoužijenavlastníbydlení.

Mezinárodní kritika pro Česko
Počet dětí umístěných do náhradní vý-
chovné péče se dlouhé roky nedaří sni-
žovat, přestože k tomu Českou republiku
nabádá řada mezinárodních organizací
v čele s Výborem OSN pro práva dítěte.
Tenužvroce2003doporučilČeskuomezit
ústavní výchovu a zaměřit se raději na po-
sílení pěstounské péče. Česká vláda před
šesti lety schválila dlouhodobou strategii
ochranyprávdětí, kterápopisuje, jak situ-
aci zlepšit. Opatření se ale nedaří převést
do reality.
„Vládní plán strategických priorit exis-

tuje. Hodně smutné ale je jejich zavádě-
ní do praxe, ve kterém naprosto selhává-
me,“uvádíKláraŠimáčkováLaurenčíková,
předsedkyně vládního Výboru pro práva
dítěte. Podle ní nejsou příslušné resorty

aktivní při plnění navržených opatření
a naplnily jen jejichmalou část.
NeziskováorganizaceMimodomov,kte-

rápomáhámladým lidemvdoběodcháze-
ní z dětského domova, si proto dala za cíl
dnešní stav změnit. Se skupinou odborní-
ků z řad psychologů, sociálních pracovní-
ků i politiků přichází s vlastním návrhem
nazměnuzákona,kteroudosněmovnypři-
nese poslanec Petr Pávek (STAN). Chtějí
prosadit, aby měl povinně každý dětský
domov svého psychologa financovaného
zveřejnýchpeněz.Dále bypřípravanaod-
chodzdomovamělaprobíhatsystematicky
adlouhodobě.Dnesmladídospělídostávají
radyaž těstěpředodchodem.Sociálnípra-
covníci by takéměli nově doprovázet čer-
stvě dospělé i po odchodu z ústavní péče,
a to až po dobu dvou let.
„Důležité je, aby sociální pracovník po-

máhaldospívajícímužvdětskémdomově.
Vytvoří se tak mezi nimi vztah a důvěra.
Mladý dospělý se potom nebude zdráhat
obrátit se na něj i po odchodu,“ vysvětluje
Klára Chábová, předsedkyně organizace
Mimo domov.
PodleChábové jedůležité, abysesociální

pracovník už během dospívání s dítětem
bavil o tom,kde chcevbudoucnužít, nebo

mu pomohl najít práci a bydlení. Taková
péče dnes v domovech i výchovných ústa-
vech chybí. Děti se radí o své budoucnosti
pouze s vychovateli.
Podle výsledků loňské analýzy Nadace

Terezy Maxové, jež se zabývá problémy
ve vzdělávání v dětských domovech, při-
padá na jednoho vychovatele až osm dětí.
„Při tak vysokém počtu nemají kapacitu
věnovat sekaždémudítěti naplno, a tone-
jen v jeho studiu, ale i výchově a rozvoji,“
uvádí analýza.
ChábovázorganizaceMimodomovdále

zdůrazňuje, že nezanedbatelná je také do-
stupnost psychologické péče. Ta je v dět-
ských domovech placená pouze v případě
akutních problémů konkrétního dítěte.
„Pomocnastupuje, ažkdyžproblémhoří

a dítě se propadá do traumatu. Špatné je,
že nejde o kontinuální intenzivní péči. Ta
je potřebná, aby seproblémyvícenerozje-
ly nebo se předcházelo těm, které nastu-
pují například v pubertě,“ popisuje dětský
psychologasociálnípracovníkJosefSmrž.
Dětivyrůstající vústavnípéči jsouvýrazně
úzkostnější, mají větší problémy s nava-
zováním vztahů nebo s autoritami, než je
tomuudětí vyrůstajících v rodinách, upo-
zorňuje Smrž.

Markéta Řeháková
marketa.rehakova@economia.cz
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Aby děti
neskončily
na ulici
Martinovo
svědectví může
být důkazem,
že český systém
ústavní péče
potřebuje
změnu. Po
odchodu
z pasťáku se
z něho stal
bezdomovec.
Foto:
HN – Václav Vašků

Cesta existuje
Děti z dětského
domova
v Holicích
mají štěstí, že
jejich ředitel
hledá řešení na
vlastní pěst. Na
snímku zleva:
schovanka Lucie
(18), ředitel
Ondřej Výborný,
dospívající
Daniel a sociální
pracovnice
dětského
domova.
Foto: HN – Jiří Benda

To potvrzuje i příběh Martina z úvodu
článku. Jeho problémy začaly už v koje-
neckémvěku, kdy prožil odtržení od rodi-
čů, kteří se o něj neuměli postarat. Dostal
se sice k pěstounům, ale ani s nimi si silné
pouto nevytvořil. Nesplňoval jejich před-
stavy ideálního syna. Největší problémy
nastaly vpubertě, kdy seukázalo, že semu
líbí chlapci.
„Rodiče semě snažili vyléčit, protože se

báli, že jenakazímhomosexualitou.Musel
jsemposobědezinfikovat ivanu.Bral jsem
na to léky a skončil na psychiatrii,“ popi-
suje, co ho ve 13 letech vedlo k útěku z do-
mova, aby se živil na vlastní pěst a „rodiče
užsvouexistencíneobtěžoval“.Nazáchod-
cícholomouckéhohlavníhonádraží tehdy
poprvé začal prodávat své tělo za peníze.
Rychle následovala cesta do diagnostic-
kého ústavu v Bohumíně a odtud potom
s nálepkou nepřizpůsobivého devianta,
kterou získal kvůli svým útěkům, zamířil
dopasťáku, kde jehovýchovupřevzal stát.

Děti potřebují citový vztah
Psychologové prokázali, že zdravý vývoj
lidského mozku mimo jiné souvisí s tím,
zda v prvních šesti měsících života dítěte
vzniknemezi níma rodičemcitové pouto.
Pokud se vazba nevytvoří, můžemít v bu-
doucnu psychické problémy i jinak zdra-
vý člověk.
„Když dítě po narození přilne k pečující

osobě,měnísebiologickástrukturamozku,
která následně ovlivňuje člověka po celý
život,“ vysvětluje psycholog Smrž. Lidé,
u kterých dojde k porušení citového pou-
ta, například nedokážou navazovat vzta-
hy, ovládat emoce nebo častěji propadají
depresím.
Příčinusvýchproblémůnerozeznají. Po-

kud pochází ze sociálně slabšího prostře-
dí nebo vyrůstají v ústavu, zřídka vyhle-
dají pomoc psychologa. Proto více tíhnou
kalkoholismu,holdují drogámavkrajním
případě volí sebevraždu jako únik od své-
ho trápení.
Neblahýdopadústavnívýchovypotvrdi-

la řadavýzkumů.Vedekopožděnívoblasti
psychického, sociálního i tělesnéhovývoje
aznamenávýraznýhandicapprouplatnění
v dospělosti. Šanci dětí odebraných rodi-
námnazačleněnídospolečnosti ovlivňuje
věk a psychický stav, v němž se do ústav-
ní péče dostaly. Nejzranitelnější jsou děti,
které podobně jako Martin skončily ještě
před dovršením tří let v kojeneckémústa-
vu.Takéonsepotýkal scitovýmiproblémy
i odmítáním autorit.
Krátce po odchodu z výchovného ústa-

vu se zamiloval do staršíhomuže, kterýho
bil, ponižoval a podporoval v braní drog.
Přesto tento vztah považuje za osudový.
„V životě už nebudumít partnera, jako byl
on. Miloval jsem ho úplně vším. Přestože
to nakonec dopadlo tak, že jsem utekl, ji-
nak by mě zabil,“ vzpomíná Martin. Najít
si zaměstnání a pokusit se začít znovu ho
neláká. V práci nikdy nevydržel déle než
párměsíců.

Jak naučit děti chytat ryby
Zřizovateli většiny dětskýchdomovů jsou
kraje. Ty ze svého rozpočtu letos vyčlení
téměř 349 tisíc korunna jedno lůžko v do-
mově. S těmito penězi jemožné dětemza-
jistit kvalitní péči. Zde se však hodí pou-
žít přísloví: „Dej člověku rybu – nasytíš ho
na jedenden,naučhochytat ryby–nasytíš
jej na celý život.“
Problém je, že neexistuje ucelený kon-

cept přípravy na život za zdmi dětského
domovaanizákonnápovinnostpopisující,
cobypřípravaměla splnit. Právěonukon-
cepci vytvořila organizaceMimo domov.
„Naší společenskouodpovědností je vy-

chovávat zdravé a psychicky vyzrálé je-
dince. Kromě jiného to znamená i přínos
pro státní rozpočet. Zabráníme zbyteč-
ným výdajům například na sociální dáv-
ky,“ říká poslanec Petr Pávek, který návrh
brzy předloží.
Prosadit změny však nebude jednodu-

ché. Jedním z problémů českého systému
ústavnípéče je roztříštěnost.Překrývají se
v něm kompetence ministerstva školství,
ministerstvapráce i resortuzdravotnictví.
Přijít se změnoupéčeoděti vkojeneckých
ústavech a dětských domovech plánovala
užminulávládaBohuslavaSobotky.Resor-
tysevšakmezisebounedokázalyshodnout
a vytvořit ucelený návrh.
Za okny jedné z pražských restaurací

se pomalu stmívá a Martin dopíjí čtvr-
tý půllitr piva. „Dnes vím, že bych hodně
věcí udělal jinak, ale nelituju jich. Možná
kdyby v dětství netvrdili, že jsem špinavý
a nemocný, neskončil bych na ulici. Mož-
nábychvystudoval školu,možná takyne,“
bilancuje nad svým životem při pohledu
do ztracena.
„Se vším jsem se nějak smířil. Nepotře-

buju víc než dobrý sex. Je to jediná šance,
jakžítnormálně,neutápětsevtomanebýt
smradlavá špinavá socka,“ dodává.
Kdybysedostaldopéčepsychologůnebo

mupoodchoduzústavupomáhal sociální
pracovník, jehoosudbymohlbýt jiný.Mar-
tinovosvědectví takmůžebýtdůkazem,že
změnu český systém opravdu potřebuje.

ČESKO A VÝCHOVNÁ
ZAŘÍZENÍ

je v Česku. Pečují o děti
ve věku od tří do 18 let, které
nemají závažné poruchy
chování.

170
dětských domovů

přibližně ročně dosáhne
dospělosti v dětských
domovech a ve výchovných
ústavech.

1700
dětí

Zhruba tolik dětí bylo loni
v ústavní péči.

7000
dětí

bylo ke konci loňského roku
v pěstounské péči, dalších
605 bylo v pěstounské péči
na přechodnou dobu, která
trvá nejdéle rok.

11 362
dětí

je maximální výše
jednorázového příspěvku
od státu, který dostanou děti
po odchodu z výchovného
zařízení.

25 000
korun

dá letos ministerstvo
školství ze svého rozpočtu
na výchovné ústavy.

144 549 660
korun

dají letos krajské úřady
ze svého rozpočtu na jedno
lůžko v dětských domovech.

348 589
korun

se v Česku stará o děti
starší 15 let se závažnými
poruchami chování.

26
výchovných ústavů

pečuje o děti po nezbytně
dlouhou dobu a na základě
vyšetření rozhodují o jejich
dalším umístění.

13
diagnostických ústavů

Zdroj: MŠMT, MPSV


