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Abstrakt (česky): 

 

Bakalářská práce se zabývá rolí neziskových organizací při integraci mladých lidí 

z dětských domovů do dospělého života v České republice. V první části práce je popsán 

systém náhradní výchovné péče u nás, jsou zde nastíněny problémy, se kterými se mohou 

mladí lidé po opuštění dětských domovů potýkat a možnosti podpory, které jim nabízí stát a 

jednotlivé neziskové organizace. Ve druhé části je pomocí kvalitativního šetření zmapováno 

využívání služeb neziskových organizací jednotlivými mladými dospělými, kteří mají 

zkušenost s pobytem v dětském domově. Cílem práce je zmapovat roli neziskových 

organizací, které působí při integraci mladých dospělých z dětských domovů do dospělého 

života. 

 

 

 

Abstract (in English): 

 

 

The bachelor thesis deals with the role of non-profit organizations in the integration 

of young people from children's homes into adult life in the Czech Republic. The first part 

of the thesis describes the system of alternative educational care in our country, outlines the 

problems that young people may face after leaving children's homes and the possibilities of 

support offered by the state and individual non-profit organizations. In the second part, the 

use of the services of non-profit organizations by individual young adults who have 

experience with a stay in a children's home is mapped using a qualitative survey. The 

objective of the thesis is to map the role of non-profit organizations that assist the integration 

of young adults from children's homes into adult life. 
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1 Úvod 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou odchodu mladých dospělých z dětských 

domovů. Zejména pak rolí neziskových organizací v tomto procesu. V České republice je 

v současné době umístěno více než čtyři tisíce dětí v dětských domovech. Každoročně jich 

z těchto domovů odchází několik set. Podporou těchto mladých lidí se zabývá stát, mnoho 

nestátních organizací i jednotlivců, ale stále je tato podpora nedostatečná, a hlavně není 

systematicky propojena.   

 

V první kapitole je popsán systém péče o děti, které nemohou vyrůstat ve své původní 

rodiče. Kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly – první je zaměřena na náhradní rodinnou 

péči, druhé pak na ústavní péči. Druhá kapitola nabízí pohled do problematiky odchodu 

z dětského domova. Zabývá se hlavně legislativním ukotvením role dětského domova 

v procesu odchodu mladého dospělého a pak dalšími faktory jako je například spolupráce se 

sociálními kurátory. Je zde také nastíněno zapojení neziskových organizací do tohoto 

procesu.  

 

Třetí kapitola je jakýmsi úvodem kapitoly čtvrté a popisuje formy organizací 

nevládního neziskového sektoru, jehož součástí jsou organizace popsané ve čtvrté stěžejní 

kapitole této práce. V této kapitole je kompletní popis všech nevládních neziskových 

organizací, které se v problematice odchodu z dětského domova pohybují. Tyto organizace 

jsou rozděleny na poskytovatele sociálních služeb a provozovatele projektů a programů na 

podporu mladých dospělých z dětských domovů.  

 

Pátá kapitola je kvalitativním výzkumem s cílem prozkoumat, jaké formy podpory 

od těchto organizací jednotliví mladí odcházející využívají v kontextu celkové podpory, 

která je jim nabízena, jak tuto podporu hodnotí a které formy podpory jim v systému chybí. 

Následuje závěreční shrnutí.   

 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat roli neziskových organizací, které působí 

při integraci mladých dospělých z dětských domovů do dospělého života.  
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2 Systém náhradní výchovné péče v České republice 

 

Systém náhradní výchovné péče představuje alternativu původní rodiny pro děti, 

které z důvodu selhání nebo zaniknutí původní rodiny nemohou v této rodině zůstat.1 

Skutečně osiřelých dětí však v České republice není mnoho. Mnohonásobně častěji se jedná 

o děti, o které se rodina není schopna nebo ochotna starat. Pak se mluví o tzv. sociálních 

sirotcích. Poměr fakticky osiřelých dětí a sociálních sirotků je asi 2:98.2   

 

Vyskočil definuje systém náhradní výchovy jako „vícero samostatně uspořádaných, 

na sebe navazujících a vzájemně se podmiňujících dočasných opatření, která nahrazují 

osobní péči o nezletilé dítě v případech, kdy rodiče ji nezabezpečují anebo zabezpečit 

nemohou.“3 Nejčastější důvody pro umístění dítěte do náhradní výchovné péče jsou 

v současné době dva – rodiče nezvládají péči a výchovu dítěte nebo má dítě závažné poruchy 

chování. V konkrétních případech se mohou oba důvody kombinovat. 4 O umístění dítěte 

mimo rodinné prostředí a omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti rozhoduje vždy 

soud. 5  

 

V České republice existují dvě základní formy náhradní výchovné péče – rodinná a 

ústavní. Matoušek uvádí, že v některých zahraničních zemích existuje ještě třetí forma 

náhradní výchovné péče, a to tzv. profesionální rodiny. Smluvními stranami takové formy 

výchovy jsou rodiče, kteří mají rodičovskou odpovědnost, oprávněná agentura a pečující 

rodina. 6 Pro účely této práce, která je zaměřena výhradně na český kontext náhradní 

výchovné péče, dále blíže představíme pouze náhradní rodinnou péči a ústavní péči.  

  

 
1 TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-

7367-680-3. s. 250 
2 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vydání třetí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-

262-1154-9. s. 44. 
3 VYSKOČIL, F. Právní úprava náhradní rodinné péče v ČR. Dostupné také z: 

www.ditearodina.cz/images/soubory/pravni-uprava-nahradni-rodinne-pece-v-cr.pdf. s. 8 
4 MATOUŠEK, Oldřich. Odcházení mladých dospělých z ústavní péče. Fórum sociální práce. 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 12 / 2019n. l., 2019(2), 55-57. ISSN 2336-6664. Dostupné 

také z: dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/115638 
5 PAZLAROVÁ, Hana. Sociálně-právní ochrana dětí. MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie 

sociální práce. Praha: 2013, Portál, s.r.o., s. 459-460. ISBN 978-80-262-0366-7. 
6 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 2, s 107. 
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 Legislativně problematiku náhradní výchovné péče v České republice řeší hned 

několik zákonů. Hlavními právními předpisy jsou zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv 

a svobod. Další relevantní právní předpisy jsou například zákon č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 109/2002 Sb., o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, zákon č.110/2006 

Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních nebo zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád. Z mezinárodních právních předpisů můžeme jmenovat Úmluvu o právech dítěte, 

Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení nebo Listinu základních práv 

EU. 7 

 

2.1 Náhradní rodinná péče 

 

 V případě náhradní rodinné péče (dále NRP) se jedná o svěření dítěte do péče fyzické 

osoby – jiné osoby než rodiče, osvojitele, pěstouna nebo poručníka. Dítě je zde vychováváno 

jinými osobami než rodiči, ale žije v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené 

rodině. Dle českých zákonů i mezinárodních úmluv má umístění do NRP přednost před 

ústavní výchovou.8 NRP může mít charakter dlouhodobé nebo přechodné péče. V České 

republice máme dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku čtyři, resp. pět 

(pěstounskou péči na přechodnou dobu budeme charakterizovat samostatně) forem NRP – 

svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu, 

poručenství (pokud poručník o dítě osobně pečuje) a osvojení. K 31.12.2019 bylo dle 

oficiálních statistik Ministerstva práce a sociálních věcí v NRP (mimo osvojení) umístěno 

přibližně 20 tisíc dětí.9 

 

 

 

 
7 VYSKOČIL, F. Ref. 3. 
8 BUBLEOVÁ, Věduna, Alena VÁVROVÁ, Lucie VRÁNOVÁ a Jana FRANTÍKOVÁ. Základní 

informace o náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011. ISBN 978-80-

87455-01-2. s. 37 
9 Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2019 [online]. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí [cit. 2020-8-6]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/statistiky-1 
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Svěření dítěte do péče jiné osoby 

 

Dítě je soudem svěřeno do péče jiné osoby, pokud o něj nemůže pečovat rodič nebo 

poručník. Nerozhodne-li soud jinak, rodičům zůstává zachována rodičovská odpovědnost a 

jsou i dále zákonnými zástupci dítěte. Soud v takovém případě uloží rodičům platit výživné 

k rukám pečující osoby. Pečující osobě nenáleží dávky pěstounské péče. Pokud je to 

v souladu se zájmy dítěte, osoba blízká nebo příbuzná dítěti má přednost před jinou 

osobou.10  

 

Pěstounská péče  

 

 „Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě 

do osobní péče pěstounovi.“ 11 Pěstounská péče se ukládá na dobu, po kterou trvá překážka, 

která brání v péči rodičům. Pokud soud neurčí jinak, rodiče mají i nadále vůči dítěti 

rodičovskou odpovědnost – tedy soubor práv a povinností s výjimkou těch, které soud určí 

pěstounovi. Pěstouny mohou být jednotlivci nebo manželé, kteří poskytují záruku řádné 

péče, mají bydliště na území České republiky a souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské 

péče. Pazlarová uvádí, že „zhruba dvě třetiny pěstounů tvoří příbuzní.“ 12 Vyživovací 

povinnost mají vůči dítěti nadále rodiče, pokud dítěti nenáleží příspěvek na úhradu jeho 

potřeb. V takovém případě přechází vyživovací povinnost na stát. Dávky pěstounské péče 

(odměnu pěstouna a další příspěvky) blíže specifikuje zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-

právní ochraně dětí. Je-li to v zájmu dítěte, má pěstoun povinnost udržovat a rozvíjet vztah 

dítěte s rodiči a dalšími osobami blízkými. Dále má pěstoun povinnost mimo jiné uzavřít 

Dohodu o výkonu pěstounské péče a zvyšovat své kompetence v oblasti výchovy dítěte 

pravidelným vzděláváním. 13 

 

 

 

 

 
10 Formy náhradní rodinné péče. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. MPSV, 9. 10. 

2019 [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece 
11 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) 
12 PAZLAROVÁ, Hana, ed. Pěstounská péče: Manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2016. 

ISBN 978-80-262-1020-7. s. 129. 
13 Formy náhradní rodinné péče. Ref. 10. 
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Pěstounská péče na přechodnou dobu 

 

 Specifickou formou pěstounské péče je pěstounská péče na přechodnou dobu. Jak už 

napovídá název, jedná se o formu péče, která dítěti nabízí pobyt v rodinném prostředí na 

určitou omezenou dobu. Touto dobou je ze zákona maximálně jeden rok. Typicky je tato 

forma péče soudem stanovena v případech, kdy se jedná o novorozence, jehož si rodiče 

nechtějí nebo nemohou převzít do péče nebo starší děti, o něž se rodiče na přechodnou dobu 

nemohou starat, ale je zde vidina návratu dítěte do původní rodiny. Pěstounská péče na 

přechodnou dobu je v České legislativě zakotvena od roku 2006. Až do roku 2013 však byla 

využívána jen minimálně, protože nebylo zákonem dostatečně objasněna a byly zde 

nejasnosti v oblasti financování. Od roku 2013, kdy vešla v platnost novela zákona č. 

359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, se počet takto umístěných dětí značně zvýšil.14 

K 31.12.2007 byly v pěstounské péči na přechodnou dobu umístěny 4 děti.15 K 1.1.2013 jich 

bylo 33 16 a k 31.12.2019 už bylo takto umístěno 591 dětí.17  

 

Poručenství (pokud poručník i dítě osobně pečuje) 

 

 Poručníka dítěti jmenuje soud v případech, kdy oba rodiče dítěte zemřeli, oba rodiče 

byli zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo byl její výkon pozastaven či omezen nebo pokud 

se jedná o dítě nezletilých rodičů. Poručník má vůči dítěti veškerá práva a povinnosti jako 

rodič kromě vyživovací povinnosti. Je tedy na rozdíl od pěstouna zákonným zástupcem 

dítěte. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, má on i jemu svěřené dítě nárok na dávky 

pěstounské péče. Poručníkem může být i orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD). 

V takovém případě pak osobní péči o dítě může vykonávat např. zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (dále ZDVOP) nebo ústavní zařízení. 18 

 

 

 

 

 
14 14 PAZLAROVÁ, Hana, ed. Ref. 12, s. 153-154. 
15 Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2007 [online]. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí [cit. 2020-8-6]. Dostupné z: www.mpsv.cz/statistiky-1 
16 PAZLAROVÁ, Hana, ed. Ref. 12, s. 153. 
17 Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2019. Ref. 9. 
18 Formy náhradní rodinné péče. Ref. 10. 
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Osvojení  

 

„Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.“ 19 Na základně soudního 

rozhodnutí o osvojení je osvojitel (nebo osvojitelé – manželé) zapsán do matriky jako rodič. 

Dítě získává příjmení osvojitele a, na rozdíl od výše zmíněných forem NRP, zanikají vztahy 

dítěte k původní rodině. Osvojitel má tedy vůči dítěti veškerá práva a povinnosti jako rodič. 

Zvláštní formou osvojení je mezinárodní osvojení.20 

  

 

2.2 Ústavní péče 

 

V úvodu této podkapitoly nejdříve vymezíme pojmy, které se ústavní péče týkají. 

Ústavní (nebo také institucionální) péče (dále ÚP) je forma péče o dítě, která je zajišťována 

v ústavních zařízeních. Podobně znějící pojem ústavní výchova je „opatření navržené 

orgánem sociálně-právní ochrany dětí a schválené soudem.“ 21 Ústavní výchovu soud 

nařizuje dětem, jejichž rodina se o ně není schopna nebo ochotna postarat a zároveň soud 

nebyl pro toto dítě schopen zajistit umístění v NRP nebo ZDVOP.22 Ochranná výchova je 

pak opatření, které soud ukládá dětem a mladistvým ve věku od 12 do 18 let. U dětí ve věku 

12-15 let se takové opatření ukládá v případech, kdy spáchali čin, za který lze podle zákona 

uložil výjimečný trest. U mladistvých ve věku od 15 do 18 let se pak ochranná výchova 

soudně nařizuje v případech, kdy spáchali trestný čin a je pravděpodobné, že v daném 

případě bude mít ochranná výchova větší efekt než trest odnětí svobody. 23 Matoušek píše, 

že „ústavní výchova je v ČR v některých případech vykonávána ve stejných zařízeních jako 

ochranná výchova, což je právem kritizováno.“ 24 Jednotlivá zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy budou popsána níže. 

  

 
19 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) 
20 Formy náhradní rodinné péče. Ref. 10. 
21 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 2, s. 240. 
22 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 2, s. 240. 
23 Ústavní a ochranná výchova. Masarykova univerzita. Dostupné také z: 

https://is.muni.cz/el/ped/jaro2015/SPSPC_ZSP6/um/osnova_ustavni_a_ochranna_vychova.pdf 
24 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 2, s. 240. 
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Přestože umístění dítěte do náhradní rodinné péče má mít vždy přednost před 

umístěním do péče ústavní, bylo k 31.12.2019 v České republice umístěno více než 6,5 tisíce 

dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. 25 Česká republika je dlouhodobě kritizována 

za vysoké počty dětí umístěných v ústavní péči. Nejvíce jsou v tomto kontextu zmiňovány 

děti mladší 3 let. Matoušek píše, že „ústavní formy péče jsou rizikovější než rodinné 

formy.“26 Jako důvody udává mimo jiné to, že pečující osoby nemají výcvik v péči o 

traumatizované děti, vztah dětí k pečující osobě není dostatečně intenzivní a kvalitní, ústavní 

prostředí je umělé a převažují v něm režimové prvky, je zde omezený kontakt s vnějším 

světem, dítěti uniká řada prvků běžného společenského života nebo že dítěti chybí přirozený 

sociální kapitál rodiny.27 Další rizika se objevují v okamžiku odchodu z ústavního zařízení. 

Tomuto tématu se budeme věnovat v kapitole 3.  

 

Ústavní péče spadá do gesce tří ministerstev – Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné 

ústavy), Ministerstvo zdravotnictví (dětské domovy pro děti do tří let, kojenecké ústavy a 

dětská centra) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, zařízení sociálních služeb a ZDVOP). Blíže se budeme zabývat pouze tzv. 

školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy.  

 

 Diagnostické ústavy 

 

 Do diagnostického ústavu jsou děti přijímány na základě předběžného opatření, 

nařízené ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Dříve byly děti do těchto zařízení 

přijímány také na žádost rodičů nebo pečovatelů. To však změnil zákon č. 333/2012 Sb. 

Nyní jsou do diagnostických ústavů přijímány děti pouze po rozhodnutí soudu. Žádosti 

rodičů řeší výhradně střediska preventivních služeb.  

  

 V diagnostickém ústavu je dítěti provedena komplexní diagnostika formou 

pedagogických a psychologických činností. Pobyt by neměl být delší než 8 týdnů. 

Výsledkem je komplexní diagnostická zpráva s programem rozvoje dítěte a doporučení o 

dalším umístění dítěte. Soud však může umístit dítě přímo do dětského domova se školou 

 
25 Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2019. Ref. 15. 
26 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 4. 
27 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 4. 
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nebo dětského domova, aniž by dítě prošlo diagnostikou v diagnostickém ústavu.28 Ve 

statistikách se ukazuje, že je výrazně větší počet dětí, u nichž diagnostika v diagnostickém 

ústavu neproběhla a byly přímo umístěny do cílového zařízení.29 

 

Výchovný ústav  

 

 Do výchovných ústavů jsou umísťovány děti starší 15 let (výjimečně 12 let) se 

závažnými poruchami chování s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou 

výchovou. Tyto ústavy jsou zřizované odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou, 

s uloženou ochrannou výchovou, pro nezletilé matky s dětmi a pro děti, které vyžadují 

léčebnou péči. Pokud se jedná o hromadné zařízení, jsou v něm pro tyto děti zřizovány 

oddělené výchovné skupiny. 30 

 

Dětský domovy se školou 

 

 Dětský domov se školou je instituce, která zajišťuje dětem pobyt v dětském domově 

a zároveň vzdělávání ve škole, která je součástí tohoto domova. Jsou zde umísťovány děti 

s nařízenou ústavní výchovou, které mají závažné poruchy chování nebo vyžadují výchovně 

léčebnou péči kvůli duševní poruše, ale také děti s uloženou ochrannou výchovou. Zpravidla 

jsou do dětských domovů se školou umísťovány děti od 6 let do ukončení povinné školní 

docházky. Na žádost ředitele může být dítě vzděláváno i ve škole, která není součástí tohoto 

domova. 31 

 

 

 

 

 

 
28 KŘÍSTEK, Adam. Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně 

výchovné péči: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7552-821-6. s.50-54. 
29 Statistická ročenka školství: Výkonové ukazatele do roku 2019/20 [online]. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy [cit. 2020-8-6]. Dostupné z: www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-

cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele 
30 KŘÍSTEK, Adam. Ref. 28. s.84. 
31 KŘÍSTEK, Adam. Ref. 28. s.81-82. 
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Dětský domov  

 

 Dětské domovy jsou nejzastoupenější forma ústavní výchovy. Ve školním roce 

2019/2020 v nich bylo umístěno 4 345 dětí (z celkových 6553 dětí umístěných v zařízeních 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy).32 Proto také v dalších kapitolách této práce 

převážně mluvíme o „dětech nebo mladých lidech z dětských domovů“ namísto například 

„dětí z ústavní péče“. Právě v dětských domovech je totiž dětí nejvíce a zůstávají zde až do 

plnoletosti nebo doby, než ukončí školu. Do dětských domovů by také neměly být 

umísťovány děti se závažnými výchovnými problémy, které by jim zásadním způsobem 

znemožňovaly úspěšnou integraci do společnosti.  

 

 Do dětských domovů mohou být umísťovány děti od 3 do 18 let (nebo 19 let, 

případně do ukončení přípravy na povolání, maximálně do 26 let). Mohou zde být také 

umístěny nezletilé matky s dětmi.33 V České republice je v současné době 137 dětských 

domovů, z toho jeden z nich je zřizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 127 

je zřizováno kraji, 6 privátním sektorem a 3 jsou církevní.34 

 

 Základní organizační jednotkou v dětských domovech jsou rodinné skupiny. Ty tvoří 

6-8 dětí zpravidla různého věku a pohlaví. Sourozenecké skupiny by měly být zařazeny do 

společné skupiny, pokud není z výchovných důvodů vhodnější sourozence rozdělit. Rodinné 

skupiny mohou být v jedné společné budově dětského domova nebo mohou být rozdělené 

do více budov. V jednom areálu domova může být od dvou do šesti rodinných skupin. Děti 

mají v rámci pobytu v dětském domově nárok na stravu, ubytování, ošacení, učební potřeby 

a pomůcky, uhrazení nákladů na vzdělání, zdravotní služby, kapesné, osobní dary a věcnou 

pomoc při odchodu ze zařízení (pokud se jedná o odchod zletilých osob) a úhradu nákladů 

na dopravu. Dětem mohou být hrazeny i další náklady jako jsou například poplatky za 

volnočasové aktivity. Rodiče dětí mají povinnost hradit příspěvek na úhradu péče 

poskytovanou v zařízení.35 

 

 
32 Statistická ročenka školství: Výkonové ukazatele do roku 2019/20. Ref. 29. 
33 KŘÍSTEK, Adam. Ref. 28, s.81.  
34 Statistická ročenka školství: Výkonové ukazatele do roku 2019/20. Ref. 29. 
35 Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
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3 Problematika odchodu z dětského domova  

 

V této kapitole se stručně zaměříme na problematiku odchodu mladých dospělých 

z dětských domovů (dále DD). Jsou to lidé, kteří se v průběhu svého dospívání nemohli 

z nejrůznějších důvodů vrátit do péče své původní rodiny ani pro ně nebyla nelezena jiná 

forma péče, která by dostala přednost před pobytem v DD.  

 

Vstup do dospělého samostatného života je složitý pro většinu mladých lidí. Pro 

mladé dospělé z DD je však tento krok daleko náročnější a rizikovější. Nemají podporu 

fungující rodiny, nesou si do života traumata způsobená v dětství, se kterými se v DD 

mnohdy dostatečně nepracuje a často nemají zdravé finanční návyky ani větší finanční 

rezervy. V mnoha případech pak nemají dokončené vzdělání nebo končí vzdělání jen 

výučním listem v neperspektivních oborech, což jim ztěžuje uplatnění na trhu práce. 

V neposlední řadě se pak nemají kam vracet v případě neúspěchu v počátcích samostatného 

života.  

 

Blíže se konkrétními problémy, se kterými se tito lidé potýkají, zabývají například 

výzkumy, na kterých se podílely neziskové organizace zabývající se dlouhodobě 

problematikou ústavní péče. Můžeme jmenovat například výzkum Integrace dětí z dětských 

domovů do společnosti z roku 2015 36 nebo Problémy ve vzdělávání dětí v dětských 

domovech z roku 2017. 37 

 

3.1 Role dětského domova 

 

 
36 Integrace dětí z dětských domovů do společnosti: Co potřebují k tomu, aby nespadly na dno 

společnosti? Jaké mají představy a jaká je realita? [online]. In: . Ipsos [cit. 2020-08-06]. Dostupné 

z: www.kb.cz/getmedia/72925a69-4daa-421f-90fd-6acdce703bde/pruzkum-zaverecna-zprava-

tk.pdf.aspx 
37 PROBLÉMY VE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH [online]. In: . Nadace Terezy 

Maxové dětem [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: 

www.nadaceterezymaxove.cz/files/kestazeni/Problemy_ve_vzdelavani_deti_v_detskych_domovec

h.pdf 
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Legislativa ukončení ústavní nebo ochranné výchovy řeší jen základně. Chybí 

propracovaný přesah zaručené podpory i po odchodu ze zařízení a stabilní síť následných 

služeb. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních ukládá dětem právo „na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v 

souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti.“ 38 Ředitel zařízení má pak 

povinnost „informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 

6 měsíců před propuštěním dítěte,“ a dále „umožnit dítěti, které má být propuštěno ze 

zařízení z důvodu zletilosti, jednání se sociálním kurátorem.“ 39  

 

Tento zákon také zmiňuje věcnou nebo peněžitou pomoc při odchodu ze zařízení: 

„Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů uvedených v § 24 odst. 5 písm. b) a c), 

se podle jeho skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek stanovených vnitřním 

řádem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek. Dále se dítěti ve 

spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se 

zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská 

pomoc při řešení tíživých životních situací.“ 40 Blíže tuto pomoc specifikuje nařízení vlády 

č. 460/2013 Sb., které ukládá maximální výši příspěvku na 25 000 Kč.41  

 

Dle Standardů kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, které byly schváleny jako Metodický pokyn 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, by mělo mít zařízení písemně zpracované 

postupy ukončování péče a přípravy na samostatný život. Před odchodem (přesná doba není 

stanovena) by mělo zařízení mladého člověka provázet „v plánování a přípravě zejména 

těchto oblastí: vzdělávání, zaměstnání, ubytování, správa financí a možnosti finanční 

podpory (např. sociální dávky), jednání s úřady, péče o zdraví, přístup ke zdravotním 

službám a službám dalších potřebných specialistů, udržení sociálních kontaktů, vytváření 

nové sítě podpory a poradenství atd.“ 42 Mladý člověk by měl v zařízení obdržet seznam 

 
38 Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
39 Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
40 Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
41 Vyhláška č. 438/2006 Sb. vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a 

ochranné výchovy ve školských zařízeních 
42 PACNEROVÁ, Helena. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské 
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kontaktů na osoby a místa, kam se může obrátit v případě krizových situací. Měl by být také 

včas a srozumitelně seznámen s tím, že zařízení mu dále bude poskytovat následnou podporu 

a poradenství i po odchodu.43  

 

V nevýhodě jsou v době dosažení plnoletosti mladí lidé, kteří jsou umístěni ve 

ZDVOP. Ti totiž nemají nárok na prodloužení pobytu v tomto zařízení po dovršení 18. roku, 

pokud dále studují, ani na jinou výše uvedenou formu podpory. Při poskytování podpory se 

nesmí zapomínat ani na osoby, které odcházejí z pěstounské péče nebo jiné formy NRP.  

 

3.2 Další faktory  

 

Matoušek uvádí, že „přechod do samostatného života je právem přirovnáván ke 

kroku do prázdna.“ 44 V této souvislosti přidává, že podpora státních úředníků není 

dostačující. Kurátor pro děti s dítětem pracuje jen do doby dovršení 18. roku, a to „leckdy 

jen formálně.“45 „Sociální kurátor pro dospělé mladého dospělého nezná a ten se na něj 

obrací jen v nejvyšší nouzi.“ 46  Zde se nabízí otázka, do jaké míry jsou sociální kurátoři pro 

dospělé mladým lidem po odchodu z dětských domovů skutečně k dispozici. Příručka pro 

metodiky sociální prevence a sociální kurátory říká, že „Sociální kurátor úzce spolupracuje 

v případě mladých dospělých klientů, kterým končí ústavní nebo ochranná výchova z důvodu 

dosažení zletilosti: a) s orgány sociálně právní ochrany dětí, b) se školským zařízením, v 

němž je dítě umístěno.“ 47 Cílové skupiny činnosti sociálních kurátorů pro dospělé definuje 

také zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Ten uvádí, že osobou v hmotné nouzi 

může být i osoba po propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy 

 
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015. ISBN 978-

80-7481-138-8. s. 33.  
43 PACNEROVÁ, Helena. Ref. 42, s. 33 
44 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 4. 
45 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 4. 
46 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 4. 
47 GOJOVÁ, Alice. Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory. Ostrava: 

[Ostravská univerzita], 2007. ISBN 978-80-7368-329-0. 
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nebo pěstounské péče.48 Přesto se ale můžeme setkat s názory těchto pracovníků, kteří tvrdí, 

že práce s mladými lidmi po odchodu z DD není v jejich působnosti.49 

 

Zásadní roli při integraci mladých dospělých do samostatného života hrají služby 

neziskových organizací. Jejich nabídka do jisté míry supluje chybějící podporu státu ve fázi 

příprav na odchod i po odchodu z DD. V různých formách nabízí pomoc v oblastech, které 

jsou pro tyto mladé lidi zásadní – bydlení, práce, psychoterapie, doprovázení nebo 

mentoring. Blíže jejich služby představí 5. kapitola této práce.    

 
48 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
49 U kulatého stolu v Českých Budějovicích se sešli zástupci dětských domovů, kraje i města. In: 

Začni správně [online]. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: www.zacnispravne.cz/aktuality/u-kulateho-

stolu-v-ceskych-budejovicich-se-sesli-zastupci-detskych-domovu-kraje-i-mesta/ 
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4 Neziskový sektor 

 

Národní hospodářství můžeme podle principu financování rozdělit na ziskový (tržní) 

a neziskový (netržní) sektor. Neziskový sektor dále dělíme na sektor veřejný, sektor 

soukromý a sektor domácností. 50 

 

Cílem ziskového (tržního) sektoru je finanční zisk, který jeho subjekty generují. 

Neziskový (netržní) sektor má naopak za cíl dosažení užitku, zpravidla v podobě veřejné 

služby. 51 To neznamená, že by subjekty v tomto sektoru zisk neměly nebo nesměly 

generovat. Zisk mít mohou, nesmějí si ho však například přerozdělit zakladatelé nebo 

členové, ale musí se využít „pro rozšíření nebo zlepšení činnosti, za jejímž účelem byly 

zřízeny.“ 52 

 

Neziskový veřejný sektor je financovaný z veřejných financí a je řízen veřejnou 

správou. Jedná se především o organizační složky státu a územních celků (krajů a obcí) a 

příspěvkové organizace.53 Mohou to být například školské instituce, rozhlas, televize atd.  

 

Neziskový soukromý sektor je často označovaný za sektor nevládních neziskových 

organizací (dále NNO), a právě v něm najdeme organizace, které v této práci budeme dále 

zmiňovat. Je financovaný soukromými financemi i příspěvky z veřejných financí. 

Organizace v tomto sektoru jsou zřizované právnickými nebo fyzickými osobami, nikoli 

státem. Jejich posláním je „podílení se na veřejné politice v rámci občanské společnosti, což 

vychází ze základního práva občana demokratické společnosti – práva na svobodu 

sdružování.“ 54 Dle prof. Tomeše také posilují povědomí občanské odpovědnosti, 

spoluodpovědnosti a solidarity. 55 

 

 
50 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. s .13 

2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-25-5 
51 REKTOŘÍK, Jaroslav, ref. 50, s.14 
52 TOMEŠ, Igor. Sociální správa: úvod do teorie a praxe. s. 88. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-483-0. 
53 MERTOVÁ, Petra. Mezioborová praktická studia [online]. s. 110. Brno: Masarykova univerzita, 

2014 [cit. 2020-07-21]. ISBN 978-80-210-6986-2. Dostupné z: 

digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131172/monography.pdf 
54 MERTOVÁ, Petra. Ref. 53, s. 110 
55 TOMEŠ, Igor. Ref. 52, s. 87 
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Posledním neziskovým sektorem je sektor domácností, který má velký význam 

v koloběhu finančních toků a také pro formování občanské společnosti. Tato společnost pak 

zásadně ovlivňuje sektor NNO. 56 

 

4.1 Nevládní neziskové organizace 

 

Český právní řád termín nezisková organizace nezná. Název pochází z anglického 

non profit organisation. Mertová uvádí, že většina definic neziskových organizací vychází 

ze zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmu. Nezisková organizace je pak taková 

organizace, která „je organizována jako právnická osoba, který nebyla zřízena za účelem 

podnikání.“ 57 Zásadní změnu pro NNO však přinesl zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský 

zákoník účinný od 1.1.2014, který upravuje poměry právnických osob soukromého práva, 

mezi které tyto organizace také patří. 58 

4.2 Právní formy nevládních neziskových organizací  

 

Konkrétní vymezení NNO řeší v České republice Rada vlády pro nestátní neziskové 

organizace, která je jedním z poradních orgánů vlády.  

 

Tato rada vlády udává následující právní formy NNO:59 

• Spolky a pobočné spolky 

• Nadace a nadační fondy 

• Obecně prospěšné společnosti 

• Ústavy 

• Církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví  

• Školské právnické osoby 

 
56 REKTOŘÍK, Jaroslav, ref. 50, s.14 
57 MERTOVÁ, Petra. Ref. 53, s. 110 
58 Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 [online]. In: . Praha: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, s. 91 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf 
59 Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020. Ref. 58 
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5 NNO podporující mladé lidi při odchodu z dětských domovů  

 

V oblasti ústavní výchovy a mladých lidí odcházejících z ústavní výchovy působí 

velké množství organizací. Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odchodu 

z dětských domovů, proto se zaměříme pouze na tuto oblast. Vynecháme tedy například 

neziskové organizace, které působí jako osoby pověřené orgánem sociálně-právní ochrany 

dětí při realizaci pěstounské péče, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, organizace 

provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, organizace zabývající se sanací 

rodiny nebo i organizace, které podporují mladší děti v ústavních zařízeních. Zaměříme se 

naopak na neziskové organizace, které působí přímo v oblasti integrace mladých dospělých 

z dětských domovů do dospělého života. 

 

Těchto organizací působí v České republice poměrně hodně, nejsou však nijak 

koordinované, navzájem spolu často nespolupracují a je velmi těžké se v jejich nabídce 

zorientovat. Některé z nich působí lokálně (například v jednom nebo několika krajích nebo 

přímo v jednom daném dětském domově), jiné pak působí po celé republice. Složité 

financování jejich činnosti přispívá k tomu, že mnohé organizace nebo projekty nepůsobí 

dlouhodobě. Cílem této kapitoly je zmapovat všechny organizace, které v současné době 

mladým lidem z ústavní výchovy, a hlavně dětských domovů, pomáhají.  

 

V literatuře staré několik let i běžně na internetu můžeme najít informace o 

organizacích, které v dnešní době už nejsou aktivní. Fungování níže uvedených organizací 

bylo ověřeno telefonicky nebo na sociálních sítích.  

 

Pro přehlednost jsou zde organizace rozdělené do dvou kategorií. V první kategorii 

jsou organizace, které poskytují registrované sociální služby (tabulka č. 1, tabulka č. 2), ve 

druhé kategorii jsou pak organizace, které provozují nejrůznější projekty zaměřené na 

podporu mladých lidí z dětských domovů (tabulka č. 3). Nejdříve je uveden seznam 

organizací. Jejich detailní popisy bude následovat v kapitolách 5.1 a 5.2.  
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Organizace poskytující sociální služby pro danou cílovou skupinu 

 

•  Sociální služba „Dům na půl cesty“ 

 

Tabulka č. 1, zdroj: autorka 

 

• Sociální služba „Sociální rehabilitace“ 

Tabulka č. 2, zdroj: autorka 

 

Organizace provozující projekty a programy pro danou cílovou skupinu 

 

Provozovatel Název projektu/programu 

BPS – Byznys pro společnost, z.s. New job new life 

Dejme dětem šanci, o.p.s. Najdi si mě …, Pomoz mi do života…  

EkoInkubátor, z.ú. Symbios 

Klub přátel dětí dětských domovů se 

sídlem v Novém Strašecí, o.s. 

Domov 

Liga otevřených mužů, z.s + Múzy 

dětem, z.s. 

Patron 

 
60 Registr poskytovatelů sociálních služeb [online]. MPSV [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg 

Poskytovatel Název projetu/programu 

26 x v ČR 60 Domy na půl cesty  

Poskytovatel Název projektu/programu 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Poradenské centrum pro děti a mládež 

Chrudim 

DOM – Dům otevřených možností, 

o.p.s. 

DOM JOB 

Letní dům, z.ú. Doprovázení v rámci služby Kousek domova 

Radost – dětský domov, o. p. s. Sociální rehabilitace při DD Radost  

Salesiánský klub mládeže, z. s. 

Centrum Don Bosco 

Doprovázení 
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Mimo domov, o.s. Sociální inkubátor 

Nadace Terezy Maxové dětem Podpora vysokoškoláků z dětských domovů 

Nadace Terezy Maxové dětem + 

Otevřená budoucnost, z.s. 

To dáš! 

Nadace Terezy Maxové dětem + 

Otevřená budoucnost, z.s. + 

Accenture Services, s.r.o.  

Accenture Academy 

Nadace Terezy Maxové dětem + 

Otevřená budoucnost, z.s. + Škoda 

auto, a.s.  

Rozjedu to! 

Nadační fond Veroniky Kašákové Restart  

Nadání a dovednosti o.p.s. Rozhled, London Job & Fun, Můj byt 

Opři se, z.s. Opři se  

Spolu dětem, o.p.s. Postav se na vlastní nohy 

Srdce na dlani, nadační fond Rok poté 

yourchance, o.p.s. Začni správně 

Tabulka č. 3, zdroj: autorka 

 

 Z výše uvedených tabulek můžeme vyčíst, že registrovaných sociálních služeb je 

výrazně méně, než projektů a programů neziskových organizací, které nejsou registrovanými 

poskytovateli sociálními službami.  

 

Výhodou registrovaných sociálních služeb může být fakt, že tyto služby se řídí 

zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. To zaručuje mimo jiné odbornost 

pracovníků služby, kteří musí splňovat kvalifikaci dle tohoto zákona (sociální pracovník 

nebo pracovník v sociálních službách podle charakteru vykonávané práce)61 a hlavně pak 

povinnost řídit se Standardy kvality sociálních služeb. 62 Všechny registrované sociální 

služby jsou také evidované ve veřejně přístupném Registru poskytovatelů sociálních služeb, 

 
61 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

62 Standardy kvality sociálních služeb. In: MPSV [online]. [cit. 2020-07-26]. Dostupné z: 

www.mpsv.cz/web/cz/standardy-kvality-socialnich-sluzeb 
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takže je může kdokoli snadno vyhledat. 63 Další výhodou může být také to, že těmto 

registrovaným poskytovatelům sociálních služeb jsou poskytované dotace ze státního 

rozpočtu. 64 Nejsou tedy zcela finančně závislé na donátorech nebo například financích 

z evropských fondů. Pardubické SKP-Centrum, o.p.s. však k tématu financování 

registrovaných sociálních služeb podporujících mladé lidi z dětských domovů ve své 

Analýze systému náhradní péče v Pardubickém kraji v kontextu zjišťování potřeb mladých 

lidí opouštějících tento systém z roku 2018 uvádí, že „…I když má většina organizací tento 

způsob podpory zaregistrovaný jako službu sociální rehabilitace, není dostatečně systémově 

nastavená. Mnoho organizací službu jako takovou doplňuje aktivitami, které jsou stejně 

potřebné, ale bohužel již nespadají pod sociální službu. Z tohoto důvodu je velmi těžké jejich 

financování. Jedná se například o pobyty, doprovázení i po 26. roce života a jiné podpůrné 

aktivity.“ 65  

 

Projekty a programy organizací, které nejsou registrovanými poskytovateli 

sociálních služeb nejsou z hlediska odbornosti poskytované podpory vázány žádnými 

právními předpisy. Pracovníci takových organizací pak zpravidla nemusí být vzděláním 

sociální pracovníci a své služby mladým lidem z dětských domovů poskytují jen na základně 

vnitřních pravidel a metodik dané organizace. To však může být pro danou organizaci 

výhoda oproti registrovaným poskytovatelům sociálních služeb. Svůj projekt si totiž mohou 

nastavit přímo na míru vlastním možnostem nebo poptávce cílové skupiny. Odbornost 

odvedené práce však není nijak kontrolována.  

 

5.1 Sociální služby  

 

Matoušek charakterizuje sociální služby v širším pojetí (tedy nad rámec služeb 

spadajících pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále MPSV) jako služby, které „jsou 

poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, 

 
63 Registr poskytovatelů sociálních služeb [online]. MPSV [cit. 2020-07-26]. Dostupné z: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg 

64 MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 2., 

aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0041-3. s. 76 

65 Analýza systému náhradní péče v Pardubickém kraji v kontextu zjišťování potřeb mladých lidí 

opouštějících tento systém. SKP-CENTRUM, 2018. Dostupné také z: https://www.skp-

centrum.cz/files/2e74bdf3d35b206dc51a49503961044f.pdf 
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případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit, nebo společnost chránit před 

riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli.“ 66 Takto definované sociální služby spadají do několika 

resortů státní správy (např. Ministerstvo vnitra – služby prevence kriminality mládeže, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – výchovné ústavy pro děti a mládež, 

Ministerstvo zdravotnictví – léčebny dlouhodobě nemocných). 67 

 

V užším (resortním, tedy MPSV) pojetí jsou pak sociální služby jasně definované 

zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Sociální služby definované tímto zákonem 

můžeme dělit na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Do 

těchto tří oblastí spadá celkem 32 typů sociálních služeb (např. osobní asistence, denní 

stacionáře, azylové domy, sociální rehabilitace atd.). Jednotlivé sociální služby mohou být 

poskytovány formou pobytovou, ambulantní nebo terénní. 68 

 

Cílová skupina mladých dospělých opouštějící dětské domovy může v České 

republice využívat velké množství sociálních služeb. Dle konkrétní životní situace to mohou 

být zejména služby odborného sociálního poradenství, domy na půl cesty, azylové domy, 

domy na půl cesty, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nebo sociální 

rehabilitace.  

 

Dále jsme se zaměřili na sociální služby, jejichž cílovou skupinou jsou právě mladí 

dospělí opouštějící ústavní výchovu.  

 

5.1.1 Sociální služba „Dům na půl cesty“ 

 

Sociální služba dům na půl cesty je službou sociální prevence. Zákon č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách službu charakterizuje v paragrafu 58 takto: 

 

„Domy na půl cesty 

(1) Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které 

po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

 
66 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 64, s. 9-10 
67 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 64, s. 10 
68 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 64, s. 43-44 
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popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou 

propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování 

sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí.“ 69 

  

Blíže tuto službu popisuje vyhláška č. 505/2006 Sb. Matoušek ji pak charakterizuje 

jako „dočasné ubytování pro klienty, kteří předtím byli dlouhodobě v ústavní péči.“ 70 

V Registru poskytovatelů sociálních služeb je registrováno celkem 26 poskytovatelů služby 

Domy na půl cesty. Poskytovateli mohou být různé neziskové organizace, ale také 

příspěvkové organizace nebo přímo některá ústavní zařízení. 71  

 

Definice zákona mluví o cílové skupině mladých lidí do věku 26 let, kteří opustili 

školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně jiná zařízení pro péči 

o děti a mládež nebo o osobách propuštěný z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného 

léčení. V praxi se však setkáváme s tím, že cílovou skupinou mohou být i mladí dospělí, 

kteří se nacházejí v obtížné rodinné, sociální situaci a musí se osamostatnit, přičemž nemají 

rodinné zázemí nebo žijí v dysfunkční rodině. 72 

 

Dále se v praxi setkáváme s tím, že jednotlivá zařízení nabízí specifické podmínky a 

zaměřují se na specifickou cílovou skupinu klientů dle svých možností. Například některé 

 
69 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
70 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vydání třetí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-

262-1154-9. 53. s. 
71 MATOUŠEK, Oldřich. Ref. 70, s. 53 
72 KORBEL, Matouš a Zdena LEJSKOVÁ. Včas a spolu: model systému preventivních služeb pro 

děti a jejich rodiny. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. Právo na dětství. ISBN 978-

80-7421-178-2. Dostupné také z: www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/publikacemodel-

systemu-prevencefinal 
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domy na půl cesty mohou nabízet speciální byty pro mladé matky s malými dětmi, jiné se 

zaměřují na bydlení pro mladé uprchlíky.  

 

Vyhláška č. 505/2006 Sb. upřesňuje základní činnosti poskytované v domech na půl 

cesty následovně: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické dílny, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí. Dále upřesňuje maximální výši úhrady za poskytování 

služby. 73 Někteří poskytovatelé také vedle sociální služby poskytují svým klientům další 

služby – například startovací byty nebo doprovázení po opuštění domu na půl cesty. Tyto 

další služby nejsou registrované sociální služby a mohly by být tedy zařazeny mezi projekty 

a programy v kapitole 5.2.  

 

 Domy na půl cesty jsou jediná sociální služba přímo zaměřena na mladé lidi po 

odchodu z ústavních zařízení. Přináší jim možnost určitého přechodu mezi životem 

v ústavním zařízení, kde mají obvykle vše nezbytné zařízeno, a životem zcela samostatným. 

Mnoho mladých dospělých, kteří prožili část života v ústavním zařízení, však po odchodu 

touží po svobodě a režim domu na půl cesty mohou spatřovat jen jako další alternativu 

„ústavu“.  

 

Protože poskytovatelů této služby je v České republice celkem 26, zaměříme se 

v bližším popisu pouze na jednoho poskytovatele. 

 

Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s. – Domov na půl cesty MAJÁK 

 

Ekumenická síť aktivity mladých, o.p.s. provozuje sociální službu dům na půl cesty 

s názvem „Domov na půl cesty MAJÁK“ v Praze 4 na adrese U Michelského mlýna 157/25. 

Jedná se o zařízení sociální a křesťanské pomoci pro mladé lidi.  

 

Cílovou skupinou jsou lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří opustili zařízení náhradní 

výchovné péče nebo v nich prožili část svého života, případně přišli z rodin ohrožujících 

jejich vývoj. Specifickou cílovou skupinou Majáku jsou také mladé maminky (18-26 let) 

s 1-2 dětmi do pěti let, které splňují podmínku předchozího pobytu v zařízení náhradní 

 
73 Vyhláška č. 505/2006 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 
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výchovy nebo v dysfunkční rodině. Přednost mají žadatelé z Prahy, ale službu mohou 

v případě volné kapacity využít žadatelé z celé České republiky.  

 

V rámci sociální služby je poskytováno bydlení v domácím prostředí v plně 

vybavených bytech 1+kk pro dvě osoby s vlastní kuchyní, koupelnou, WC a wifi připojením. 

Dále je poskytováno základní sociální poradenství, pomoc s hospodařením s penězi, s péčí 

o domácnost, s hledáním práce a s jednáním s úřady a institucemi, nácvik pracovních 

činností, podpora při studiu nebo například zprostředkování lékařské a psychologické 

pomoci. Celková kapacita služby je 12 osob.  

 

Zájemci mohou kontaktovat přímo pracovníky Majáku, kteří s nimi na první schůzce 

vyplní žádost o přijetí. Pobyt v Majáku je zpoplatněn částkou 100-130 Kč na den. Zájemci 

musí mít chuť na sobě pracovat a zlepšit si svoji sociální situace, musí také dodržovat 

pravidla, která jsou sepsána ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby a obecná pravidla 

slušného chování ve vztahu k pracovníkům, ostatním obyvatelům i veřejnosti. Smlouva je 

uzavírána na dobu určitou. Maximální doba pobytu jsou 2 roky. Organizace po ukončení 

pobytu v Majáku nabízí možnost využití startovacího bytu mimo budovu Majáku. 74 

5.1.2 Sociální služba „Sociální rehabilitace“ 

 

Sociální služba sociální rehabilitace je také službou sociální prevence. Zákon č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách službu charakterizuje v paragrafu 70 takto: 

 

„Sociální rehabilitace 

(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických 

schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný 

život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, 

potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a 

ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně 

rehabilitačních služeb. 

(2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb 

obsahuje tyto základní činnosti: 

 
74 Ekumenická síť pro aktivity mladých [online]. [cit. 2020-08-01]. Dostupné z: www.ekumsit.cz 
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a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně 

rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto 

základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.“ 75 

 

 Blíže tuto službu popisuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kde jsou popsané základní 

činnosti při poskytování služby a maximální výše úhrady za poskytování služby. Sociální 

služba sociální rehabilitace je službou, která nemá zákonem jednoznačně určenou cílovou 

skupinu klientů podle věku nebo životní situace. 76 Díky tomu je poměrně variabilní a může 

být využita i pro cílovou skupinu mladých dospělých odcházejících z ústavní péče.  

Z výše uvedené definice vyplývá, že sociální rehabilitace na rozdíl od domů na půl 

cesty může mít vedle pobytové formy také formu terénní a ambulantní. Pobytová forma 

může nebo nemusí být součástí služby. Právě terénní a ambulantní forma podpory mohou 

být vhodné pro klienty, kteří po odchodu z ústavních zařízení touží po svobodě a 

samostatném bydlení, ale zároveň chtějí využít podpory v jiných oblastech života – 

například finanční plánování, hledání práce nebo posílení psychosociálních dovedností.   

 

Praxe organizací, které svou podporu mají zaregistrovanou právě jako sociální 

službu sociální rehabilitace, však ukazuje, že není dostatečně systémově nastavená. 

Organizace často službu doplňují o aktivity, které jsou potřebné, ale do zákonné definice 

 
75 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
76 Vyhláška č. 505/2006 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 
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této služby nespadají. To způsobuje problémy s financováním těchto aktivit. 77 Můžeme se 

setkat i s názorem, že práce s danou cílovou skupinou není vhodná pro registraci služby jako 

sociální rehabilitace z důvodu, že mladí dospělí opouštějící ústavní péči nejsou natolik 

nesamostatní, aby potřebovali sociální rehabilitaci popsanou zákonem. 78  

 

SKP-CENTRUM v Pardubickém kraji vydalo v roce 2018 Analýzu systému 

náhradní péče v Pardubickém kraji v kontextu zjišťování potřeb mladých lidí opouštějících 

tento systém. V rámci této analýzy je popsáno fungování několika organizací poskytujících 

službu sociální rehabilitace dané cílové skupině. Publikace nazývá danou službu jako 

„doprovázení“ a udává, že „základem pro úspěšnost této služby je dlouhodobý, individuální 

přístup k dětem a mladým lidem, jejich doprovázení v době, kdy vyrůstají v ústavním 

prostředí dětského domova, ale i při jeho opouštění (kontinuální práce založená na důvěře 

bez ohledu na přecházení ze systému do systému). V rámci navázané důvěry a pravidelné 

práce je možné s mladými lidmi pracovat na efektivnějším a praktičtějším rozvoji znalostí a 

dovedností, ale také na osobním definování potřeb a představ, které se nemusejí zakládat na 

pravdě, ale ovládají kroky a rozhodnutí mladého člověka (předsudky a mýty o samostatném 

životě).“ 79  

 

Výše uvedená publikace označuje registrované služby doprovázení za naprosto 

nepostradatelné v systému ústavní péče. Pracovníci organizací, které službu poskytují, jsou 

totiž ideálními facilitátory a důvěrníky mladým lidem při přechodu do samostatného života. 

Dle průzkumu zveřejněném v této publikaci často pracovníci těchto organizací 

spoluvytvářejí s klienty plány odchodu, které jejich klienti skutečně reflektují a řídí se jimi 

na rozdíl od plánů vytvořených pracovníky ústavních zařízení nebo OSPOD. To může být 

způsobeno i tím, že mladí lidé nemají k pracovníkům OSPOD nebo ústavních zařízení 

dostatečnou důvěru. Například proto, že tito pracovníci byli aktéry v průběhu odebrání dítěte 

z rodiny. Proto je vhodné, aby se na přípravě na odchod podílel neutrální subjekt, kterým 

může být práce nezisková organizace. Důležitým faktorem úspěchu je dlouhodobost služby 

 
77 Analýza systému náhradní péče v Pardubickém kraji v kontextu zjišťování potřeb mladých lidí 

opouštějících tento systém. SKP-CENTRUM, 2018. Dostupné také z: https://www.skp-

centrum.cz/files/2e74bdf3d35b206dc51a49503961044f.pdf 
78 Vlastní zkušenost autorky z rozhovoru s úředníky Magistrátu hl. m. Prahy  
79 Analýza systému náhradní péče v Pardubickém kraji v kontextu zjišťování potřeb mladých lidí 

opouštějících tento systém. Ref. 77 
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– je vhodné zapojení klienta do služby již v průběhu pobytu v ústavním zařízení a následně 

delší dobu po odchodu. 80 

 

Mladí dospělí opouštějící dětské domovy (příp. obecně náhradní péči) mohou dle 

konkrétní životní situace využívat různé sociální služby a stejně tak mohou využívat různé 

služby sociální rehabilitace. Poskytovatelů takových služeb je v České republice velmi 

mnoho. Níže jsou popsány služby sociální rehabilitace, které se přímo a výhradně zaměřují 

na tuto cílovou skupinu.  

 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. – Poradenské centrum pro děti a mládež Chrudim 

 

 Obecně prospěšná společnost Centrum J.J. Pestalozziho poskytuje vedle dalších 

služeb (včetně dvou domů na půl cesty) registrovanou ambulantní a terénní službu sociální 

rehabilitace s názvem „Poradenské centrum pro děti a mládež Chrudim“. Cílovou skupinou 

služby jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 do 26 let, kteří mají zkušenost s náhradní péčí 

(ústavní nebo rodinnou) nebo jsou touto zkušeností ohroženi, jsou v péči OSPOD nebo jsou 

klienty probační a mediační služby a potřebují podporu v oblastech problémového chování, 

vztahů, samostatného života a psychické pohody.  

 

Pracovníci služby navštěvují klienty v zařízeních ústavní péče nebo v terénu a jsou 

také ambulantně k dispozici na pracovišti. V rámci služby je poskytováno mimo jiné 

základní poradenství, doprovázení, individuální konzultace, týdenní nácvikové pobyty, 

víkendová sociálně-terapeutická soustředění, semináře a vzdělávací aktivity, terapie a 

skupinové aktivity. Pracovníci služby jsou také v kontaktu s výchovnými zařízeními, 

s rodinou, školou, kurátory nebo úřady. Služba je pro klienty dobrovolná a základní 

podmínkou úspěšnosti je aktivní přístup klienta k řešení vlastní situace a spolupráce. 

Personálně je služba zabezpečena šesti pracovníky (vedoucí, sociální pracovníci, speciální 

pedagog, terapeut – externě a další pracovníci na noční služby a víkendovou činnost). 81 

 

 

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. - DOM JOB 

 
80 Analýza systému náhradní péče v Pardubickém kraji v kontextu zjišťování potřeb mladých lidí 

opouštějících tento systém. Ref. 77 
81 Centrum J.J. Pestalozziho: Poradenské centrum pro děti a mládež [online]. [cit. 2020-08-02]. 

Dostupné z: www.pestalozzi.cz/sluzby/poradenske-centrum-pro-deti-a-mladez/ 
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Obecně prospěšná společnost DOM – Dům otevřených možností se zabývá podporou 

mladých lidí, kteří nemají dobré zázemí v Praze. Nabízí vedle služby sociální rehabilitace 

„DOM JOB“ několik dalších registrovaných sociálních služeb včetně tří domů na půl cesty 

a odborného sociálního poradenství. Provozuje také další podpůrné programy, které nejsou 

sociálními službami.  

 

Sociální služba DOM JOB se zaměřuje na pomoc mladým dospělým a dospělým 

lidem s uplatněním na trhu práce a zapojením do společnosti. Pracovníci služby pracují jako 

sociální terapeuti individuálně s každým klientem, mapují společně situaci, plánují, 

stanovují cíle a hledají cestu k jejich dosažení. Součástí služby jsou vedle individuálních 

konzultací také skupinové aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností a dalších 

klíčových kompetencí. Klienti mohou v rámci služby využít také poradenství v oblasti 

zaměstnání nebo možnost zaměstnání v sociální firmě KOŠÁRA, kde se při ruční výrobě 

košíků učí získávat pracovní návyky. 82 

 

Letní dům, z.ú. – Spolu o krok dále 

 

 Ústav Letní dům se sídlem v Praze dlouhodobě provozuje aktivity podporující děti a 

mladé lidi vyrůstající v náhradní výchovné péči. Vedle aktivity „Doprovázení“, která je 

součástí registrované služby sociální rehabilitace „Kousek domova“ a zajišťuje doprovázení 

při odchodu z dětských domovů, se Letní dům zaměřuje na podporu dětí z dětských domovů 

v několika krajích České republiky (hlavně sociálně-terapeutické pobyty), akce pro 

veřejnost a také působí jako doprovázející organizace pro pěstouny.  

 

 Doprovázení je terénní službou, která nabízí individuálního průvodce – sociálního 

pracovníka, který poskytuje sociální poradenství, poradenství v oblasti práce, bydlení, 

dluhů, vztahů a představ o budoucnosti. Službu mohou využít mladí lidé z dětských domovů, 

které dlouhodobě spolupracují s Letním domem, i další zájemci z Prahy. 83 

 

Radost – dětský domov, o.p.s. – Sociální rehabilitace při DD Radost 

 
82 DOM: Dům otevřených možností, o.p.s. [online]. [cit. 2020-08-02]. Dostupné z: dom-os.cz 
83 Letní dům [online]. [cit. 2020-08-02]. Dostupné z: http://www.letnidum.cz 
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 Obecně prospěšná společnost Radost provozuje Dětský domov Radost v Praze – 

Dolních Měcholupech a také registrovanou sociální službu „Sociální rehabilitace“, která je 

jedinečná tím, že je poskytována přímo při tomto DD. Tato služba poskytuje podporu dvěma 

cílovým skupinám. První z nich jsou rodiny dětí umístěných v daném domově, kterým 

služba nabízí společné programy pro rodiče a děti a individuální práci s rodinou. Druhou 

cílovou skupinou jsou plnoletí klienti a bývalí klienti domova do 26 let věku, kteří se 

připravují na samostatný život. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.  

  

 Příprava na odchod z dětského domova začíná asi rok před plánovaným odchodem. 

Důležitou roli zde hraje klíčový vychovatel, který poskytuje poradenství v oblasti práce, 

bydlení a financí, ale také pomáhá se zpracováním emocí klientů. 84 

 

Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco – Doprovázení  

 

 Centrum Don Bosco v Pardubicích spolku Salesiánský klub mládeže poskytuje 

registrovanou sociální službu sociální rehabilitace „Doprovázení“. Dále pořádá kurzy 

přípravy na život pro mladé lidi od 14 let, pobytové akce a brigády nebo programy pro mladší 

děti z dětských domovů s názvem Dny pro dětské domovy. Zajímavostí je program Na 

vlastních nohou, který podporuje mladé lidi, kteří už žijí samostatně a zakládají vlastní 

rodiny, ale nepotřebují intenzivní pravidelnou podporu v podobě služby Doprovázení a 

chtějí jednorázově nebo občasně využívat poradenství pracovníků centra terénní nebo 

ambulantní formou. Posledním nástrojem podpory tohoto centra je tzv. Zelená linka. Jedná 

se o telefonickou poradnu, která je klientům centra k dispozici zdarma denně od 8 do 21 

hodin.  

  

 Služba Doprovázení je registrovaná sociální služba sociální rehabilitace zaměřená na 

cílovou skupinu klientů ve věku od 14 do 35 let pocházejících z dětských domovů, 

pěstounské péče a ohrožených rodin a je poskytována ambulantní a terénní formou. Kapacita 

služby je 55 klientů a je poskytována bezplatně. Sociální pracovníci s klienty vypracovávají 

osobní plány, na základě kterých pak s nimi spolupracují na dosažení vytyčených cílů. Vedle 

řešení praktických záležitostí (práce, bydlení, finance, efektivní trávení volného času) se 

 
84 Dětský domov Radost [online]. [cit. 2020-08-02]. Dostupné z: http://www.radost-ops.cz 
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služba zaměřuje na pomoc s komunikací s dalšími aktéry v životě klientů – vychovateli, 

školou, OSPOD, zaměstnavateli, úřady a také rodinnými příslušníky a partnery. 85 

 

5.2 Projekty a programy  

 

Následující podkapitola představí blíže projekty a programy neziskových organizací, 

které jsou zaměřené na podporu mladých dospělých odcházejících z dětských domovů. 

Nabídka těchto organizací je poměrně široká, ale její dostupnost se velmi liší v závislosti na 

lokalitě a konkrétním dětském domově.   

 

BPS – Byznys pro společnost, z.s. – New job new life 

 

 „New job new life“ je projekt spolku Byznys pro společnost, který se zaměřuje na 

zaměstnávání mladých lidí z dětských domovů a pěstounských rodin za pomoci sítě 

spolupracujících firem, které nabízejí volná pracovní místa. V rámci projektu mohou mladí 

lidé navštěvovat semináře zacílené na zvýšení profesního uplatnění, účastnit se exkurzí do 

spolupracujících firem, využít nabídky pomoci s přípravou k výběrovému řízení a v případě 

nástupu do zaměstnání využít služeb mentora přímo z řad zaměstnanců dané firmy. Projekt 

má také za cíl zvyšovat povědomí veřejnosti o problémech odchodu z DD. Na stránkách 

projektu je po zaregistrování možné sledovat volné pracovní nabídky v sekci „Burza práce“. 

V expertním týmu projektu jsou zástupci z řad MPSV, vedení dětských domovů, 

spolupracujících firem a nadačních fondů. 86 

 

Dejme dětem šanci, o.p.s.  – Najdi si mě … 

 

 Obecně prospěšná společnost Dejme dětem šanci se sídlem v Praze provozuje 

několik projektů, které pomáhají konkrétním dětem a mladým lidem z dětských domovů na 

cestě k samostatnosti. Personálně fungování společnosti zajišťuje 9 lidí. 3 členky týmu mají 

 
85 Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco [online]. [cit. 2020-08-02]. Dostupné z: 

http://www.dozivota.cz 
86 New job new life: Cesta k zaměstnání a spokojenému životu [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné 

z: http://www.newjobnewlife.cz 
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vlastní zkušenost s dlouhodobým pěstounstvím. Projekt „Najdi si mě…“ spočívá v pomoci 

formou doprovázení tzv. Patronem – tedy dobrovolníkem. Kontakt Patrona s dítětem nebo 

mladým člověkem může být písemný (anonymní nebo přímý) nebo osobní (v dětském 

domově nebo v rodině Patrona). V případě návštěv v rodině Patrona se může jednat o tzv. 

hostitelskou péči, kterou organizuje tato nezisková organizace ve spolupráci s organizací 

Děti patří domů, o.s. Projekt je „Najdi si mě…“ je zaměřen na děti staršího školního věku a 

mládež. Umožňuje jim poznat život v běžných rodinách a tím pomáhá začlenění do 

společnosti. 87 

 

Dejme dětem šanci, o.p.s. – Pomoz mi do života… 

 

 Dalším projektem obecně prospěšné společnosti Dejme dětem šanci tentokrát 

zaměřeným přímo na mladé lidi ve fázi opouštění dětského domova je projekt „Pomoz mi 

do života…“. Mladí lidé mohou v rámci projektu využívat stipendijního programu, který jim 

pomůže uhradit náklady spojené se studiem, dále materiální pomoct při odchodu z dětského 

domova v podobě startovacích balíčků, a také pomoc v začátcích samostatného života (při 

hledání zaměstnání, bydlení atd.). Tato pomoc je určena pouze pro účastníky stipendijního 

programu a poskytují ji dobrovolníci, kteří se rozhodnou podpořit konkrétního jednoho 

člověka. Startovací balíčky poskytují spolupracující firmy. Stipendijní program je doplněn 

dvěma víkendovými pobyty všech stipendistů za daný školní rok. Součástí je také pravidelná 

komunikace s koordinátorkou projektu. Individuální pomoc dobrovolníků po odchodu 

z dětského domova může mít různou formu podle domluvy. Organizace nově poskytuje 

v rámci tohoto projektu také možnost ubytování ve startovacím a krizovém bytě v Praze. 88 

 

EkoInkubátor, z.ú. – Symbios 

 

 Ústav EkoInkubátor provozuje projekt „Symbios“, který nabízí sdílené bydlení 

mladých dospělých odcházejících z dětských domovů a studentů vysokých škol. Projekt je 

v současné době (léto 2020) v počáteční fázi. Inspiroval se podobným projektem, který 

úspěšně funguje ve Vídni. Projekt nyní nabízí bydlení v Brně, do budoucna je možné 

rozšíření na další města v České republice. Základní projektový tým tvoří 5 lidí. 89 

 
87 Dejme dětem šanci [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: www.dejmedetemsanci.cz 
88 Dejme dětem šanci [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: www.dejmedetemsanci.cz 
89 Symbios: Sdílené bydlení Brno [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: www.symbiosbrno.cz 
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Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí, o.s. – Domov 

 

 Občanské sdružení Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí je 

organizace působící pouze na dobrovolnické bázi, která provozuje projekt „Domov“ a 

pořádá charitativní akce na podporu dětí z dětských domovů a rodin s dětmi se zdravotním 

postižením. Projekt Domov spočívá v podpoře startovacího bydlení pro mladé lidi po 

odchodu z dětských domovů převážně v Novém Strašecí a okolí. Klub mnoho let provozoval 

vlastní startovací byty a poskytoval jejich obyvatelům podporu se startem samostatného 

života, později se však přeorientoval na pomoc dětským domovům se zřizováním vlastních 

startovacích bytů. Dále také finančně podporuje volnočasové aktivity dětí v dětských 

domovech. Zakladatelkou klubu je bývalá dlouholetá ředitelka DD Nové Strašecí paní 

Jarmila Dolejšková.  90 

 

Liga otevřených mužů, z.s + Múzy dětem, z.s. – Patron  

 

 Projekt „Patron“ provozují dva spolky – Liga otevřených mužů a Múzy dětem. 

V současné době nabízí mladým dospívajícím v dětských domovech Patrona nebo Patronku, 

kteří jsou dobrovolníci poskytující těmto lidem svůj volný čas a životní zkušenosti. Původní 

cílovou skupinou projektu byli pouze mladí muži ve věku 17 až 21 let, později se projekt 

rozšířil i na mladé ženy. Dvojice jsou vybírány vždy homogenně – tedy muž-muž, žena-

žena. Personálně je projekt zajišťován vedoucím projektu, ekonomkou, koordinátorem 

patronů, koordinátorem činnosti v dětských domovech, odbornými garanty a pracovní 

poradkyní. Dobrovolníci jsou do projektu vybíráni na základně vstupních pohovorů, 

následně pak projdou školením a na seznamovacím víkendu jsou seznámeni s potenciálními 

zájemci o projekt. Na tomto víkendu se utváří dvojice Patron-mladý člověk z dětského 

domova, které se spolu dál pravidelně scházejí alespoň jednou měsíčně. Patroni dále 

absolvují skupinové supervize jednou za tři měsíce a mají možnost využívat také 

individuální supervize. Je žádoucí, aby se dvojice scházela i po odchodu mladého člověka 

z dětského domova. Součástí projektu jsou také kurzy finanční gramotnosti a nácviky 

 
90 FAFLÍKOVÁ, Lída. Jarmila Dolejšková má Srdce na pravém místě. Raport.cz: týdeník pro 

Rakovnicko a Novostrašecko. Dostupné také z: raport.cz/publicistika/2018-51-jarmila-

dolejskova/2019-01-17 
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pracovních pohovorů. Projekt působí v Praze, Středočeském, Plzeňském, Severočeském a 

Libereckém kraji. 91 

 

 

Mimo domov, o.s. – Sociální inkubátor  

 

 „Sociální inkubátor“ je zcela nový projekt občanského sdružení Mimo domov, které 

dlouhodobě působí v oblasti systémového zlepšení péče o ohrožené děti. Mimo jiné je také 

pořadatelem festivalu na podporu dětí z dětských domovů OUT OF HOME. Projekt 

Sociálního inkubátoru má pomoci síťování a propojování aktérů pomoci ohroženým dětem 

a dospívajícím. V pilotní fázi budou zapojeny čtyři dětské domovy ve Středočeském kraji. 

Jejich obyvatelům od patnácti let věku budou ve spolupráci s dalšími organizacemi 

nabídnuty komplexní služby zaměřené na úspěšný start do dospělosti. Součástí těchto služeb 

bude psychoterapeutická pomoc, pomoc se zajištěním bydlení a zaměstnání a propojení 

s dalšími institucemi. 92 

 

Nadace Terezy Maxové dětem – Podpora vysokoškoláků z dětských domovů  

 

Nadace Terezy Maxové dětem dlouhodobě podporuje aktivity zaměřené na 

zlepšování životní situace ohrožených dětí a mládeže. Vedle finanční pomoci jiným 

organizacím existuje také několik projektů, které provozuje přímo nadace nebo nadace ve 

spolupráci s dalšími aktéry. „Podpora vysokoškoláků z dětských domovů“ je příkladem 

pomoci, která přichází s mladým vysokoškolákům v dětských domovech přímo z Nadace 

Terezy Maxové dětem. Klade si za cíl podpořit co možná nejvyšší vzdělání a lepší šance pro 

mladé lidi z dětských domovů. 93 

 

Nadace Terezy Maxové dětem + Otevřená budoucnost, z.s. – To dáš!  

 

 
91 Patron [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: ipatron.cz 
92 ELSNIC, Miroslav. Dětem při opouštění dětských domovů bude pomáhat projekt Inkubátor. 

Kladenský deník.cz [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: 

https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/detem-pri-opousteni-detskych-domovu-bude-pomahat-

projekt-inkubator-20200702.html 
93 Nadace Terezy Maxové dětem [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: 

www.nadaceterezymaxove.cz 
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 Dalším projektem Nadace Terezy Maxové dětem je projekt „To dáš!“, který vznikl 

v rámci mezinárodní strategie Youth Empowered zaměřené na podporu znevýhodněných 

dětí a mládeže. Nadace tento projekt realizuje ve spolupráce s dalšími aktéry – Coca-Cola 

HBC Česko a Slovensko, společností Accenture a advokátní kanceláří Bříza & Trubač. 

Součástí projektu jsou workshopy v dětských domovech vedené odborníky ze 

spolupracujících společností. Dále projekt nabízí profesní diagnostiku a služby sociální 

personální agentury, která mladým lidem zajistí doprovod v celém procesu hledání práce až 

po zapracování na dané pracovní pozici. Odborníci spolupracujících společností mladým 

lidem nabízí konzultace a vedení v oblasti posílení pracovních návyků a přípravy na 

pracovní pohovory. 94 95 

 

Nadace Terezy Maxové dětem + Otevřená budoucnost, z.s. + Accenture Services, s.r.o.  

– Accenture Academy 

 

 „Accenture Academy“ je projekt realizovaný v rámci mezinárodní iniciativy 

společnosti Accenture „Schopnostmi k úspěchu“. V České republice jsou partnery projektu 

Nadace Terezy Maxové dětem a spolek Otevřená budoucnost. Cílovou skupinou jsou mladí 

lidé v dětských domovech ve věku od 15 let výš. Aktivity projektu probíhají přímo 

v zapojených dětských domovech, kde jsou jednotliví mladí lidé vzděláváni podle 

individuálního plánu rozvoje. Součástí projektu jsou pak například také skupinové semináře. 

Do projektu je zapojeno 16 dětských domovů napříč několika kraji České republiky. 96 

 

Nadace Terezy Maxové dětem + Otevřená budoucnost, z.s. + Accenture Services, s.r.o. 

– Rozjedu to!  

 

 „Projekt Rozjedu“ to je dalším projektem Nadace Terezy Maxové dětem tentokrát 

ve spolupráci Škoda auto, a.s. Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidí z dětských domovů 

ve věku 11 až 15 let. Každé zapojené dítě má v projektu vlastní individuální plán, na základě 

kterého je mu poskytována podpora v oblasti vzdělávání (doučování), poskytnutí 

 
94 To dáš!: Spolu s Coca-Cola To dáš! [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: cocacolatodas.com 
95 Nadace Terezy Maxové dětem [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: 

www.nadaceterezymaxove.cz 
96 Otevřená budoucnost [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: www.otevrenabudoucnost.cz 
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psychologa nebo mentora či v oblasti kariérního poradenství. Cílem projektu je změnit 

tendenci mladých lidí v dětských domovech stereotypního výběru školy. 97 

 

 

 

Nadační fond Veroniky Kašákové – Restart  

 

 Nadační fond Veroniky Kašákové byl založen s cílem podporovat mladé lidi 

z dětských domovů. V současné době vedle finanční pomoci dětským domovům provozuje 

několik programů. Jedním z nich je program „Restart“, který ve čtyřech krajích České 

republiky nabízí mladým lidem v dětských domovech tzv. průvodce. S průvodcem může 

mladý člověk navázat individuální vztah, který pokračuje i po opuštění dětského domova. 

S průvodcem by se mladý člověk měl začít scházet zhruba rok před odchodem z domova a 

měli by spolu dvakrát měsíčně pracovat na plnění individuálního plánu. Nadační fond 

disponuje týmem 19 průvodců. 98  

 

Nadání a dovednosti o.p.s. – Rozhled 

 

 Projekt „Rozhled“ je jedním ze 4 projektů obecně prospěšné společnosti Nadání a 

dovednosti se sídlem v Praze, která podporuje mladé lidi z dětských domovů či jinak 

znevýhodněného prostředí. Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé od 17 do 26 let. Jeden 

cyklus projektu trvá 4 měsíce a cykly se opakují dvakrát do roka. V rámci jednoho cyklu 

účastníci absolvují 4 víkendové workshopy a jednu 3denní exkurzi v partnerských firmách. 

Dále mají možnost využít kariérního poradenství či získat mentora ve vybraném pracovním 

oboru. Kapacita jednoho cyklu projektu je 20 účastníků. 99 

 

Nadání a dovednosti o.p.s. – London Job & Fun 

 

 Projekt „London Job & Fun“ je dalším z projektů obecně prospěšné společnosti 

Nadání a dovednosti. Projekt je zaměřen na zvyšování jazykových dovedností a získávání 

 
97 Nadace Terezy Maxové dětem [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: 

www.nadaceterezymaxove.cz 
98 Nadační fond Veroniky Kašákové [online]. [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: www.nfvk.cz 
99 Nadání a dovednosti [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: www.nadaniadovednosti.cz 
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pracovních návyků. Umožňuje každý rok dvěma mladým lidem ve věku 18-26 let z dětských 

domovů vyjet na letní pracovně-studijní stáž v Londýně. Na místě pak pracují v oboru 

gastronomie a navštěvují kurzy angličtiny. Jedním z cílů projektu i zlepšení schopnosti 

hospodaření s vydělanými penězi. 100 

 

 

Nadání a dovednosti o.p.s. – Můj byt 

 

 Dalším projektem obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti je projekt „Můj 

byt“. Projekt materiálně podporuje mladé lidi po opuštění dětských domovů tím, že jim 

zajišťuje vybavení pro novou domácnost, ve které začínají žít – nábytek, elektrické 

spotřebiče nebo třeba vybavení pro práci a studium. 101 

 

Opři se, z.s. – Opři se 

 

Spolek Opři se v rámci svého programu podporuje děti a mladé lidi z dětských 

domovů v několika rovinách. Spolek pravidelně pořádá jednodenní i vícedenní akce pro děti, 

podporuje koncept hostitelské péče v dětských domovech a zajišťuje navázání 

individuálních vztahů mezi dětmi z dětských domovů a dobrovolníky spolku. Tito 

dobrovolníci jsou pak mladým lidem k dispozici i v době odchodu z dětského domova, a 

hlavně po něm, kdy pomáhají ve všech oblastech života (hledání práce, bydlení, hospodaření 

s penězi). Spolek sídlí v Čelákovicích, jedním ze členů spolku je i ředitel dětského domova 

v Novém Strašecí. 102 

Spolu dětem, o.p.s. – Postav se na vlastní nohy  

 

 „Postav se na vlastní nohy“ je projekt obecně prospěšné společnosti Spolu dětem. 

Tato společnost se dále zabývá finanční a materiální podporou konkrétních dětí a dětských 

domovů v rámci projektu „Šance“, díky kterému si přispěvatelé mohou přímo cíleně vybrat, 

komu a jak pomohou. Projekt Postav se na vlastní nohy organizuje pro mladé lidi v dětských 

domovech starších 15 let tréninky dospělosti. V rámci těchto tréninků s nimi lektoři 

zážitkovou formou pracují na rozvoji schopností pro uplatnění na trhu práce. Jedná se o 

 
100 Nadání a dovednosti [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: www.nadaniadovednosti.cz 
101 Nadání a dovednosti [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: www.nadaniadovednosti.cz 
102 Opři se [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: http://www.oprise.cz 
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nácviky pracovních pohovorů, sepsání CV nebo kurzy finanční gramotnosti. Součástí 

projektu jsou také návštěvy ve firmách a pomoc s hledáním brigád. 103 104 

 

 

 

Srdce na dlani, nadační fond – Rok poté  

 

 Nadační fond Srdce na dlani podporuje vzdělávání a mimoškolní aktivity v dětských 

domovech, zajišťuje dětem prázdninové praxe, domovům poskytuje pomoc psychologů, 

pedagogů a poradců a pro mladé lidi, které čeká odchod z dětského domova, provozuje 

projekt „Rok poté“. Tento projekt nabízí účastníkům finanční, materiální i psychologickou 

pomoc. Dále pomoc s hledáním práce a bydlení a poradenství v těžkých životních chvílích. 

105 

 

yourchance, o.p.s. – Začni správně  

 

 Projekt „Začni správně“ obecně prospěšné společnosti yourchance pomáhá mladým 

lidem ve věku od 15 do 26 (případně až 30) let, kteří mají zkušenost s pobytem v dětském 

domově nebo pěstounskou péčí. Organizace sídlí v Praze, ale působí po celé České 

republice. Projekt má v každém kraji koordinátora, který je v kontaktu s dětskými domovy 

a mladými lidmi v daném kraji. Těmto lidem pomáhá převážně v oblastech hledání práce a 

bydlení, řešení finanční situace a v oblasti osobního rozvoje. Koordinátor také organizuje 

každý měsíc pravidelná vzdělávací tematická setkání ve svém kraji, která jsou zaměřena na 

4 hlavní oblasti – finanční gramotnost, práce, bydlení a osobní rozvoj. V oblasti finanční 

gramotnosti projekt spolupracuje s lektory z dalšího projektu organizace yourchance – 

Finanční gramotnost do škol.  

 

 Účastníci projektu mohou také využít služeb mentorů – dobrovolníků. Mentor je 

k dispozici jednomu danému mladému člověku a pomáhá mu s přípravou na odchod 

z dětského domova a následnou adaptací do běžného života a také je mu pozitivním vzorem 

 
103 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace [online]. [cit. 2020-08-

04]. Dostupné z: http://www.ddnahrazi.cz/projekty/projekt-postav-se-na-vlastni-nohy/ 
104 Spolu dětem [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: www.spoludetem.cz 
105 Srdce na dlani [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: http://www.srdcenadlani.cz 
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v běžných životních situacích. Mentoři jsou v projektu proškoleni, mají pravidelné 

skupinové supervize a možnost individuální supervize a jsou v pravidelném kontaktu 

s koordinátorkami mentorů, které jsou v projektu dvě – pro oblast Moravy a Čech.  Do 

mentorského projektu jsou zpravidla zapojováni účastníci projektu od 17 let věku nebo 

přibližně rok před odchodem z dětského domova. Za tuto dobu by si měli s mentorem 

vytvořit dostatečně blízký vztah na pravidelných schůzkách (dvakrát měsíčně). Dvakrát 

ročně jsou v projektu pořádány společné zážitkové a vzdělávací akce pro mentorské dvojice.  

  

 Mladí lidé mohou v rámci projektu Začni správně získat i finanční podporu formou 

stipendia při studiu, materiální pomoci nebo příspěvku na kvalifikační nebo jazykové kurzy. 

Projekt také nabízí bydlení ve startovacích bytech a psychoterapii. 106 

 

Projekty provozované ziskovým sektorem  

 

V oblasti integrace mladých dospělých z dětských domovů do dospělého života 

působí ještě další dva projekty, které jsou zajišťovány společnostmi s ručením omezeným, 

tedy společnostmi ziskovými. Prvním z nich je projekt „S námi domů“, který provozuje 

společnost Heimstaden Czech s.r.o. v rámci svých aktivit společenské odpovědnosti. Projekt 

v roce 2020 nabízí za zvýhodněných podmínek 12 plně vybavených bytů mladým lidem 

z dětských domovů a pěstounské péče. Ve spolupráci s se spolkem Portavita je pak těmto 

lidem k dispozici terénní sociální pracovník. 107  

 

Druhým takovým projektem je pak projekt „Správný start“, který provozuje přímo 

společnost Správný start s.r.o. Projekt správný start vytvořil mobilní aplikaci, ve které 

mohou mladí lidé z dětských domovů najít na jednom místě všechny užitečné informace 

týkající se odchodu z domov. Součástí je i seznam neziskových organizací, které jim mohou 

pomoci. Součástí aplikace je také databáze volných pracovník pozic ve spolupracujících 

firmách, které k pracovnímu místu nabízejí také podporu mentora. 108 

 

Další neziskové organizace zabývající se problematikou odchodu z dětských domovů  

 
106 Začni správně [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: www.zacnispravne.cz 
107 Heimstaden: Program S NÁMI DOMŮ 2020 [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: 

www.heimstaden.cz/cz/s-nami-domu 
108 Správný start [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: http://www.spravnystart.cz 
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 V České republice působí další organizace, které se problematikou odchodu 

z dětského domovu zabývají, i když přímo neprovozují projekty na jejich podporu. Jednou 

z takových organizací je spolek Vteřina poté, jehož hlavním cílem je snaha o systémové 

změny na celostátní úrovni. Spolupředseda spolku Michal Ďorď je mimo jiné aktivně činný 

ve Výboru pro práva dítěte. 109 

  

 
109 Vteřina poté [online]. [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: www.vterinapote.cz 
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6 Kvalitativní výzkum  

 

Šestá kapitola této bakalářské práce je zaměřena na praktický výzkum na téma 

problematiky odchodu mladých dospělých z dětských domovů. Praktická část práce 

navazuje na část teoretickou, která byla představena v předchozích kapitolách.  

 

6.1 Organizace výzkumu 

 

V této podkapitole je popsán výzkumný cíl a stanovena výzkumná otázka. Dále je 

představen výběr metody výzkumu a výzkumného vzorku. Stručně je zde popsán sběr dat a 

také limity, kterých si je autorka vědoma.  

 

6.1.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky  

 

Cílem bakalářské práce je zmapovat roli neziskových organizací, které působí při 

integraci mladých dospělých z dětských domovů do dospělého života. Cílem výzkumu je 

pak prozkoumat, jaké formy podpory od těchto organizací jednotliví mladí odcházející 

využívají v kontextu celkové podpory, která je jim nabízena, jak tuto podporu hodnotí a které 

formy podpory jim v systému chybí.  

 

Na základě výzkumného cíle byly stanoveny výzkumné otázky:  

 

• Jaké formy podpory mladí lidé při odchodu z dětských domovů využívají? 

• Jaké je zastoupení služeb neziskových organizací ve výčtu využité podpory? 

• Jaké formy podpory těmto lidem ve stávajícím systému chybí? 

6.1.2 Metody výzkumu 

 

Pro účel této práce byl vybrán kvalitativní výzkumný přístup, jehož úkolem je 

„porozumět do hloubky zkoumanému jevu.“ 110 Kvalitativní přístup byl vybrán z toho 

 
110 JURČÍKOVÁ, Jana. Manuál pro zpracování závěrečných prací. Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně, 2013. 
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důvodu, že je zaměřena na „interpretaci subjektivních významů, popis kontextu jednání a 

chování, přičemž se zajímá o subjektivní teorie jedinců v daném prostředí.“ 111 Pro získání 

odpovědí na výzkumné otázky jsme potřebovali znát subjektivní pohled dotazovaných na 

danou problematiku. Kvalitativní přístup se tedy jevil jako ideální možnost. Nevýhodou je, 

že výsledky takového výzkumu není možné zobecňovat na širší spektrum populace – vzorek 

subjektů je příliš malý a jejich výpovědi jsou čistě subjektivní.  

 

Jako metoda výzkumu byl zvolen individuální polostrukturovaný 

(polostandardizovaný) rozhovor. Rozhovor jako výzkumná metoda spočívá v: 

„bezprostřední interakci badatele s dotazovaným prostřednictvím rozhovoru.“ 112 

Polostrukturovaný rozhovor je kombinací rozhovoru nestrukturovaného a strukturovaného 

– využívá východ obou těchto forem. Nevýhoda polostrukturovaného rozhovoru ve 

výzkumném šetření spočívá v náročnosti na tazatele a obtížnosti statistického zpracování.113  

 

Pro rozhovor byly připraveny základní otázky, které pak během rozhovoru autorka 

doplňovala doplňujícími otázkami.  Základní struktura otázek je uvedena v „Příloze 1“ této 

práce.   

 

6.1.3 Výzkumný vzorek 

 

Výběr vhodného výzkumného vzorku byl pro autorku problémem. Sama se pohybuje 

v oblasti podpory mladých lidí z dětských domovů. S mnoha z nich se tedy díky svému 

zaměstnání zná nebo alespoň ví, jaké služby využívají. Nemohla tedy zajistit zcela náhodný 

výběr, který by nebyl ovlivněn znalostí těchto jedinců. V případě vyhlášení nějaké formy 

„ankety“ nebo zveřejnění výzvy by vybraný vzorek obsahoval pouze více aktivní jedince a 

tím by také nebyl reprezentativní. Autorka se tedy snažila využít znalostí cílové skupiny a 

zvolila metodu záměrného výběru dotazovaných, která se neřídí náhodou.114 Do 

 
111 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum v pedagogice. Současné metodologické přístupy a strategie 

pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. 
112 BAUM, Detlef. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 

2014. ISBN 978-80-7464-390-3. s. 91. Dostupné také z: 

projekty.osu.cz/vedtym/dok/publikace/vyzkumne-metody-v-soc-praci.pdf 
113 BAUM, Detlef. Ref. 112. s. 95 
114 BAUM, Detlef. Ref. 112. s. 112 
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výzkumného souboru tedy byli vybráni jedinci, které autorka zná přímo nebo z doslechu, 

podle různých charakteristik. Autorka si stanovila, aby se v tomto souboru objevovaly 

následující jevy: dokončení/nedokončení školy, odchod z DD je teprve čeká/odešli 

nedávno/odešli před delší dobou, zaměstnaný/nezaměstnaný/student, autorka ví o jejich 

zapojení do projektů/autorka nemá informace o jejich zapojení do projektů, ženy/muži a na 

závěr také pobyt v DD v různých částech České republiky. Tím se autorka snažila zajistit co 

největší reprezentativnost vzorku.  

 

Výzkumný vzorek tvoří 8 osob (pět mužů a tři ženy), kteří jsou ve věku od 19 do 30 

let. Dva respondenti jsou formálně ještě v DD na dobrovolném pobytu, ale žijí samostatně 

mimo DD a budou odcházet do jednoho roka. Jeden respondent odešel z DD před půl rokem, 

jeden odešel před třemi lety, jeden před čtyřmi lety, dva před pěti lety a jeden před dvanácti 

lety. Čtyři respondenti odešli z DD s nedokončenou střední školou (3x výuční obor, 1x 

maturitní; jeden z nich si po tomto odchodu dodělal výuční list), dva odešli s dokončenou 

střední školou (jeden z nich si následně dodělal VOŠ) a dva zůstávají v DD a studují VŠ. 

Jeden respondent je nezaměstnaný, jeden je na rodičovské dovolené, čtyři jsou zaměstnaní 

a dva jsou pracující studenti VŠ. Lokality DD, ve kterých respondenti žili, zahrnují několik 

krajů Čech i Moravy. Pro účely analýzy jsou respondenti označeni čísly 1-8.  

 

6.1.4 Sběr dat 

 

Sběr dat probíhal formou telefonních rozhovorů, které si autorka po souhlasu 

respondentů nahrála, následně je anonymizovala a přepsala. Rozhovory probíhaly v období 

letních prázdnin 2020. Forma rozhovoru přes telefon byla vybrána z toho důvodu, že 

dotazovaní bydlí v různých krajích po celé České republice a dojíždění na osobní setkání by 

bylo časově i finančně nákladné.  

 

6.1.5 Limity výzkumu 

 

Proběhlý výzkum má z pohledu autorky několik zásadních limitů. Prvním z nich je 

výběr vzorku respondentů. I přes veškerou snahu o reprezentativnost vzorku byl výběr 

založen na subjektivním názoru autorky. Autorce se navíc nepodařilo zajistit výpověď 
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respondenta, který by start do života skutečně zásadně nezvládl. Mezi respondenty převažují 

„ti úspěšní“. Dalším limitem bylo vedení rozhovorů po telefonu. V takových případech 

chybí nonverbální část komunikace a rozhovory byly časově kratší, než by pravděpodobně 

byly rozhovory osobní. Posledním limitem, kterého si je autorka vědoma, je příliš malý 

vzorek respondentů pro větší využití tohoto výzkumu v praxi.  

 

6.2 Analýza rozhovorů 

 

Ke strukturalizaci této analýzy použijeme pořadí pokládaných otázek při 

rozhovorech. Respondenti udávali v některých případech velmi podobné odpovědi, v jiných 

případech se jejich názory a zkušenosti zásadně lišily.  

 

V úvodu rozhovoru respondenti představili, kdy a za jakých podmínek odešli nebo 

budou odcházet z DD. Tyto informace jsou v sekci o výzkumném vzorku. Zde se ukázal 

rozdíl ve vnímání podpory ze strany DD respondentů 3 a 5, kteří oba studují VŠ a jsou v DD 

na dobrovolném pobytu. Respondent 3 chce v DD zůstat co nejdéle to půjde – ideálně do 

termínu „státnic“, což však bude měsíc po dovršení 26. roku. Respondent 5 plánuje odcházet 

v letošním roce, přestože je mu teprve 24 let a na VŠ je ve druhém ročníků. Dál chce 

pokračovat bez podpory DD: „Posledních asi 6 let žiju naprosto samostatně, nezávisle na 

financování ze strany DD, to znamená, že tady neexistuje žádná pro mě potřebná garance 

od toho dětského domova a nepotřebuju se ním nijak spojovat, aby se o mě staral. Jsem 

připraven se ujmout samostatného fungování tady v Praze.“ 

 

Následující otázka už se dotýkala přímo přípravy na odchod z DD v době, kdy byli 

respondenti ještě v DD. Odpovědi byly pozitivní i negativní. Nikdo z respondentů nepopsal 

přípravu úplně tak, jak ji popisuje legislativa. Jen jedna respondentka udala, že na plánu 

odchodu spolupracoval i se sociálním pracovníkem: „Sociální pracovnice to s námi předem 

probíraly, že si musíme najít práci, bydlení a takové věci. Ale každý k tomu přistupoval po 

svém.“ Ani jeden respondent nebyl před odchodem navštívit kurátora pro dospělé. Naopak 

všichni hodnotili pozitivně roli klíčových vychovatelů.  

 

Respondentka 7 měla s jednáním DD v době před odchodem velmi špatnou 

zkušenost: „Nepomohli mi ani najít ubytovnu. Kdybych tam neměla tetu, která mi z vlastní 
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iniciativy dala nějaký katalog na bydlení v Praze v Sámovce (DPC – pozn. autorky), tak 

nevím, kde bych skončila.“ Osobnost vychovatelů hrála významnou roli v tomto období u 

více respondentů: „S OSPODem jsem moc nespolupracoval, sociální pracovnice mi taky 

moc nepomohla. Víceméně jsem spíš řešil věci s vychovatelkou na našem rodinném bytě a 

víceméně jsem ten odchod moc neplánoval.“ Respondentka 1 popsala pravidelné schůzky 

s vychovatelem: „Měla jsem schůzky s jedním vychovatelem, kde jsme to řešili. Bavili jsme 

se o životě a co bude dál. Vlastně jsem neměla žádné plány, nevěděla jsem, jak to bude.“ 

Někteří udávali, že s těmito vychovateli mají dodnes velmi blízký vztah: „Pro mě byla jako 

matka, jsem jí strašně vděčná.“ V odpovědích zaznívaly i zmínky o podpoře ze strany 

vrstevníků – kamarádů.  

 

O zapojení do projektů NNO ve fázi přípravy na odchod mluví hned několik 

respondentů. Velmi pozitivně hodnotili podporu dobrovolníků – patronů a mentorů (z 

projektu Patron a Začni správně): „To spolubydlení mi zařidil můj mentor, v rámci projektu 

Začni správně.“  Respondent 8 řekl: „Spíš to byly projekty, které pomáhaly. Byl jsem zapojen 

do projektu Patron, takže mám ještě svého patrona. To je vlastně program, který když jsem 

byl ještě v domově, tak mi pomáhal se připravovat na odchod. Vlastně teď se scházíme dejme 

tomu jednou za měsíc, probíráme jak se mám, jestli je po odchodu všechnov pořádku.“ 

Respondent 4 popsal spolupráci vychovatele, se kterým měl velmi blízký vztah, s NNO: 

„Uspořádal schůzku, kde byl on, můj patron, paní z nadačního fondu Veroniky Kašákový. 

Řešili jsme práci, strašně moc věcí, bydlení, školu, finance a takovýhle základní věci a co 

mám všechno udělat, co všechno platit a na co si dát pozor.“ 

 

Respondentka 2 mluvila o zapojení i do dalších projektů, a hlavně podpoře nadací. 

Nadace podporovaly i další respondenty hlavně při studiu: „Ze začátku mi Sámovka 

poradila, abych kontaktovala Nadaci Terezy Maxové. Přispívali mi na školné na VOŠ, a dali 

mi peníze na notebook, který mám doteď.“ O projektech zaměřených na vzdělávání mluvila 

jen respondentka 2, která odešla z DD už před 12 lety. Mladší respondenti o tyto projekty 

nezmínili. Jen jeden respondent mluvil o projektu zaměřeném na podporu zaměstnávání – 

Správný start, který mu pomohl v kariérním růstu. 

 

Někteří respondenti využili podporu i později po odchodu z DD, jiní už chtěli žít 

úplně samostatně a nezávisle. V této fázi využívali pouze podporu rodiny nebo neziskových 
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organizací, případně konzultace s vychovateli. Nikdo z nich nevyužil pomoc psychologa 

nebo sociálního pracovníka úřadu. Tři respondenti využili ubytování v DPC – jeden 

krátkodobě, dva dlouhodobě. Jeden z nich službu zhodnotil negativně: „Využíval jsem 

vlastně jen patrona, se kterým spolupracuji nadále. Byl jsem v domě na půl cesty v Benešově, 

tam jsem byl měsíc. Snažilo se to napodobovat ten systém dětského domova a zdálo se mi, 

že to není pro mě, snažil jsem se toho režimu zbavit.“ Dva z nich službu hodnotí velmi 

pozitivně: „Domov na půl cesty je super. Čekal jsem, že to bude vlastně ubytovna, ale je 

vidět, že tam jsou taky sociální pracovníci, kteří třeba s lidma pracují, pomáhají třeba 

přihlásit se na úřad práce, když nemáte práci, nebo pomůžou najít práci. Je tam určitý 

program, který se dá říct, že se dodržuje. Bylo to fajn, nestěžuju si na to.“ 

 

Na otázky o tom, zda si respondenti myslí, že v systému podpory v současné době 

něco chybí, většinou odpovídali, že ano a dávali i vlastní návrhy řešení. Respondentka 1 by 

ocenila služby psychologa, respondentka 2 si myslí, že by podpora měla trvat i déle po 

odchodu a měly by ji poskytovat NNO: „Když teď potkám někoho z domova, tak jsou to 

většinou drogově závislí anebo úplně na dně, bez práce a žijou hrozně.“ Respondent 3 by 

ocenil pravidelnou mentální podporu dlouhodobě po odchodu, kterou by měl poskytovat 

DD: „Měl by to spíš zařizovat domov než nějaké jiné organizace. Kdybych šel k někomu, 

koho neznám, nebudu k němu mít důvěru, i když to myslí dobře. Lidé, co mě znají šestnáct 

let, mi pomůžou daleko víc než někdo jiný.“ Respondent 4 neměl vlastní návrh řešení. 

 

Respondent 5 měl hned několik připomínek a návrhů na zlepšení situace po odchodu 

z DD. Stejně jako respondent 3 si myslí, že by následnou podporu měl poskytovat přímo 

DD: „Podle mě by se měl právě transformovat ten samotný barák toho dětského domova. 

To znamená, že z dětských domovů by se právě měly stát centra, který by právě tohle měly 

poskytovat. To znamená, že pod jeho střechou budou právě relevantní a důležití odborníci, 

kteří by tohle všechno mohli provozovat.“  Dále mu chybí legislativní podpora reflektování 

individuálních potřeb dětí a dostatek relevantních analýz a výzkumů na toto téma.  

 

Respondent 6 si myslí, že chybí prevence před odchodem z DD: „Děti z DD by měly 

používat podpory těch projektů a nadací. Myslím, že by se měl vytvořit nějaký další projekt, 

který bude mít na starosti opravdu třeba jen jeden dětský domov a děti z něj a probere s nimi 

průběh ještě než odejdou.“  Respondentce 7 obecně chybělo více lidskosti v ústavní péči – 
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například objetí vychovatelů. Myslí si, že NNO je na trhu hodně, ale chybí financování. 

Respondent 8 si myslí, že nejdůležitější je, aby děti odcházely z DD až v době, když už jsou 

na to připravené. Když nejsou, mohou využít existujících služeb – např. DPC.  

6.3 Závěr a diskuse výzkumu  

 

Provedený výzkum odpověděl na dané výzkumné otázky. Vzorek mladých lidí, kteří 

se výzkumu účastnili využívali mnoho forem podpory, které jim systém v době odchodu 

z DD nabízí. Nejčastěji využívali konzultací s klíčovými vychovateli, kteří pro ně často byli 

naprosto zásadní podporou. Další podporu z DD však prakticky nevyužívali nebo jim ani 

nebyla nabídnuta. Služby sociálních kurátorů pro dospělé nevyužil nikdo z nich. Další 

zmiňovanou podporou byla rodina, síť přátel, v jednom případě přístup ředitele DD a pak 

hlavně projekty neziskových organizací a nadace.  

 

Služby neziskových organizací byly zastoupeny ve všech výpovědích respondentů. 

Jedna respondentka využila takovou podporu jen jednou a jednorázově, ostatní ale podstatně 

více. Tři respondenti bydleli v DPC, dva mají dlouhodobě Patrona, jeden má již podruhé 

mentora, čtyřem respondentům poskytly nadace finance na studium a další zmiňovali 

jednorázové akce těchto organizací. Hodnocení všech těchto aktivit NNO bylo jen pozitivní. 

Nikdo z respondentů nevyužil služby sociální rehabilitace. 

 

Většina respondentů vidí větší nebo menší nedostatky v systému podpory mladých 

lidí odcházejících z DD. V rozhovorech poskytli zajímavé návrhy na možné řešení situace. 

Příkladem může být transformace DD na ambulantní centrum pro rodiny i mladé lidi po 

odchodu z DD nebo upozornění na nedostupnost služeb psychologické péče.  
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7 Závěr 

 

V teoretické části této bakalářské práce byl popsán systém náhradní výchovy v České 

republice, problematika odchodu mladých dospělých z DD a možnosti podpory těchto lidí 

v procesu přípravy na odchod z DD i adaptace do dospělého života. Zmíněny byly právní 

předpisy, které upravují povinnosti DD a státu vůči těmto lidem i možnosti, které nabízejí 

neziskové organizace formou sociálních služeb nebo projektů a programů. Výzkumná část 

práce měla za cíl prozkoumat, jaké formy podpory od těchto organizací jednotliví mladí 

odcházející využívají v kontextu celkové podpory, která je jim nabízena, jak tuto podporu 

hodnotí a které formy podpory jim v systému chybí.  

 

I přes nedostatky, které byly uvedeny v sekci limity výzkumu, tento drobný výzkum 

ukázal zajímavou sondu do prostředí mladých dospělých, kteří mají zkušenost 

s dlouhodobým pobytem v DD. V kontextu informací z teoretické části práce výzkum 

ukázal, že realita je mnohdy vzdálená právním předpisům i skvěle vypadajícím nabídkám na 

webových stránkách jednotlivých projektů. Výzkumný vzorek respondentů uvedl, že mnoho 

forem podpory, která je formálně nabízena, nikdy nevyužili a ani o ní nevěděli. Například 

se sociálním kurátorem pro dospělé nemluvil nikdo z nich. Sociální pracovníci DD jim také 

při startu dospělého života moc nepomohli. Z velkého množství nabízených projektů 

neziskových organizací, jmenovali respondenti jen několik z nich.  

 

Přesto však naprostou většinu podpory, která se jim dostala, hodnotí jako velmi 

prospěšnou a říkají, že bez této podpory by dnes nebyli, kde jsou – tedy integrovaní do běžné 

společnosti. Mnoho lidí ze systému státní i nestátní podpory jim velmi zásadně pozitivně 

ovlivnilo život. Situaci mladých dospělých opouštějících DD může zlepšit větší provázanost 

služeb preventivní i následné péče, a hlavně větší informovanost o těchto službách.  
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9 Seznam zkratek: 

 

DD – Dětský domov  

DPC – Dům na půl cesty 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NNO – Nevládní neziskové organizace 

NRP – Náhradní rodinná péče 

OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí  

ÚP – Ústavní péče 

VŠ – Vysoká škola 

ZDVOP – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
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10 Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 – otázky pro rozhovory 

Příloha č. 2 – Tabulky č. 1-3 
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Příloha 1. – otázky pro rozhovory 

 

Výzkumné otázky: 

• Jaké formy podpory mladí lidé při odchodu z dětských domovů využívají? 

• Jaké je zastoupení služeb neziskových organizací ve výčtu využité podpory? 

• Jaké formy podpory těmto lidem ve stávajícím systému chybí?  

 

Otázky pro polostrukturovaný rozhovor: 

 

1) Jak je to dlouho od Vašeho odchodu z DD? / Kdy budete z DD odcházet? 

2) V kolika letech jste odešel/odešla? Bylo to až po dokončení vzdělání? / Jak to plánujete? 

3) Jak probíhala nebo probíhá příprava na odchod ještě v DD? (příprava s vychovateli, 

různé projekty a nadace) 

4) Jak probíhal samotný odchod? Kam jste šel/šla? Měl/měla jste zajištěnou práci? / Jak to 

plánujete? 

5) Kdo Vás při odchodu podporoval nebo podporuje? (např. rodina, vychovatel, ředitel, 

sociální pracovnice DD, OSPOD, DPC, projekt, nadace, někdo další) 

6) Jak tuto podporu hodnotíte?  

7) Z dnešního pohledu, chyběla nebo chybí Vám nějaká služba v nabídce podpory při 

odchodu z DD? Jakou formu podpory byste rád/a doplnil/a pro dnešní mladé lidi 

odcházející z DD?  

8) Využil/využila jste / budete chtít využít nějakou podporu později? Tedy od Vašeho 

odchodu z DD do dnešního dne / do budoucna? (např. rodina, vychovatel, ředitel, sociální 

pracovnice DD, projekt, nadace, kurátor pro dospělé, občanská poradna, psycholog, 

psychiatr, někdo další) 

9) Jak tuto podporu hodnotíte?  

10) Z dnešního pohledu, chyběla nebo chybí Vám nějaká služba v nabídce podpory po 

odchodu z DD? Jakou formu podpory byste rád/a doplnil/a?  

11) Jak sám/sama hodnotíte Vaši integraci do samostatného života?  
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Příloha 2. – tabulky č. 1–3 

Organizace poskytující sociální služby pro danou cílovou skupinu 

•  Sociální služba „Dům na půl cesty“ 

Tabulka č. 1, zdroj: autorka 

• Sociální služba „Sociální rehabilitace“ 

 

Tabulka č. 2, zdroj: autorka 

Organizace provozující projekty a programy pro danou cílovou skupinu 

Provozovatel Název projektu/programu 

BPS – Byznys pro společnost, z.s. New job new life 

Dejme dětem šanci, o.p.s. Najdi si mě …, Pomoz mi do života…  

EkoInkubátor, z.ú. Symbios 

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v 

Novém Strašecí, o.s. 

Domov 

Liga otevřených mužů, z.s + Múzy dětem, z.s. Patron 

Mimo domov, o.s. Sociální inkubátor 

Nadace Terezy Maxové dětem Podpora vysokoškoláků z dětských domovů 

Nadace Terezy Maxové dětem + Otevřená 

budoucnost, z.s. 

To dáš! 

Nadace Terezy Maxové dětem + Otevřená 

budoucnost, z.s. + Accenture Services, s.r.o.  

Accenture Academy 

Nadace Terezy Maxové dětem + Otevřená 

budoucnost, z.s. + Škoda auto, a.s.  

Rozjedu to! 

Nadační fond Veroniky Kašákové Restart  

Nadání a dovednosti o.p.s. Rozhled, London Job & Fun, Můj byt 

Opři se, z.s. Opři se  

Spolu dětem, o.p.s. Postav se na vlastní nohy 

Srdce na dlani, nadační fond Rok poté 

yourchance, o.p.s. Začni správně 

Tabulka č. 3, zdroj: autorka 

 

 

Poskytovatel Název projetu/programu 

26 x v ČR  Domy na půl cesty  

Poskytovatel Název projektu/programu 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Poradenské centrum pro děti a mládež Chrudim 

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. DOM JOB 

Letní dům, z.ú. Doprovázení v rámci služby Kousek domova 

Radost – dětský domov, o. p. s. Sociální rehabilitace při DD Radost  

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don 

Bosco 

Doprovázení 


