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Jubilejní desátý ročník Out of Home umožní 

dětem z dětských domovů „život nanečisto“  
 
„Napiš si úkol na nečisto a pak teprve do pracovního sešitu,“ zní jako mantra školáků téměř 

v každé domácnosti. Precizní rodiče tak chtějí předejít škrtání ve školních sešitech či při 

nejhorším přepisování celé úlohy. V životě to bývá ale mnohem složitější. Je možné vyzkoušet si 

„život nanečisto“ a předejít tak životním patáliím? –Nezisková organizace Mimo domovpřevzala 

v letošním roce unikátní projekt Život nanečisto zaměřený na integraci dětí z dětských domovů 

do společnosti ve chvíli, kdy se mají postavit na vlastní nohy. V květnu ji pak čeká jubilejní 10. 

ročník festivalu OUT of HOME, kterého se účastní každý rok asi 250 dětí z dětských domovů 

z celé ČR.  

 
 „Letos jsme získali pod svá křídla velmi kvalitní a potřebný program zaměřený na integraci dětí z 

dětských domovů do společnosti s názvem Život nanečisto. Projekt vymyslela a doposud realizovala 

organizace Múzy dětem. Důvodem, proč jsme ho nyní převzali my, bylo jeho financování. Za Mimo 

domov jsme se stali realizátory a garanty projektu, Múzy dětem zůstávají nadále nositelem myšlenky a 

partnerem,“ vysvětluje Klára Chábová, předsedkyně spolku Mimo domov.  

Kurz Život nanečisto obnáší 4 víkendová setkání. V každém se účastníci připravují na různé životní 

situace: odchod z dětského domova, domácnost, práce a vztahy. „Děti do tohoto programu vybíráme 

velice pečlivě, jelikož musí každý absolvovat všechny čtyři moduly. Aktuálně nám finanční prostředky 

umožňují kurz dopřát 15 dětem z dětských domovů po celé ČR,“ říká Chábová. O projekt je mezi 

dětmi i řediteli domovů velký zájem. Například děti z Dětského domova v Benešově se ho účastní již 

osm let. „Pořádané kurzy jsou pokaždé velmi dobře organizovány a nabízený program formou 

prožitků plně odpovídá potřebám dospívajících dětí, které naše zařízení po dovršení zletilosti nebo 

přípravy na povolání opouštějí,“ říká ředitelka domova Hana Urbanová. Ta na kurzech nejvíce 

oceňuje, že si tady děti mohou vyzkoušet mnohé životní situace „nanečisto“.  Sociální pracovnice 

Dagmar Holubová z Dětského domova v České Kamenici její slova potvrzuje:  „Děti získají také 

mnoho užitečných informací a kontaktů. Vytvoří si například konkurence schopný životopis a postupně 

se začínají více zaměřovat na to, čeho by chtěly v životě dosáhnout.“ 

 

 

Program Život nanečisto je zaměřený na děti z dětských domovů, které se chystají na přechod do 

běžného života poté, co domov opustí. Silnou stránkou projektu je především profesní složení týmu. 
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Kromě psychologů, psychoterapeutů a pedagogů jsou do projektu zapojeni odborníci na dramatickou 

výchovu a lektoři specializující se na sportovní herní aktivity.   

 

Festival OUT of HOME: desátý ročník v klubu Akropolis   

 

Každý ročník festivalu OUT of HOME přináší hlavně jeho účastníkům - dětem z dětských domovů, 

nevšední zážitky a poznatky. „Jde o speciální formu netradičních stanovišť, která jsou rozmístěna po 

Praze přímo v provozovnách firem a profesí. Každý tým absolvuje za den tři z nich a děti si tak 

vyzkouší tradiční i méně obvyklé profese, o kterých dosud jenom snily nebo měly mylné představy,“ 

říká Klára Chábová, předsedkyně spolku.   

 

10. ročník ponese tematický název: KDYŽ SE CHCE, VŠECHNO JDE. Děti nahlédnou opět do 

dílen renomovaných odborníků, umělců, podívají se do zákulisí divadla, filmu, zkusí si vymodelovat 

nádobí, ušít šaty, navrhnout domek. Přibyla i celá řada nových stanovišť, která budou realizována ve 

firmách jako například Vodafone, Starbucks a Modrá pyramida. 

 

Mejdan s předními DJ´s    

Slavnostní večer se pak koná v sobotu od 20 hodin v klubu Akropolis, kde budou vyhlášeny výsledky 

celodenní zážitkové hry. Hlavními DJ´s večera budou DJ Friky a DJ Marek Sklenář. V rámci 

večerního programu, kam je zvána i veřejnost, vystoupí známá akrobatická skupina THE 

LOSER(S). V ní se objeví akrobat z dua DaeMen Petr Horníček, vítěz prvního ročníku 

televizní soutěže Česko Slovensko má talent.  

  

Festival Out of Home je v roce 2016 realizován již podesáté a snaží se vhodně naplňovat volný čas 

dětí z dětských domovů a zároveň podporuje vybranou neziskovou organizaci, která se podobné 

problematice věnuje. Ke známým tvářím, které festival v uplynulých ročnících podpořily, patří 

například herec a režisér Vojta Kotek, zpěvačky Ewa Farna, Lenka Dusilová, kapela NO Name, Peha, 

Iva Frühlingová, Clarinet Factoryy, Iva Bittová či zpěvák a herec Tomáš Klus. Více informací o 

spolku a festivalu naleznete na internetové adrese www.mimodomov.cz a na Facebooku Mimo 

domov. 

 

Významnými partnery festivalu, kteří poskytli finanční dar, jsou společnosti: RWE, Magistrát 

hlavního města Prahy, Nadační fond Albert, Nadace Komerční banky JISTOTA, Modrá 

pyramida, Městská část Praha 1. Výraznou pomoc v podobě hmotných darů poskytují společnosti: 

KOFOLA, Crocodille, Starbucks. Bez nich by organizace festivalu nebyla možná. 
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