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Kvalita poskytovaných služeb a péče 

v dětském domově ve Vilšanech na Ukrajině 

v souvislosti s psychickým vývojem jeho klientů 

 

 

Anotace  

 

Dětský internát ve Vilšanech není standardním ústavem sociální 

péče na Ukrajině. Svou specifičností si zaslouží zvláštní pozornost. Ta se 

mu v posledních letech dostává především ze strany dobrovolnických 

skupin o. s. Bodaj.  

Podmínky, způsob, obsah i spektrum sociálních služeb zde 

klientům poskytovaných má neblahý dopad na rozvoj osobnosti 

vilšanských klientů. Má práce se poskytovanými službami zabývá a 

popisuje je v přirozeném kulturním kontextu zdejšího života.  

 Pro přiblížení širších souvislostí čtenářům uvádím základní a 

obecné informace týkající se chodu dětského domova, negativních vlivů 

poskytovaných služeb, stávajících podmínek, snahy o změnu a 

všeobecného zkvalitnění životních podmínek klientů.  

Příklad vlivu životního prostředí na vývoj osobnosti podávám v 

kapitole vývojového hodnocení jedné z klientek vilšanského dětského 

domova, které je postaveno na analýze kreseb a její výtvarné činnosti 

zprostředkované dobrovolníky o. s. Bodaj.  

Závěrem jsem se soustředila na možné alternativy a způsoby 

kvalitněji poskytovaných služeb nejen dobrovolníky ale i personálem 

v souvislosti s psychickým vývojem jeho klientů. 
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Quality of services and care provided in a 

children's home in Ukrajine in connection with 

psycholigical development of its clients. 

 

 

  Annotation 

 

Childern´ s home in Vilšany is not an ordinary kind of institutions 

of social welfare in Ukraine. Its uniqueness makes it need a special care, 

which is for last six years provided by a group of volunteers from civic 

association called Bodaj.  

The circumstance, mean, expanse, spectrum of provided social 

services for clients have a negative influence to psychological 

development of inmates in Vilšany. My work is interested in these 

provided services, it is described in a wider cultural context of the life in 

Zakarpadská Ukraine.  

   To make it closer to my readers I present basic and 

global information connected with processing of the childern´s home, 

also with negative influences of provided services, nowadays conditions 

of this place and tries of changing and global higher quality of clients´ 

lives.  

The example of the influence of environments can be found in a 

chapter of a development assessment of the client named Eržika, which 

was based on analysis of her art creations provided by volunteers of 

Bodaj civic association.  

  At last I have focused my work on alternatives and 

different means of work which would make this environment more 

benign for clients than it is now. I try to suggest some art activities to 

make it real.   
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1. Úvod 

Zakarpatská Ukrajina, země v zemi, nejchudší a zaostalá část 

Ukrajiny mně podala na vrásčité dlani místo, ke kterému se nelze 

nevracet - dětský internát Vilšany. 

Pokud se člověku nabídne možnost zmírnit životní bídu a 

nepřiměřenou tvrdost jiných lidí, jde cestou, která ho nejprve zavede 

k poznání sebe sama, určení vlastních hodnot a hranic.  Až poté se z nás 

mohou  stát potenciální adepti na to, abychom našli odvahu a úctu 

zasáhnout do života někoho jiného než nás samotných. Mě osobně zasáhl 

dětský domov v malé zakarpatské vesničce natolik, že se již rok a půl 

účastním dobrovolnických stáží v tomto ústavu. 

Hlavním tématem mé práce je analyzovat poskytované služby a 

péči v dětském domově ve Vilšanech a jejich efektivitu ve vztahu 

k vývoji osobnosti dětí, které zde žijí a poskytnout návrhy na jejich 

zlepšení.  

Mým záměrem je také poukazovat na obtížné působení 

dobrovolnické skupiny ve Vilšanech. Shledávám důležitým popsat 

nezúčastněným životní podmínky zdejších klientů, které však nemohu 

zmiňovat bez bližšího zasazení do celkového sociokulturního kontextu 

Zakarpatské Ukrajiny. Z tohoto důvodu se v obecné části dočtete jak o 

obecných problémech na Ukrajině, tak o samotných potížích, kterými je 

dětský internát ve Vilšanech tolik sužován.  

Chtěla bych podtrhnout  absenci dokumentace klientů a 

odborných diagnostik, znemožňující jak personálu, tak dobrovolníkům 

efektivně pracovat a rozvíjet osobnosti zdejších klientů. Bylo by 

bezpředmětné zabývat se touto tématikou, aniž bych čtenářům přiblížila 

způsob života klientů. Rovněž je zásadní popsat fungování celého 

internátu, jeho vybavení, a to nejen v mezích materiálních ale i v 

sortimentu klientům poskytovaných služeb.  

Na počátku našeho dobrovolnického působení byla práce s dětmi 

nahodilá a nesouvislá, protože jsme nevěděli (v prostředí dosti 

atypickém), jakým způsobem ji vést. Mou snahou a odkazem je 

reflektovat doposud získané zkušenosti a poznatky a snažit se o jejich 
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účinné využití v práci s klienty. Vystihnout, do jaké míry je člověk a jeho 

osobnostní vývoj ovlivňován rodinou a prostředím, ve kterém vyrůstá. 

Představit klienty dětského internátu ve Vilšanech, jejich nelehké osudy a 

těžká dětství, jejichž dopad na jejich osobnost nezmírňuje ani mnou  

navštěvované ústavní zařízení.  

Po celém mém dobrovolnickém působení ve Vilšanech cítím, že 

v některých situacích nelze používat terminologii ústav a klienti ale 

Vilšany a děti. Zároveň shledávám, že je  ještě třeba hodně úsilí a 

nekonečné práce, aby zde mohly děti hodnotně žít. Je důležité přemýšlet 

a hledat příčiny a chyby, kterých se způsob chodu dětského internátu 

Vilšany dopouští. Velkým stavebním kamenem nepříliš kvalitních životů 

klientů je nepodnětné prostředí a každodenní prázdnota jejich životů. 

V hledání odpovědí na možné efektivní změny ve vývoji osobností 

klientů se ve své práci opírám o teorii osobnosti psychologa E.H. 

Eriksona.  

V neposlední řadě chci čtenáře nechat pocítit atmosféru  prostředí, 

kde panuje citová deprivace, nedostatek podnětů, které jsou nutné pro 

přirozený vývoj a rozvoj osobnosti dítěte, a kde se člověk stává jedincem 

sociálně narušeným a frustrovaným. A také kde jedním z nástrojů 

pokroku a rozvoje osobnosti může být pestrost volnočasových aktivit. 

Mým mnoholetým zájmem je výtvarná činnost, kterou lze spojit 

s arteterapeutickými metodami. Ta se v tomto případě stává velmi 

užitečnou cestou poznávání, alternativou komunikace a nenásilným 

působením na rozvoj osobností zdejších klientů, čehož se snažím využít 

pro účelné zlepšení životního prostředí a navržení změn, které by 

pozitivně ovlivnily životy nejen chovanců ústavu.  
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2.Sociální, kulturní a hospodářské 

podmínky  na Zakarpatské Ukrajině 

 
   Podkarpatská Rus je termín, označující území dnešní ukrajinská 

Zakarpatské oblasti, z historického hlediska je to označení jedné ze čtyř 

zemí Českoskolenska v letech 1919 – 1939, jejíž území mělo nepatrně 

odlišné hranice. Jejím hlavním městem byl Užhorod. V listopadu 1938 se 

po První vídeňské arbitráži přičlenila jižní oblasti osídlené především 

Maďary, včetně Užhorodu a Mukačeva, k Maďarsku a jejím centrem se 

stalo město Chust. 

Podle vládní formy je Ukrajina parlamentně-prezidentskou 

republikou. Podle státního zřízení je unitárním státem. Podle Ústavy 

z roku 1996 je Ukrajina republikou. Hlavou státu je prezident, který je 

volený občany Ukrajiny na základě přímé volby. Jediným orgánem 

zákonodárné moci je parlament.      

  Od doby vyhlášení nezávislosti prošla Ukrajina jistým vývojem 

směřujícím ke stabilní, tolerantní a demokratické společnosti. Dnes jsou 

Ukrajinci svobodnější než kdy předtím, nicméně veřejnost zároveň žádá 

větší reformy a je již znavená očekáváním podstatného zlepšení životního 

standardu.        

  Podle některých expertů hlavní riziko pro existenci Ukrajiny 

není ve vnějších faktorech (vojenských nebo geopolitických), ale je věcí 

vnitřních faktorů - zejména existující stav ukrajinské ekonomiky, která 

není schopna normálního fungování bez cizí ekonomické pomoci. Dále 

ukrajinský pracovní trh není schopen zaměstnat velký počet žen a 

mladých lidí a mobilita pracovní síly zůstává nízká. Oficiální 

nezaměstnanost (3,7%) je velmi nízká, ale sociální situace většiny 

zaměstnaných se příliš neliší od nezaměstnaných.1 

 

    Na Ukrajině ještě stále nejsou příhodné podmínky ke studiu 

problematiky ústavní péče, psychoterapie a psychologie jedinců s 

                                                 
1  srov [cit. 11. května 2007 ]<http://cs.wikipedia.org/wiki/Podkarpatsk%C3%A1_Rus>  
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postižením či jinak nemocných dětí, dospělých a seniorů. Také odborná 

literatura s touto tematikou zde není skoro žádná. 

 Na Ukrajině fungují tyto typy ústavních zařízení: 

• kojenecké ústavy pro děti zdravé i s mentálním postižením, 

• dětské domovy pro zdravé děti školního věku, 

• dětské domovy pro děti předškolního věku s lehkou mentální     

retardací, 

• dětské domovy pro děti se středním stupněm mentální 

retardace, 

• dětské domovy pro děti s těžkou mentální retardací, 

• dětské domovy pro děti s hlubokou mentální retardací, 

• dětské ozdravovny pro chronicky nemocné děti, 

• psychiatrické léčebny pro dospělé, 

• domovy důchodců pro lidi zdravé i s postižením. 

 

 Existují ještě i jiné typy podobných institucí, nicméně výše 

jmenované lze najít v oblasti Zakarpatské a Ivano-Frankivské. Zajímavé 

je, že ústavní zařízení pro děti s postižením se nejmenují ústavy sociální 

péče, ale pro všechny dětské ústavy se používá označení dětský domov, 

v ukrajinštině - internát. 

 Všechna zmíněná zařízení jsou uzavřeného typu. Klienti 

nemohou opouštět areál ústavu a lidé zvenku mají vstup povolen jen se 

souhlasem ředitele daného zařízení. Výjimku tvoří různé akce pro klienty 

mimo ústav nebo pracovní činnost mimo areál ústavu. Výchova v 

ústavech je velmi omezená. 

 Děti jsou do jednotlivých typů ústavních zařízení zařazovány po 

pobytu v diagnostickém ústavu (v Zakarpatské oblasti je pouze jediný). 

Tam bývají při krátkodobém pobytu diagnostikovány a následně podle 

typu a stupně postižení předány do příslušného dětského domova. Po 

dosažení plnoletosti by měly být přemístěny do ústavů pro dospělé. 

Věková hranice však není příliš dodržována, některé děti zůstávají v 

dětských domovech i v dospělém věku, převážně jsou to jedinci, jež jsou 

schopni pracovat a pomáhat jak při chodu ústavu, tak s péčí o mladší děti. 
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Na Ukrajině jsou dětské domovy pro homogenní i pro smíšené skupiny 

klientů. Ústavy jen pro chlapce či jen pro dívky bývají zřizovány pro děti 

alespoň školního věku s mírnějšími stupni mentální retardace. 

 V převážné většině nejsou ústavy orientovány na zájmy klientů, 

nýbrž na zájem společnosti. Děti s mentální retardací jsou zbaveny 

povinnosti školní docházky a nekvalifikovaní zaměstnanci v zařízeních 

nemohou zajistit v rámci výchovy takový rozvoj osobnosti dětí s 

mentálním postižením, jakého by se jistě dosáhlo při kvalitní péči 

odborně vzdělaného personálu. Špatné personální zajištění ústavů velmi 

úzce souvisí s nedostatkem finančních prostředků, se kterým se téměř 

všechna zařízení silně potýkají. Stát zajišťuje finanční zabezpečení jen 

nepatrným procentem z celkového rozpočtu. 

 Pod sovětským socialistickým režimem Ukrajina silně 

zanedbávala péči o své občany s postižením. Stejně jako u všech 

socialistických zemí se teorie naprosto odlišovala od praxe. Přestože již v 

roce 1931 bylo vydáno lidovým komisariátem pro vzdělání opatření „O 

zavedení všeobecného základního vyučování pro děti a mladistvé fyzicky 

defektní, slabomyslné a vadně mluvící“, jímž byla nařízena povinná 

školní docházka pro tento okruh osob, většina takto postižených nikdy 

vzdělávána nebyla a bohužel dodnes není. Stejně tak nebyly použity 

různé teorie o vzdělávání dětí ve speciálních zařízeních podle míry jejich 

postižení, rozdělení do jednotlivých tříd, v nichž měly být vždy děti s 

nějakým převládajícím defektem.2 

 Přes veškerá nařízení bylo k lidem s  postiženým přistupováno 

jako k druhořadým členům společnosti s vědomím, že jejich potřeby 

nemusí být uspokojovány v dostatečné míře. Podobný přístup převládá u 

pracovníků v ústavních zařízeních i v dnešní době, zejména tam, kde se 

vše velmi pomalu mění, kde odborně vzdělaný personál zcela chybí. 

 

 Ukrajina prošla výraznou politickou změnou. Má velké ambice 

přiblížit se západním státům a připojit se ke státům Evropské unie - při 

spolupráci s ní by mohlo konečně dojít ke změnám v hierarchii ústavních 

                                                 
2 srov Němcová, M. , 2002 
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zařízeních a ke zlepšení péče o lidi s postižením. Zatím můžeme pomáhat 

a doufat v rozvoj a pokrok nejen v oblasti sociální péče. 

 

 

4. Dětský domov ve Vilšanech 

  

Jako studentka sociální školy bych si měla být vědoma svých 

možností a hranic na poli sociální práce. Nabídka praxe v dětském 

domově na Ukrajině pro mne byla výzvou.  Díky schůzkám se zástupci a 

pracovníky o.s. Bodaj3, na kterých se probíralo možné působení skupiny 

studentů Jabok a ETF-UK ve vilšanském dětském domově, jsem byla 

informovaná o nesnadném působení dobrovolníků na tomto místě. 

Zpětně oceňuji, že jsme byli varováni a donuceni zvážit nejen naše 

vlastní dovednosti a zkušenosti, ale i fungování dobrovolnické skupiny. 

 Moji pravidelnou dobrovolnickou činnost v dětském  domově ve 

Vilšanech odstartovala měsíční praxi v zařízení, jaké již v česko-

slovenském prostředí nepotkáme.  

 

Dětský domov leží 

v horské vesničce Vilšany  na 

Zakarpatské Ukrajině nedaleko 

Koločavy. Tento domov je 

zařízením internátního typu s 

přísně uzavřeným režimem. V 

současné době v něm žije asi 150 dětí ve věku  1- 35 let. Vilšanský 

domov je jedním ze šesti dětských domovů pro děti s mentálním 

postižením na Zakarpatské Ukrajině.4 Jako jediný je ovšem určen pro děti 

s nejhlubším stupněm mentální retardace. Všichni klienti mají tedy 

totožnou diagnózu, ale jsou zde různorodé typy postižení (mentální 

retardace, kombinovaná postižení - tělesná, smyslová, autismus, citově 

                                                 
3  podrobnější informace o o.s. Bodaj viz příloha 
4  Ústavní zařízení pro děti s postižením se nejmenují ústavy sociální péče, ale pro 
všechny dětské ústavy se používá označení dětský domov.  
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deprivované a sociálně zanedbané) ale i děti zdravé, které byly do 

domova odloženy nebo odebrány rodičům. 

 

 

5. Zázemí dětského domova ve Vilšanech 

 

5.1 Prostorové podmínky dětského domova 

  V areálu internátu jsou tři velké dvoupatrové hlavní budovy, do 

kterých jsou klienti rozděleni. Rozdělení je provedeno s ohledem na věk, 

schopnosti ,dovednosti a  pohlaví klientů. U klientů je však při 

rozřazování opomíjeno přihlížet k   jejich psychickému stavu a 

osobnostním potřebám a možným nenapravitelným následkům, které 

jejich špatné zařazení může způsobit.  

 

 V přízemí první budovy, v jedné nepříliš velké místnosti, žije 

deset klientů připoutaných na lůžko a s nimi jeden starší vozíčkář (asi 

36let), který již na první pohled netrpí nejhlubším stupněm mentální 

retardace.  

   V prvním patře této budovy, které je bariérové, jsou tři 

místnosti, kde tráví dny asi šedesát větších, ať už lépe či hůře, ale pohybu 

schopných klientů. S nimi zde žije i sedmnáctiletá dívka odkázaná na 

kolečkové křeslo.5   

  V další budově, která byla nově postavena ze zahraničních 

finančních zdrojů (otevřena v lednu 2001), se nachází přibližně dvacet 

klientů ve věku od jednoho do sedmnácti let a asi deset malých klientů 

ležících.  

  V poslední budově žije kolem šedesáti nejstarších klientů. 

            

 K těmto třem hlavním budovám patří také hospodářské objekty, 

určené pro chov hospodářského zvířectva. Je zde několik krav, desítky 

                                                 
5  Larisa se od ostatních liší právě svou vysokou vnímavostí a schopností empatie, její 
mentální vývoj rozhodně neustal na nejnižším stupni. Larisa je s ohledem na svůj 
handicap učenlivá, samostatná, svou situaci a postavení v domově si uvědomuje a 
hodně zde trpí. 
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prasat, králíci, slepice. V okolí domova je vysazeno pár ovocných stromů 

a do vlastnictví dětského domova patří i pole, vzdálené odsud asi 40 km.6  

 Dětský domov má vlastní pekárnu, která je v jeho těsném 

sousedství. V areálu dětského domova je dále prádelna, dílny, několik 

skladů, kotelna a staré kino nazývané klub,které francouzští lékaři bez 

hranic7 předělali na bezbariérové cvičné dílny, kuchyňku a počítačovou 

místnost v současné době nevyužívanou.  

 

5.2 Personál 

I přesto, že má dětský domov kolem stovky zaměstnanců, těch, 

kteří se věnují přímo dětem, je málo.8 Převážná většina personálu se stará 

o chod dětského domova, kuchyni, dobytek atd. 

V dětském domově pracují ošetřovatelky, ale i vychovatelky. 

Vzdělání těchto zaměstnankyň však neodpovídá jejich vykonávané 

profesi.  

Zdravotnický personál dětského domova tvoří čtyři zdravotní 

sestry a lékařka. Na pracovní směně bývají  přítomny tři zdravotní sestry 

(jedna zdravotní sestra má na starosti jednu budovu), doktorka někdy 

nedochází vůbec.  

 Zdejší pan ředitel má kromě vedení dětského domova spoustu 

dalších aktivit, vlastní několik nemovitostí9a jeho vliv je v Zakarpatské 

oblasti dalekosáhlý.    

    

 

 

 

                                                 
6  Všechen chov a pěstování plodin stačí pokrýt zhruba 30% spotřeby jídla v dětském 
domově. 
7  více v kapitole Historie Dětského domova ve Vilšanech viz příloha 
8  V jedné dvanáctihodinové směně pracuje jen osm ošetřovatelek, které by měly 
zajišťovat každodenní potřeby všech cca 150 klientů, což není a nemůže být v jejich 
silách. Průměrně si zaměstnanci vydělají měsíčně asi kolem 150 hřiven, což je zhruba 
750 korun. 
9  � Např. hned v sousedství dětského domova je pila a ředitel velmi často jezdí do 
dětského domova také právě kvůli kontrole pracovníků v tomto objektu. 
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6. Sociální servis poskytovaný klientům 

ve vilšanském dětském domově 

 

6.1 Stravování 

Klienti se stravují čtyřikrát denně. Základ všech denních chodů je 

chleba z místní pekárny.  

 

K snídani starší klienti  dostávají  chleba (k němu občas někteří 

dostanou máslo či marmeládu) a čaj. 

Pro ostatní klienty  tvoří stravu chlebem zahuštěné kaše.  Základ 

kaší k snídani je čaj. 

Oběd  mají nejstarší klienti sestaven ze dvou chodů. 

Do polévek ( se zelím, bramborami, kroupami občas malými 

kousky masa) se přidává větší porce chleba. Druhý chod představuje kaše 

(bramborové, pohankové, rýžové, krupičné) nebo těstoviny s kousky 

masa.  Malé děti chodící i ležící  mají pouze druhý chod, většina z nich 

dostává krupičnou kaši připravenou buď nasladko nebo naslano.  

            U  malých dětí je stravování náročné. Jedna žena (maximálně 

dvě) musí všechny děti, jež umí jíst samy, usadit, rozdat jim misky s 

jídlem a dohlížet, aby jedly, neházely jídlo po zemi a neutíkaly. Přitom 

musí stihnout nakrmit asi deset dětí nemohoucích (ležících). Pokud 

ošetřovatelky nestíhají všem rozdat jídlo, stává se, že někdo nedostane 

svou porci či její část vůbec. Děti nejsou nuceny vše sníst, kdo nejí, musí 

vydržet do dalšího stravování a jeho jídlo bývá rozděleno mezi ostatní. 

  Svačiny se skládají buď ze suchého chleba, kaší, jejichž základ 

tvoří čaj a do něj je nadrobený chleba, nebo ze sladkostí.10 

  K večeři klienti dostávají kaše připravené z mléka naředěného 

vodou a těstovin, nebo krupičnou kaši. 

                                                 
10  Ty do domova vozí jako dary zámožnější Ukrajinci. 
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6.2 Hygiena 

  Na hygienu se v dětském domově příliš nedbá. Péče o povrch 

těla má význam nejen zdravotní, ale i otužovací a kosmetický. Spočívá 

především v pravidelném mytí. Každodenní mytí celého těla by mělo být 

pro každého samozřejmostí.11 Děti v dětském domově nikdo těmto 

základním hygienickým návykům neučí (v domově je hodně dětí, které 

by je zvládly a naučily by se jim).  

V knize  Zdravý způsob mentálně postižených, se můžeme dočíst, 

jak by měla hygiena probíhat v ideálním případě: Pokud není někdy 

možné se denně sprchovat, omýváme teplou vodou (podle potřeby i 

mýdlem) více znečištěná místa. Každé omytí či koupel zakončujeme 

opláchnutím nebo osprchováním. Osušíme tělo vždy suchým ručníkem, 

čímž dosáhneme také lepšího prokrvení kůže.12  

 Osobní hygiena soběstačnějších klientů ve vilšanském internátu 

spočívá v tom, že se párkrát za týden sprchují, přičemž málokdo vlastní 

mýdlo či šampón. Myjí se jen tehdy, pokud teče teplá voda, což není 

samozřejmostí. Ručníky nepoužívají. 

 Dle personálu se všechny děti pravidelně alespoň jednou týdně 

koupají nebo jsou koupány, zdaleka to však není pravda. Ležící děti jsou 

myty velmi nepravidelně a velmi málo. Těmto klientům je poskytována 

hygienická péče přímo na lůžku. Ošetřovatelky je občas jen velmi rychle 

omyjí hadrem před tím, než vymění kus látky, která nahrazuje plenu. Tím 

u nich veškerá hygiena končí. 

Malé děti z nové budovy bývají koupány velmi zřídka.  

Zápach moče a silně zatuchlý vzduch prostupuje celý dětský 

domov.  

Ruce po odchodu z toalet si nemyje nikdo. Toaletní papír 

nedostávají. 

„U žen je třeba udržovat čistotu krajiny pohlavních orgánů  v době 

menstruace.“13 Pouze některé dívky v internátu výjimečně dostanou 

                                                 
11  srov Kvapilík, J. , Černá, M. , 1990 
12  srov Kvapilík, J. , Černá, M. , 1990 
13  Kvapilík, J. , Černá, M. , 1990, str. 64 
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v době menstruace vložky. Některé jsou nuceny tuto situaci řešit 

několikanásobnou vrstvou spodního oblečení. 

   Péče o ústní dutinu je velmi špatná. Zuby si nečistí téměř nikdo, 

pouze pár pečlivých - jestliže mají alespoň kartáček, tak prostou vodou. 

Velmi zřídka vlastní i pastu, kterou někteří mají možnost získat jako 

odměnu za pomoc při práci. 

    

6.3 Nemoci, léčba a lékařská služba 

V důsledku nedodržování základních hygienických návyků se u 

dětí vyskytuje velké množství kožních problémů a zvýšená kazivost 

zubů. Pokožka mnoha dětí je postižena různými druhy exémů a vyrážek, 

časté jsou i bolestivé kapsy plné hnisu, které musí být zaléčeny. Jedná se 

o formu streptokoku či stafylokoku. Děti disponují silnou imunitou 

organismu a některé dokáží leccos překonat i bez patřičné léčby. 

Prevence kožních chorob spočívá většinou ve zvýšené osobní 

hygieně, zaměřené na péči o povrch těla. Pravidelné denní mytí celého 

těla, nejlépe pod sprchou, podstatně zvyšuje odolnost pokožky. K tomu 

však u nikoho z dětí rozhodně nedochází. Zanedbávány jsou i ostatní 

složky prevence, ke kterým patří celková čistota prostředí, častá výměna 

prádla, kvalitní výživa zvláště v zimním období a přiměřený pobyt na  

slunci v letních měsících.14 

Dentální potíže jsou pro děti jedny z nejbolestivějších. Převážná 

část klientů si několikrát do roka projde bolestivými záněty, ale prohlídku 

u zubaře podstupují jen nejtěžší případy, pokud se najde čas, ochota a 

peníze. Ostatním je pomáháno tlumením bolesti. Klientům je v takových 

případech podávána  přírodní dezinfekce - hřebíček. 

 Větší počet klientů trpí poruchami zraku různého stupně, 

zejména krátkozrakostí (brýle nosí jen jeden hoch, který začal chodit do 

školy), záněty i zákaly. Poměrně časté jsou i srdeční a oběhové vady. 

Ojedinělé nebývají ani zažívací potíže, které nejsou léčeny  medikací ani 

dodržováním diet. 

                                                 
14  srov  Kvapilík, J; Černá, M., 1990 
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  Veškeré akutní nemoci, záchvaty, agresivnější nálady, vztek a 

pláč, špatná slova a vůbec jakékoliv nevhodné chování dětí se řeší rychle 

a jednoduše  podáním tlumících preparátů. Četnost i kvantita jejich 

používání je závratná. Nelze přehlédnout, jak tyto látky ovlivňují 

psychiku klientů. 

 Děti jsou každodenně při sebemenším prohřešku zastrašovány, 

že dostanou injekci tlumících farmak. Ze zdravotníků mají neskrývané 

obavy, injekce berou jako nechtěnou avšak nepříjemnou součást svého 

života. U citlivějších jedinců vyvolávají silné dávky záchvaty panické 

hrůzy.   

    

6.4 Materiální zázemí  

Zevnějšek vyžaduje vždy stálou péči. Vedle hygieny  k této péči 

patří i starost o oděv a obuv.  

Oděv by měl podporovat přirozenou tepelnou regulaci těla, měl by 

usnadňovat provádění určitých činností, pomáhat ochraně proti úrazům 

atd. 

V internátu je oblečení velkým problémem, není ho nedostatek, 

ale oblečení je zapečetěno ve skladu a ke klientům se nedostane. 

 Každá místnost má své číslo a tyto čísla jsou vyznačená i na 

oděvech. Klienti sdílející jednu místnost mají tedy přiděleno určité 

oblečení, které si různě střídají. Klienti chodí často oblékáni nepřiměřeně 

k počasí i roční době. Obuv není u klientů samozřejmostí.  

Nedostatečné pro plnohodnotný život jsou i prostorové 

podmínky, ve kterých klienti vyrůstají a žijí po celý život. „Jedním 

z předpokladů pro rozvoj prosociálního chování (chování pozitivní a 

respektující ostatní; jeho rozvoj je spojen s dosažením určité úrovně 

empatie, se schopností ovládání agresivity a vlastních aktuálních potřeb; 

za normálních podmínek se mu  dítě učí v předškolním období) je 

uspokojení potřeby jistoty a bezpečí.“15  

 Denní pokoje jsou vybaveny pouze lavicemi a v rohu je 

umístěna skříň sloužící jako úložný prostor na oděv či věci ošetřovatelek. 

                                                 
15  srov Vágnerová, M. , Vývojová psychologie, 2000   
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 V ložnicích jsou jen postele, jedna vedle druhé a jedna skříň. 

Chybí zde tedy úložné prostory, skříňky, či jen např. vyhrazené šuplíky 

pro odkládání osobních věcí, ač jich klienti příliš nevlastní. Většinou se 

jedná o nějaké dobroty k jídlu, či hygienické věci, u šikovnějších dívek 

jde často o kosmetiku či spony do vlasů, které děvčata  občas dostávají 

od ošetřovatelek jako odměnu za pomoc při práci. 

V hlavních budovách je na každém patře jedna koupelna určená 

pro klienty, jejichž vybavení ani prostorové podmínky však nesplňují 

kriteria potřebné pro klienty s těmito typy postižení. 

Největším problém je sociální zařízení na nově zrekonstruované 

budově. Přízemí budovy je bezbariérové a první patro bylo projektanty 

navrženo pro vybudování ředitelské kanceláře a místností pro ostatní 

zaměstnance. V bezbariérovém přízemí, kde jsou prostorné koupelny 

vybavené pro snadnou obsluhu a péči o klienty (je zde také např. sauna), 

jsou však nyní kanceláře. V prvním patře žijí malé děti, sedí pohromadě 

v jedné místnosti a vedlejší místnost obývají malé děti upoutané na 

lůžko. 

Velkým problémem u ležících klientů jsou postele, na kterých 

tráví celý život. Jen velmi tenká a proležená matrace je pokryta gumovou 

podložkou, aby nedošlo k znečištění ložního prádla. Děti jsou místo do 

plen baleny do starých hadrů a přikryty opět gumovou přikrývkou, aby 

byly chráněny lůžkoviny. To podporuje tvorbu bolestivých dekubitů.  

 

6.5 Vzdělání 

Součástí komplexní péče o  klienty by měla být také péče  o jejich 

vzdělávání. Všichni klienti v dětském domově ve Vilšanech mají 

shodnou diagnózu – neschopni práce. Děti jsou tak právně  zbaveny 

práva na jakékoliv vzdělávání. V dětském domově se tedy tímto 

problémem dále nezabývají.  

 

6.6 Práce 

V internátě je zaběhlým zvykem, že ošetřovatelky začínají 

zapojovat při péči o  klienty  starší a  rozumnější děti. Výchovně by to 

nebyla špatná myšlenka, jen kdyby byla dobře aplikovaná do praxe. 
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K pečujícím dětem se  začne přistupovat jinak, pracují a v podstatě se 

z nich stane velmi levná pracovní síla, jako odměna jim zpočátku stačí 

nějaké jídlo navíc. Postupně však zjistí, že jde vytěžit víc, a to i pozičně. 

Tyto děti velmi rychle vycítí, že jsou ošetřovatelkami brány jinak než 

ostatní, a tak se začnou nad nemohoucími vyvyšovat. Jsou 

ošetřovatelkám k ruce a dělají to, co ony, a tak se stává, že děti bijí děti, 

protože dospělí chtějí mít klid a co nejméně práce. 

 

6.7 Volnočasové aktivity 

V dětském domově je denní režim řízen stravováním. 

Denní program dětí začíná vstáváním kolem páté hodiny ranní. Po 

vykonání hygieny - opláchnutí obličeje, následuje snídaně. Až do oběda 

(11: 00) pak děti tráví čas v místnosti pasivním posedáváním na zemi 

nebo na lavicích. Šikovnější klienti jsou zapojeni do pracovních činností 

dětského domova, o tom v kapitole Práce. 

 V každé místnosti je u stropu nainstalovaná televize, která je 

puštěná velkou část dne. Ačkoliv děti pořadům (pro ně naprosto 

nevhodným) nemohou rozumět, sledují je. V místnostech je stůl a lavice, 

židle a v některých koberec. Vychovatelky neorganizují žádné činnosti. 

Každodenní pasivita je narušena opět dalším stravovacím cyklem – 

svačinou (15:00), večeří ( 18: 00). Z výše uvedeného režimu je patrné, že 

denní program je omezen jen na stravovací režim.  

 

Několik klientů se občas (jednou měsíčně) s vychovatelkami učí 

vařit ve cvičných kuchyňkách ve zrekonstruovaném klubu. 

 

Několik zdatnějších klientů tvoří vilšanský internátní pěvecký 

souboru Huculyk. Soubor vznikl díky dobrovolné práci jednoho staršího 

pána z Vilšan, který chodil dětem zahrát na tahací harmoniku a při tom je 

naučit nějaké lidové písničky. Klienti si zpěv a hraní oblíbili, a tak se 

spolupráce stala pravidelnou.  
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Klienti zkoušejí nepravidelně, většinou jednou týdně jednu až dvě 

hodiny, před vystoupením častěji. 16 

 

 

7. Vývoj osobnosti dětí v ústavní péči 

 

 
7.1 Zanedbávání péče v dětském domově ve 

Vilšanech 

Nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany. Nezabezpečení 

domova a vhodných životních podmínek pro život dítěte patří 

k závažným jevům, které se vyskytují v dětském domově ve Vilšanech v 

plné míře. 

Jde o zanedbávání péče.  

O těžké zanedbání se jedná tehdy, je–li ohroženo zdraví či 

dokonce život dítěte. Všeobecné zanedbání je způsobeno nedostatkem 

kvalitního jídla, ošacení, lékařské péče a izolací od okolního světa a 

neuspokojením psychických potřeb, které jsou: 

• potřeba podnětové proměnlivosti (stimulace – její dostatečná 

složitost a variabilita) 

• potřeba kognitivního řádu (vnější struktury – smysluplného, 

srozumitelného a organizovaného upořádání podnětů) 

• potřeba emoční vazby (specifického sociálního objektu, k němuž je 

dítě vázáno těsným a stabilním poutem) 

• potřeba autonomie (V osobně-sociálním významu – nezávislost, 

sebenaplnění a  zajištění osobní integrity) 

• později pak ještě potřeba otevřené budoucnosti a akceptované 

vlastní minulosti.17  

                                                 
16 V současné době je Huculyk chloubou pana ředitele. Díky tomuto souboru se dětský 
domov dostal do povědomí lidí, a zvýšil též internátu prestiž. Soubor Huculyk  díky 
možnosti účasti na různých kulturních akcích přinesl pro klienty i zaměstnance možnost 
cestování a získal touto cestou i nemalé finanční příspěvky. 

 
17  srov Langmeier, J., Krejčířová, D. 1998 
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 Zanedbání může být bez fyzického nálezu. Patří sem i 

ponechávání malých dětí bez dozoru, netečnost k jejich volnočasové 

činnosti.18 

 

 7.2 Výchovné zanedbání 

Klienti v Dětském domově ve Vilšanech jsou nejen psychicky 

deprivovaní, ale také hodně výchovně zanedbaní. Nedostává se jim nejen 

potřebné osobní hygieny, přiměřené výživy, dostatečného dohledu a 

ochrany před úrazy a také i nezbytné lékařské péče. Zanedbání je patrné i 

v osvojování dovedností a znalostí důležitých k úspěšnému zařazení do 

společenských činností a kulturních aktivit. Na rozdíl od výchovného 

zanedbání postihuje psychická deprivace také hlubší složky osobnosti. 

Obtížné životní situace nedávají dětem možnost uspokojovat ani ty 

nejzákladnější psychické potřeby   v dostačující míře. Deprivační vlivy a 

další rizikové faktory vyskytující se v každém ústavním zařízení se zde 

objevují mnohem četněji, spolupůsobí na psychiku dětí a ovlivňují jejich 

životy. 

 

7.3 Důsledky zanedbání na vývoj osobnosti dítěte 

Klienti prožívají spoustu zátěžových situací, které sami nemohou 

ovlivnit. Ústav jim nezajišťuje takový prostor bezpečí, jistoty a péče, jenž 

by mohly mít v rodinném prostředí, a zcela určitě nenaplňuje jejich 

základní psychické potřeby. Ve všech věkových skupinách jsou nejvíce 

ohroženi jedinci slabí, závislí, nemocní nebo postižení – častěji se stávají 

obětí špatného zacházení, ale současně jsou i zranitelnější a méně odolní  

vůči jeho vlivům. To se týká už dětí v nejútlejším věku. Velmi ohroženou 

skupinou jsou děti mentálně retardované.19  

 Důsledkem časté emoční deprivace je jednak narušení 

kognitivního a pohybového vývoje, jednak narušení vývoje osobnosti 

postižených dětí. Pravidlem tedy bývá vývojová retardace různého stupně 

v závislosti na závažnosti deprivační zkušenosti, u velmi těžkých forem 

                                                 
18  srov  Dunovský, J. , 1995, str 54 
19  Langmeier, J. , Krejčířová, D. 1998 
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deprivace v nejčasnějším věku dochází i k poruchám somatického 

vývoje.20 

 

Reakce dětí na neuspokojování psychických potřeb je velmi 

různorodá, je podmíněna různými typy osobností jednotlivých dětí. 

Určitá část klientů si skutečně umí najít životní prostor i v tamních 

velmi omezených podmínkách. Mají své oblíbené lidi z personálu, se 

kterými komunikují. Umí si najít kamarády také mezi ostatními dětmi 

z domova. Některé mají ovšem  velmi narušený sociální vývoj. Část 

klientů je při vyhledávání kontaktu agresivní vůči druhému nebo i sobě, 

někteří klienti nevyhledávají kontakt vůbec, někteří jsou natolik nesmělí, 

že i když o blízkost druhého moc stojí, neumějí si o ni sami říct. Stojí 

opodál a čekají, jestli za nimi někdo přijde sám nebo se snaží na sebe 

upozornit pláčem, agresí, či nevhodným chováním. 

Přímým pozorováním chování dětí různých věkových kategorií 

v jednotlivých formách dřívějších zařízení tzv. kolektivní výchovy bylo 

totiž možno rozlišit několik typů vývoje osobnosti pod vlivem deprivace: 

typ „normoaktivní“ či relativně dobře přizpůsobivý21; typ hypoaktivní či 

útlumový22; typ sociálně hyperaktivní23; typ sociálně provokativní24; typ 

charakterizovaný náhradním uspokojováním potřeb25 26  

                                                 
20  Langmeier, J. , Krejčířová, D. 1998 
21  Jde o typ dětí, které procházejí ústavním prostředím poměrně nejméně dotčeni. 
Dosáhly určité rovnováhy i v podmínkách podnětového ochuzení. Už na přelomu 
prvního roku si najdou v ústavu „své místo“ a „své lidi“. Bývají často oblíbeni 
vychovateli. 
22  Děti takto charakterizované reagují na ústavní prostředí snížením celkové  aktivity, 
emoční apatií, nezájmem, oslabením funkční hodnoty podnětů, celkovým poklesem 
výkonu a učení i v jednoduchých úkolech. Zaměřují se především na svět věcí a 
neosobních událostí. 
23  Tyto děti se zřejmě snaží dosáhnout v celkové podnětové chudobě ústavního prostředí 
co největšího přísunu sociálních podnětů. Jsou nápadné tím, že běhají za každým a snaží 
se upoutat jejich pozornost. Neznají citovou vázanost, neznají věrnost. Pro tento svůj 
rozptýlený sociální zájem si vytvářejí malý prostor k soc. rozvoji. Jejich sociální 
chování a způsoby komunikace zůstávají na nízké úrovni. 
24  Snaha po navázání kontaktu se u těchto dětí projevuje násilím, rušivým, provokujícím 
způsobem vůči vychovatelům a často agresivním chováním vůči druhým dětem, které 
berou jako své konkurenty v získávání citového příklonu dospělých. Jeví se jako 
mimořádně vzdorovité, dráždivé a „neovladatelné“ – jsou-li však s vychovatelem sami, 
bývají „jako vyměněné“. Navázání kontaktu s těmito dětmi bývá velmi obtížné. 
25  Nedostatek podnětů z oblasti citového a sociálního vede tyto děti k zvýšené snaze o 
získání podnětů z jiných oblastí, a to na nižší úrovni. Příznačné je přejídání, masturbace 
a jiné autoerotické aktivity, narcistické tendence, agresivity vůči slabším, šikanování, 
žalování, trápení zvířat apod. 
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Veškeré zátěžové situace, které vytváří již samotný každodenní 

život v ústavu, spouští další rizikové faktory (stres, konflikt, frustrace). 

Každý klient je zpracovává jinak, zaleží na charakteru povahy a 

dispozicích jednotlivce. Jakmile se klienti nedokáží s důsledky těchto 

vlivů vyrovnat, okamžitě se to odráží v jejich chování, jež je naneštěstí u 

většiny z nich již trvale narušeno. Na klientech lze pozorovat změny v  

prožívání, u některých se velmi rychle střídá úzkost, vztek, deprese či 

úplná apatie, u některých úzkost přetrvává nebo jsou hodně přecitlivělí. 

 

7.4 Vývojové hodnocení dítěte 

Jelikož validní zhodnocení vývoje dětí z dětského domova ve 

Vilšanech je omezeno či úplně znemožněno nepřítomností odborníka a 

nedostatečnou dokumentací, věnuji tuto kapitolu pravidlům a principům 

hodnocení psychického vývoje. A sama pak vytvořím zhodnocení pro 

jednu dívku z internátu. 

Posouzení psychického vývoje dítěte  by měl provádět lékař a 

mělo by  poskytovat jakousi ucelenou diagnostiku a zhodnocení 

duševního vývoje dítěte, která má plnit následují cíle:  

Má odpovědět na otázku, zda duševní vývoj dítěte probíhá 

v mezích normy. Má tedy včas odkrýt opoždění duševního vývoje vcelku 

nebo v některých jeho složkách, aby tak bylo možno co nejdříve 

doporučit vhodná rehabilitační a reedukační opatření, která by alespoň 

částečně zjištěné odchylky kompenzovala.  

 Má poskytnout základ pro vhodné řízení vývoje dítěte na daném 

vývojovém stupni i pro anticipační vedení – tedy připravovat podmínky 

pro vývoj na následující vývojové úrovni.  

 Má poskytnout možnost určité prognózy budoucího vývoje a 

připravovat nejvhodnější výchovná a vzdělávací opatření.  

 Má přispět k určení zvláštností dítěte a pomoci určit takový 

výchovný postup, který by nejlépe odpovídal jeho potřebám, aby 

                                                                                                                                                         
26  srov Matějček, Z. a kolektiv, 1997 
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v případě obtížně vychovatelného dítěte byl zajištěn co možná nejlepší 

uspokojivý vývoj.  

 Má sledovat jak nemoc nebo akutní psychosociální zátěž 

ovlivňují vývoj dítěte. Podle toho má zvolit opatření k nápravě.  

  Má pomoci určit, které psychosociální faktory můžeme 

považovat za podmiňující pozorované chorobné příznaky nebo výchovné 

obtíže.  

 Má sloužit jako důležitý údaj o dítěti, které z nějakého důvodu 

nemůže být vychováváno ve vlastní rodině a které potřebuje nějakou 

formu náhradní péče.  

 Zhodnocení vývojového stavu dítěte je tím spolehlivější a 

validnější, čím více máme k dispozici relevantních údajů o dítěti a čím 

zkušenější je klinický pracovník, který je interpretuje. Hlavní zdroje 

údajů, z nichž konstruujeme vývojovou diagnózu, jsou v podstatě trojího 

druhu:  

1. Anamnéza prostředí a vlastní vývojová anamnéza zachycující 

časové údaje o hlavních milnících psychomotorického, řečového a 

sociálního vývoje 

2. Prosté pozorování všech projevů dítěte během celého vyšetření 

i mimo ně např. při hře, volném kreslení, rozhovorech, společných 

činnostech ve skupině dětí atd. 

3. Pozorování dětí ve standardních situacích a porovnání 

zachycených projevů s věkovými normami.27 Na základě těchto bodů 

jsem vypracovala hodnocení, kde podrobněji popisuji jednotlivé 

problémy ve vývoji osobnosti dívky Eržiky a upozorňuji na přítomné 

projevy deprivace a výchovného zanedbání. Byť laicky vypracované, 

Eržičino vývojové hodnocení by mohlo být užitečné nejen pro lepší 

pochopení její osobnosti, ale mohlo by  pomoci i při budoucím 

hodnocení dobrovolnické činnosti ve Vilšanech. Stejně tak může být 

užitečné při sestavování individuálního pracovního plánu pro Eržiku. 

Může posloužit i jako zpětná kontrola při jejím dalším vývojovém 

posunu. 

                                                 
27  srov Langmeier, J. , Krejčířová, D. 1998 
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Využila jsem především metody pozorování, analýzy Eržičiny 

tvůrčí činnosti2829  a studia odborné literatury. Lékařskou dokumentaci 

mají klienti velmi špatnou, nedá se na ni moc spoléhat, psychologickou 

nemají vůbec žádnou. Osobní a rodinná anamnéza u nich taktéž 

neexistuje.  

 

 

 Eržika 

 Eržika je jednadvacetiletá dívka. Její původ není z etnického 

hlediska jasný. 

 Na první pohled působí jako chlapec především díky robustní, 

ramenaté a svalnaté postavě. 

 Její fyzický stav je dobrý, na rozdíl od ostatních mívá až přemíru 

energie.  U Eržiky se neprojevuje tak výrazně zanedbaná motorika jako u 

některých dětí v dětském domově, přesto se jemná motorika stále vyvíjí  

díky tvořivým činnostem (např. malování, navlékání korálků). 

 V jejím psychickém vývoji jsou však patrné větší odchylky 

(v porovnání se zdravým vývojem). Eržičina oficiální diagnóza zní: 

hluboká mentální retardace, je tedy považována za nevzdělavatelnou. Na 

základě  mnou vypozorovaných projevů jejího chování, si myslím, že 

stupeň mentální retardace je velmi těžce odhalitelný. Nemohu, vzhledem 

k jejímu věku, s jistotou říct, do jaké míry se na jejím vývoji podepsalo 

sociální zanedbání a do jaké míry jsou její schopnosti ovlivněny mentální 

retardací. Domnívám se však, že se zcela určitě nejedná o hlubokou 

mentální retardaci a ani o střední a těžký stupeň mentální retardace. Za 

rok a půl nesouvislé ale intenzivní práce s Eržikou (tato práce je sice 

omezena dobrovolnickými pobyty na čtrnáct až třicet dnů jednou za čtvrt 

roku), ale i přes tento fakt,  u ní lze pozorovat velké pokroky ve vývoji. 

Svědčí o tom i to, že s těžkou mentální retardací se často pojí i pohybové, 

zrakové či sluchové postižení, které se u Eržiky neobjevuje. Eržika má i 

                                                 
28

 U lidí s postižením, je kreslení a malování nejvhodnější ze všech prostředků (hry, 
loutky,...), které má psychologie k důkladnějšímu poznání člověka k dispozici. Kresbou 
dítě „graficky vypráví“, aniž by do toho muselo nutně vstupovat mluvené slovo.  
29 srov Davido, R. , 2001 
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přes špatnou kvalitu prostředí, ve kterém žije, poměrně dobře vyvinuty 

komunikační schopnosti a základní sebeobslužné dovednosti. 

Vypozorovala jsem rovněž, že  při individuální práci s Eržikou se její 

dovednosti velmi rychle rozvíjí. 

Za největší problém v jejím prožívání, chování i jednání považuji 

velkou nestabilitu.  Často u ní dochází k velmi rychlým změnám nálady. 

Prudce za sebou několikrát denně a v různé intenzitě se u ní střídá 

pozitivní, vstřícná až vtíravá nálada, která vrcholí záchvaty smíchu, ale 

střídá se velmi rychle s náladou depresivní či výbušnou až agresivní. 

Velmi často pláče. Někdy se projevuje  i hodně úzkostně. Příčinu tohoto 

chování bychom mohli hledat v batolecím vývojovém období, ve kterém 

si Eržika  nejspíše neprošla správně fázemi vzdoru a negativismu. 

Příčinou může být ale také mentální postižení, dysharmonický vývoj 

osobnosti v důsledku deprivace nebo neurologické či psychiatrické 

onemocnění (např. porucha osobnosti) atd. 

 Symptomy v jejích behaviorálních  projevech by mohly 

nasvědčovat, že Eržika trpí  různými poruchami chování. Narušené 

psychické funkce jí neumožňují patřičně přizpůsobit své chování 

okolnímu prostředí dětského domova. Protože bývá agresivní a  

afektivní,  velmi vznětlivá a hrubá, patří mezi děti, které jsou hodně často 

pod vlivem různých antidepresiv a farmak. To ale její nemoc zdaleka 

nezlepšuje, ba právě naopak dochází k nekontrolovatelným a četnějším 

výbuchům nálady. Při své vzdorovitosti a úsilí dosáhnout vlastní 

autonomie však naráží na překážky dané  svou nevyspělostí i hranicemi, 

které jí pokládá společenství dospělých. Po několika konfliktech a 

scénách s Eržikou jsem se však s jejími vznětlivými a velmi rychle se 

střídajícími náladami naučila pracovat. Ze zkušeností s jejím chováním 

již vím, že případné afekty u ní lze ztlumit i vlídným objetím a 

uklidněním namísto stále podávaných farmak. Stojí to však více času a 

individuálního přístupu a někdy i velkou trpělivost, než  je s námi Eržika 

ochotná komunikovat. Langmeier a Krejčířová ve své knize radí, že 

může pomoci výchovná taktika jako např. odvést pozornost jinam, 

zaujmout děti něčím zajímavým, zdůraznit jejich pěkné vlastnosti, 

vyžádat si jejich pomoc apod. Pro Eržičin další postup ve vývoji je velmi 
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důležité, aby dostala dostatečně velký prostor, ovšem v rámci pevně 

stanovených pravidel a hranic,  pro prožití  své autonomie a 

samostatnosti, kterou musí zažít jako správnou a oceňovanou.30 

  Velkým Eržičiným pozitivem je její pracovitost. Ráda pomáhá 

tam, kde je potřeba, a to s velkým nadšením a chutí. Dlouho však  u 

ničeho nevydrží a po určité době se veselá nálada zpravidla změní 

v agresivní. 

  Eržika je hodně uzavřená a dělá si, co chce. V důsledku toho už 

ani nezpívá s ostatními  dětmi ve sboru, kde vyrušovala a nebyla schopná 

delší koncentrace. Cit pro hudbu a rytmus má však přímo v krvi. Při tanci 

se úžasně odreaguje a uvolní tak přebytečnou energii. Při podobných 

akcích dokáže být velmi zábavná a milá. Nicméně jí rychle klesá nálada a 

pak si často stěžuje na bolesti hlavy. Řekla bych, že Eržika má narušenu 

emoční inteligenci a sociální schopnosti. Není pro ni tedy jednoduché 

vnímat a rozumět vlastním potřebám a  mít pochopení pro potřeby 

druhých lidí. To by mohlo být vysvětlením, proč neumí ovládat své 

emoce ve vztahu k sobě i v mezilidských vztazích a činí  jí problém 

rozpoznat emoce druhých lidí. 

 Dlouhodobé působení deprivujících podmínek u ní ještě více 

umocňuje její stavy a ovlivňuje už tak dost narušenou osobnost. Eržičin 

způsob vyrovnávání se s těmito podmínkami působí velmi provokativně 

a drsně. Provokuje personál k pozornosti, navázaný kontakt s člověkem 

si chce udržet jen pro sebe, ostatní odhání. Bývá neodbytná, žárlivá a 

agresivní. Za podobné chování ji postihuje nejvíce trestů a omezení, proti 

nimž se opět bouří. Kvůli své psychické labilitě se jí ani příliš nedaří 

uspokojovat vlastní psychické potřeby.31  

 

Důsledky psychické deprivace Eržiky:  

  Řeč a komunikace je u Eržiky ovlivněna nejen deprivací, 

ale i její nemocí. Odvíjí se od toho, zda je v afektu či nikoliv. V afektu 

není schopná výraznějšího řečového projevu, užívá jednoduché opakující 

se věty, nadává. Při klidovém stavu se více soustředí, slovní zásoba je o 

                                                 
30   srov  Langmeier, J., Krejčířová, D. 1998, str. 83 
31 viz kapitola 7.1 
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něco širší a jazyková citlivost lepší. Většinou ale v komunikaci opakuje, 

co řekl někdo jiný, nebo sama zdůrazní určité slovo, které považuje za 

důležité, a to potom stále opakuje, a upozorňuje tak na sebe. Eržika také 

ještě stále užívá  řeči k regulaci svého chování. 

 Eržika má ráda hudbu a je schopná zazpívat krátké úryvky slok 

písniček, které se naučila od ostatních klientů a od českých dobrovolníků. 

Slova, které si  nepamatuje nahrazuje vymyšleným slovem, nebo jen 

broukáním melodie. Řekla bych, že Eržika by však nebyla schopná 

například sama převyprávět souvislý příběh nebo pohádku. 

Rozumové schopnosti jsou omezeny také v důsledku 

lehčího mentálního postižení. Eržika je dostatečně nevyužívá. Jakmile si 

něco zafixuje, zpravidla je to pro ni neměnné. Nedovede delší čas 

pracovat samostatně. Ráda však pomáhá v kuchyni. U této činnosti 

většinou vydrží, stejně jako u malování, poměrně dlouho. Je pro ni   

velmi důležité, aby ji někdo pozoroval, věnoval se jí  a za vykonanou 

práci chválil. Pokud ji však něco zaujme, dokáže se alespoň po určitou 

dobu snažit. 

Reaguje impulzivně, má nízkou frustrační toleranci. Jestliže ale 

má pozitivní náladu, dovede příjemně překvapit vřelostí, ochotou a  

pozorností. 

Myslím, že Eržice dělá problém překonat dětský egocentrismus -

rozlišovat realitu od světa svých subjektivních přání, obav a představ. 

Umí zopakovat např. dny v týdnu, ale nepřikládá jednotlivým 

slovům zvláštní význam posloupnosti, sama je pak vyjmenuje klidně 

v přeházeném pořadí. Podobně tomu je i s číslicemi, které zná a umí 

některé říct,  ale číselnou řadu nechápe. Eržika překvapila při malování, 

nejen tím, že je její aktivita alespoň po určitou dobu ukázněná a cílená, 

ale také tím, že pozná barvy. Rozlišuje nejen barvy základní ale i 

doplňkové (růžovou, fialovou, oranžovou atd.)   

Sebepojetí.... Jak vnímá Eržika sama sebe, lze jen těžko 

odhadnout. Její chování se mění, někdy se předvádí a vytahuje, je 

vstřícná, jindy zase velmi nevraživá, nenechá si poradit, vše dělá sama, 

po svém. Myslím, že o svém chování nepřemýšlí. A ji samotnou  to 

mnoho nezajímá. Žije přítomností. 
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 Eržičin projev je specifický tím, že občas mluví-li o sobě, 

používá  oslovení ve třetí osobě, jindy užívá oslovení v  „ich“ formě. 

Výchovné zanedbání. Sama o sebe Eržika nijak zvlášť 

nedbá. Osobní hygiena je u ní zanedbána stejně jako u ostatních, zuby si 

nečistí téměř vůbec. Nemá moc potřebu upravovat svůj zevnějšek, občas 

se však maluje. Převážně se obléká do velkých šatů, většinou pánských. 

To mohlo zapříčinit Eržičino umístění do místnosti se samými chlapci. 

Stravuje se podle toho, jakou má chuť a hlad. Pracuje, tudíž sem 

tam dostane i něco navíc.  

Vzdělavatelná do určité míry  je, když s Eržikou pracuji, je vidět 

její zájem, ale je velmi těžké přesvědčit ji, aby zkoušela dělat věci jinak, 

než chce ona sama. Pracovat s Eržikou je velmi náročné, především díky 

její zpupné povaze. 

Především když  Eržika něco potřebuje, umí být velmi zdvořilá a 

uvědomuje si, co jí může více pomoci např. k získání nějaké věci (umí 

poprosit, poděkovat, pozdravit atd.). 

V kolektivu dětí je považována za náladovou, výbušnou a 

nebezpečnou. Nikdo s ní mnoho nekamarádí. 

Několikrát jsem ji mohla pozorovat ve  společnosti nejmenších 

dětí. Projevila velký zájem se o ně starat, chovala je a hladila a vydržela 

si s nimi hrát velmi dlouhou dobu.  

 

Rozbor výtvarné práce: 

 Výběr přiložených ukázek prací tvoří „průřez“ Eržičinou 

tvorbou. Tyto ukázky jsem vybírala tak, aby doložily její kresebný posun, 

nikoliv  tedy podle estetičnosti či visuelní líbivosti, což by na první 

pohled bylo jistě efektnější. Obrázky rovněž nezachycují všechny 

techniky tvorby, které s klienty děláme. Při výběru jsem se zaměřila 

především na obrázky tužkou, pastelkami, fixami a barvami. Právě při 

srovnání  těchto technik je totiž na první pohled nejvíce viditelný tvůrčí 

vývoj  dívky. Seřazení obrázků v příloze též není náhodné. Díla jsou 

uspořádána chronologicky, a to od nejranějších obrázků po ty nejnovější, 

a dokládají jak vývoj tvorby a využívání technik, tak i posun při práci 

s materiály a barvami. 
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Obrázky malované barvami jsou převážně tvořeny na sololitové 

desky, většinou formátové velikosti A3, a to balakrylovými barvami, 

které jsou ředitelné vodou.  

V rozborech výtvarných prací vycházím z uvedené  literatury a 

konzultací s PhDr. Ing. Marií Lhotovou. 

 

Eržika má  velký talent a cit pro výtvarnou činnost. Její styl je 

naprosto osobitý a odlišný od všech ostatních klientů. Malování ji 

nesmírně baví, dovede se až obdivuhodně soustředit po dlouhou dobu. 

Pečlivě promýšlí a provádí každý tah štětcem či pastelkou.  

Na jejích obrázcích lze  vypozorovat pokrok nejen výtvarný, ale 

také psychický. Dříve totiž používala pouze velmi temné barvy a obrázky 

působily  depresivně. Častým motivem její tvorby byly kříže a černě 

zvýrazněné úhlopříčky výkresu. Častějšímu malování bychom mohli 

přiřknout pokrok v  užívání více světlých barev, tím její práce působí 

mnohem optimističtěji.  

Eržika, narozdíl od jiných dětí, které se ptají, co mají malovat, při 

tvorbě poradit nechce. Její tvorba je však především abstraktní. Na 

otázku, co namalovala, většinou neumí odpovědět. Velmi ráda využívá 

při malování předměty kolem sebe, které umí velmi kreativně využít – 

např.  pravítko či šablonu. Viz obrázek E3, kde obkreslovala  mp kazety 

(hudební nosič). 

  Nebojí se kombinovat malovací pomůcky (tužka, voskovka, 

fixy, barvy). Maluje rychle, ale přitom velmi precizně. Hodně při práci 

komunikuje a říká si o pochvalu, což jsou znaky tvorby dětí předškolního 

věku. Tomuto vývojovému období odpovídají i některé prvky v Eržičině 

malbě, o čemž může svědčit i hojné užívání  oranžové barvy na 

obrázcích. 

V jejích kresbách můžeme najít jisté meziobdobí jako v kresbách 

pěti až sedmiletých dětí, u kterých se objevuje klopení půdorysu, než se 

naučí pracovat s prostorem.  

Její kresby zaplňují prostor, Eržika nemá problém s vyplněním 

papíru, ale s jeho pochopením. O jistém posunutí jak ve tvorbě samotné, 

tak v uvědomění si, co vytvořila, je kresba mísy s ovocem (obrázek E4), 
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kdy předměty  částečně sklopila, částečně jsou nakresleny pohledem 

z boku (vývojová fáze tvorby v deseti letech)). Je to kresba „napůl“, kdy 

by mohla pochopit a pojmout pojem  prostoru. A mohla by se vývojově 

v tvorbě posunout dál.  

V Eržičině tvorbě je také patrný náznak kresby hlavonožců 

(obrázky E1, E2, E5, E6). Lidská symbolika je dána především 

obličejem, ostatní nemá pro děti v tomto období takovou důležitost32. 

„Podle  J. Lacana je první představou o těle rozkouskovaný obraz. 

U některých pacientů s organickým neurologickým poškozením nebo 

s duševními poruchami neurotického a psychického rázu se vyskytuje 

představa narušeného tělesného schématu. Poruchy se u nich někdy 

projevují představou rozkouskování, to znamená, že postavu často kreslí 

tak, že mají rozčtvrcené nebo rozkouskované tělo, děti tak své tělo často 

vidí, neumějí si totiž své tělo představit jako celek.“ 33 Ukázkou této 

tvorby je přiložený Eržičin obrázek. Ten je velmi odlišný od jejích 

dalších kreseb. Tuto odlišnost přikládám tomu, že Eržika obrázek tvořila 

pod individuálním dohledem a řízeným vedením a v porovnání s její 

ostatní tvorbou  je možné v této  práci vidět velký posun. Ve svém vývoji 

tvořivosti má skryté rezervy.  

Eržičina kresba je  zářivým příkladem toho, že s dětmi jde 

pracovat a vývojově je ve tvorbě „posunovat“ dál. Kdyby měli klienti 

dětského domova trvalou řízenou tvůrčí činnost, mohly by se ve svém 

výtvarném projevu vývojově velmi posunout. 

Eržika se při řízené tvorbě  zvládla posunout do dalšího období 

tím, že namalovala detailně propracovanou postavu (obrázek E7). 

Obrázek E8 je kresba postavy, kterou dostala Eržika za úkol po několika 

dnech namalovat už sama. Je zde vidět jistý skluz do období hlavonožce, 

ale detaily jako např. obličej zvládla zachovat. Podobně tomu bylo i u 

obrázků E9, E10, kdy jsem nejprve nechala Eržiku něco libovolně 

namalovat, poté jsme se jí zeptala, co vytvořila. Pod mým dohledem 

potom opět namalovala, ještě jednou „totéž“-dům. Myslím, že tyto dva 

                                                 
32  srov Uždil. J. , 2002  
33  Davido, R. , 2001, str. 25 
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obrázky domů jsou dokladem o smysluplnosti metodického malování 

s klienty a o Eržičině výtvarném posunu. 

 Bylo by jistě velmi zajímavé interpretovat obrázky také na 

základě jejich barevnosti, ale k tomu nemám dostatečné podklady.  

Díla E11 (tvořila sama), E12 (psala s dobrovolníkem) jsou 

Eržičiným pokusem o napsání jejích přání a podepsání se. Rovněž zde 

můžeme vidět velký posun. 

 
 

8. Teorie vývoje osobnosti 

    

 Pro přiblížení problematiky vývoje osobnosti jsem se rozhodla 

zařadit právě  Eriksonovu vývojovou teorii proto, že jeho hlavní zájem 

vyrůstá z živé problematiky moderní doby. Těžištěm jeho studia jsou 

otázky mezilidských vztahů, společenských převratů a jejich vlivu na 

duševní zdraví lidí, psychický vývoj a výchova dětí v podmínkách 

moderní společnosti. 

 

Eriksonova teorie popisuje vývoj osobnosti v různých stádiích a 

jejich hierarchii od narození přes dospělost až po stáří.  Hlavním tématem 

vývojového procesu v této teorii je utváření osobní identity, která úzce 

souvisí s vývojem ega. K  zralosti ega musí člověk dospět vývojem a 

získáním přiměřeného pocitu identity.  

Erikson dělí celý vývoj osobnosti do osmi stádií, která nazývá 

osm věků člověka. Každé stádium charakterizoval psychologickým 

konfliktem, který skýtá jedinci jak možnosti růstu,  tak i prvky ohrožení. 

K růstu dochází tehdy, je-li konflikt přiměřeně vyřešen. Vyřešení 

přináší pro ego novou sílu či mohutnost, již Erikson nazývá ctnost.  

Prvky ohrožení spočívají v uhýbání člověka před řešením konfliktu,  

ctnost nevznikne a ego  je tím oslabeno. Do dalšího vývojového  stádia 

postupuje jedinec s dluhem, který může znesnadňovat úspěšné vyřešení 

další vývojové krize. Pokud není problém napraven, duševní vývoj 
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jedince stagnuje. V případě, že k tomu dojde, je třeba se k nedořešenému 

konfliktu vrátit a zpracovat jej, aby došlo  k vytvoření chybějící ctnosti. 

Přistupme nyní k jednotlivým stádiím a podívejme se na ně i 

z pohledu vývoje klientů ve Vilšanech. Poukážu zde na některé problémy 

a konflikty, které nastaly u těchto dětí.  

   

8.1 Stádia vývoje osobnosti podle Eriksonovy teorie 

 

8.1.1. Základní důvěra proti základní nedůvěře 

Sociální důvěra kojence se nejdříve formuje v závislosti na tom, 

jak dobře a spolehlivě jsou mu  uspokojovány  základní potřeby (jíst, 

spát, vyměšovat), ale také např. úleva od bolesti, útěcha při strachu, 

tělesný kontakt, komunikace (vokalizace i pohledy a dotyky), atd. Dítě se 

v závislosti na prodlužující se době  bdění a pravidelném servisu, který je 

mu poskytovaný pečující osobou, učí důvěřovat této osobě a poté i 

důvěřovat sobě a světu obecně.  

 Ctnost tohoto stádia je  naděje, jakási základní lidská síla, která 

je podle Eriksona podmínkou, aby zůstal člověk naživu. Dítě by si mělo 

osvojit pocit, že život je i přes všechny nelibosti v podstatě dobrý. To  

dítě získává díky stálé péči a kvalitě vztahů s pečovatelem. 

  Základní důvěra pomáhá kojenci vytvořit si účinné způsoby 

chování ke zvládání různých nepříjemných událostí v průběhu vývoje 

např. růst zubů.  

 „Zdá se, že prořezávání zubů má význam prototypu a může 

vskutku být modelem masochistické tendence zajistit si kruté uspokojení 

prožíváním libosti z vlastní bolesti, kdykoliv je jedinec  nechopen 

zabránit významné ztrátě.“34 Dítě se v tomto stádiu musí naučit chápat, 

že přítomnost žádoucích předmětů je pomíjivá. 

Nedostatek základní důvěry zapříčiňuje u dospělých osobností 

úniky do schizoidních a depresivních stavů. Tyto stavy se zlepší či 

vyléčí, když u těchto lidí budeme obnovovat pocit důvěry.35 

                                                 
34  Erikson, E. , H. , 1996, str. 5 
35  srov Erikson, E. , H. , 1996 
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U klientů ve Vilšanech lze pozorovat jejich nevyzpytatelné 

chování, což svědčí o psychické labilitě, nevyrovnanosti, problémech, v 

oblasti potřeb a sebepojetí. Klienti se tak snaží vyrovnat s tím, co nestihli 

získat, když byli kojenci, tedy hranice mezi smysly a fyzickou 

skutečností, mezi slovy a sociálními významy.36 

Jak dále Erikson popisuje, množství získané důvěry 

z nejčasnějších  infantilních  zkušeností nezávisí ani na kvantitě potravy 

ani tak na projevech lásky, ale především na kvalitě mateřského vztahu. 

A ten se dětem z vilšanského internátu nedostal. Nepoznali citlivou péči 

o jejich individuální potřeby a pevný pocit důvěry.  

Dětem ve Vilšanech se v tomto období nedostávalo určitého 

způsobu vedení zakazováním, povolováním a vysvětlováním. nebo ztráty 

vědomí sociálního významu těchto frustrací.37 

8.1.2. Autonomie proti studu a pochybám 

 Dítě se učí nové činnosti: chodit, mluvit a ovládat vyměšování. 

Análně-svalové chování má své důsledky pro sociální interakce. 

Nevyváženost mezi „zadržováním“ a „pouštěním“ má za následky 

přílišnou svázanost, nebo příliš málo zábran.38 

 V tomto období je dítě ještě závislé na okolních osobách a na 

jejich požadavcích. Důležité je pevné vedení chránící děti proti možné 

anarchii, ale měl by jim být poskytnut prostor, „aby stálo na vlastních 

nohou“, a přitom ho bránit před „bezesmyslnými prožitky studu  a 

časných pochybností.“39 

Pokud dítě postupně není provázeno k získání autonomie a 

osvojení svobodného rozhodování, začne čelit pochybám o sobě a studu. 

A tak místo  aby se zmocňovalo věcí za tím účelem, aby je zkoušelo 

záměrným opakováním, stane se posedlým svým vlastním sklonem 

opakovat (což může vyústit až do stavu nutkavé neurózy). 

Toto stádium je rozhodující pro poměr lásky a nenávisti, 

spolupráce, svéhlavosti, svobody sebevyjádření a jeho potlačení. Z pocitu 

sebekontroly bez ztráty sebeúcty pramení trvalý pocit dobré vůle a 

                                                 
36  srov Erikson, E. , H. , 1996 
37  srov Erikson, E. , H. , 1996 
38  srov Erikson, E. , H. , 1996  
39  Langmeier, J. , Krejčířová, D. , 1998, str. 229  
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hrdosti; z pocitu ztráty sebekontroly a z pocitu nadměrné cizí kontroly 

vzniká trvající sklon k pochybám a studu.40  

Klienti v dětském domově mají potřebu, aby jejich vůle byla 

utvrzena a začleněna do „dospělého pořádku věcí“, který současně 

utvrzuje a začleňuje vůli ostatních. Tato potřeba má svou institucionální 

záruku v „principu zákona a pořádku“. Tento princip určuje každému 

jeho privilegia a omezení, závazky i práva.  

 Pokud si dítě neprojde správně tímto obdobím, v pozdějším 

životě to pro něj bude znamenat, že bude trpět nemístnými 

pochybnostmi, nerozhodností a přehnaným studem. Tak i špatně 

osvojený pocit autonomie přinese komplikace v zachovávání smyslu 

spravedlnosti v životě.41 

   

8.1.3. Iniciativa proti vině 

Dítě je v tomto období iniciátorem a experimentátorem. Iniciativa 

přidává v autonomii kvalitu podnikání, plánování a úsilí o zdolání úkolu 

s cílem být aktivní.  

Nebezpečí stádia je v pocitu viny nad zamýšlenými i skutečnými 

cíli  a činy, a to bez ohledu jestli jsou děti někým viděny nebo ne. Vyvíjí 

se tak lidské svědomí.  

U dětí z Vilšan lze pozorovat jejich vzájemnou rivalitu, to má za 

následek projevy  v žárlivém vztekání a agresivitě vůči ostatním. Tyto 

děti neumí pracovat s vlastí autonomií a iniciativou. 

Podle Eriksona se dítě v tomto stádiu musí také umět vyrovnat se. 

Dítě by se v tomto stádiu mělo vypořádat se změnou ve vztahu k rodičům 

a svou budoucí rolí rodiče, nositele tradice.  

Toto dětem ve vilšanském internátu úplně chybí. Zde dochází 

k nejosudnějšímu rozkolu a přeměně v emočním silovém poli. V tomto 

období se dítě stává rozpolceným samo v sobě. „Fragmenty instinktu, 

které dříve podněcovaly růst jeho dětského těla a mysli, se nyní stávají 

rozdělenými na infantilní část, která trvale udržuje překypující možnost 

                                                 
40  srov Erikson, E. , H. , 1996 
41  srov  Erikson, E. , H. , 1996 
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růstu, a rodičovskou část, která podporuje a zvyšuje sebepozorování, 

sebevedení a sebetrestání.“42 

V tomto období vývoje je dítě nejvíce připraveno velmi rychle  a 

chtivě se učit. Je dychtivé a schopné spolupracovat na úkolech, sdružovat 

se s ostatními, aby s nimi tvořilo a plánovalo. Je též velmi důležité, aby 

děti měly vzor a z předchozích období ještě přetrvávající ztotožnění s 

rodičem či někým stejného pohlaví.   

 

8.1.4. Snaživost proti méněcennosti 

Čtvrtý věk odpovídá mladšímu a střednímu školnímu věku. 

Dostáváme se tak k dětské fantazii a hrám, které se v tomto období 

začínají podřizovat nejosobnějším povinnostem a zákonům, většinou 

školní docházce. Dítě by si v této etapě mělo přisvojit pocit vlastní 

snaživosti. Učí se získat uznání tím, že vyrábí věci. Již se zvládlo naučit 

ovládat oblasti pohybové a orgánové. Právě práce učí děti získávat 

potěšení z nově získaných dovedností. Děti přebírají modelové učení od 

vrstevníků a autorit. Ve všech kulturách by se dětem v tomto období 

mělo dostávat systematické výuky, nemusí to být nutně jen ve formě 

školní výchovy.  

            Tak by tomu mělo být i u dětí ve Vilšanech.  

Děti v tomto stádiu ohrožuje pocit nedostatečnosti a 

méněcennosti, pokud jsou si nejisté svou vlastní rolí, svými dovednostmi 

nebo svým postavením mezi ostatními, a když je za svou snaživost 

kritizováno, nedostatečně oceňováno. Může ztratit odvahu se 

identifikovat se svou rolí i s určitými oblastmi života. To by také mohla 

být jedna z mnoha příčin „uzavřenosti“ vilšanských dětí.  

V tomto stádiu je pro vývoj velmi důležité širší společenství, které 

ve Vilšanech úplně chybí, děti tak nemohou pochopit význam rolí 

v sociálním kontextu.  

 

 

 

                                                 
42  Erikson, E. , H. , 1996, str. 11 
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8.1.5. Identita proti konfúzi rolí 

Tímto stádiem by měli jedinci procházet v období puberty (a 

částečně adolescence). Je to období především o hledání vlastní identity. 

Člověk stojí na hranici dětství a dospělosti, mezi kodifikovanou etikou, 

které se učí v dětství a osobním morálním přesvědčením, které,si tvoří 

v dospělosti.  

V tomto psychosociálním stádiu jedinci touží po ujištění od svých 

vrstevníků, potřebují najít smysl v rituálech a programech, které určují, 

co je zlé, nepřátelské, nebezpečné. Jedinci pátrají po sociálních 

hodnotách, které by se měly stát součástí jejich identity a po nejširším 

smyslu vlastního života i běhu lidských dějin. 

Klienti ve Vilšanech se nesetkávají ve svém prostředí s jasně 

vymezenými a rozlišenými hodnotami, k nimž by mohli účelně 

orientovat své chování.  I proto u nich vázne výstavba jejich „já“ 

zahrnující pocit autonomie a naplnění. Stejně tak nepoznávají ve styku 

s nejbližšími lidmi jejich očekávání vázané k činnosti, kterou vykonávají. 

Děti si proto činnost nemohou zpětně zhodnotit. Klienti si tak nemohou 

osvojit diferencované a smysluplné pojetí sociálních rolí a nemohou 

dosáhnout uspokojivého pocitu identity a sebeocenění.43 

 Dospívající bojují s pocity nejistoty o své vlastní roli mezi lidmi.

  Můžeme jen polemizovat nad tím, nakolik hodnotně mohou 

tímto obdobím projít nebo prošli dospívající klienti ve Vilšanech, kteří 

strádali již v předchozích obdobích a nemohlo tak u nich dojít ke správné 

identifikaci s „já“ , integraci s jejich rolemi a prostředím, ve kterém žijí.  

 

8.1.6. Intimita proti izolaci 

Tento vývojový konflikt náleží období adolescence a částečně 

rané dospělosti. Podle Eriksona je intimita zdravým spojením vlastní 

identity s identitou druhého beze strachu, že člověk ztratí sám sebe nebo 

„rozpustí“ svou identitu. Mladý dospělý člověk v tomto období touží a je 

ochoten splynout s ostatními. Měl by být schopen odevzdat se 

konkrétním citovým vztahům partnerství a vyvinout etickou sílu vytrvat 

                                                 
43  srov Langmeier, J. , Matějček. Z. , 1974  
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v takových odevzdáních, i za cenu obětí a kompromisů. Nevyrovná-li se 

jedinec s těmito vnitřními konflikty týkajícími se vlastního já ve vztahu 

k druhým, může dojít k izolaci a pohroužení se do vlastního nitra. Může 

se  vyhýbat  všem stykům, které  směřují k intimnostem, a to může 

vyústit až k těžkým  osobnostním problémům 

Nebezpečí tohoto stádia, které se odehrává i v dětském domově ve 

Vilšanech, je, že intimní vztahy jsou prožívány s týmiž lidmi. 

Pocit identity „já“, jež byl připraven v minulosti, je v tomto stádiu 

porovnáván s totožností a souvislostí vlastního významu pro druhé. 

Důkazem, že klienti toto období též nějakým způsobem zpracovávají, 

může být prožívání adolescenční lásky a „zamilování se“, což je jakýsi 

pokus dospět k definici vlastní totožnosti projekcí roztříštěného obrazu 

vlastního „já“ na druhé. Ale je otázkou, do jaké míry jde jen o nějakou 

sexuální touhu a do jaké míry si tyto zkušenosti a události dokáží klienti 

ujasnit. 

Při zdravém vývoji by mělo dojít v tomto stádiu k vymezení 

povinností a díky diferenciaci soutěživých i sexuálních setkání k vývoji 

etických povinností, které jsou jedním ze znaků dospělosti. Erikson se 

také zamýšlí a popisuje náležitosti, které musí být splněny, aby jedinec 

dosáhl sexuálního zdraví a „zdravého“ partnerství. Roli v tomto vývoji 

hrají faktory: zdraví, tradice, příležitosti, temperament atd. Zde však již 

zacházíme  za hranice vývoje  klientů z Vilšan, proto toto stádium 

nebudu už podrobněji popisovat.44 

 

8.1.7. Generativita proti stagnaci 

Pro úplnost doplním ještě stručný popis zbývajících dvou stádií, i 

když klienti z Vilšan svým mentálním věkem ještě do těchto stádií 

nedospěli.  

Jedinec je v tomto období zaměřen na zplození a vedení příští 

generace, na vytváření hodnot v zaměstnání, v rodinném i osobním 

životě. 

                                                 
44  srov Erikson, E. , H. , 1996  
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Pojem generativity je však podle Eriksona širší než jen zájem o 

plození a výchovu, přestože je to nejspíše původní smysl zaměření. Ne 

všichni jedinci mají děti, přesto v sobě tento pocit generativity rozvíjí 

tvořivou činností. Zatímco jiní prožívají pocity stagnace a osobního 

ochuzení. Jedinci se pak často začínají zabývat pouze sami sebou, jako 

by byl každý z nich svým vlastním jedináčkem. Mám za to, že tento 

konflikt děti z vilšanského ústavu  vůbec neřeší, velmi pravděpodobně se 

zatím zabývají vývojově nižšími úkoly. 

Většina jedinců v období generativity prožívá touhu konstruktivně 

přispět něčím společnosti, tedy pečováním o druhé.45 

Některým jedincům však  v dospění do stavu generativity brání 

prožitky z předešlých prožitých stádií v dětství např. nadměrná sebeláska, 

pochybování o lidském druhu a důvěře v něj, což vede opět za hranice 

prožívání klientů dětského domova. 

 

8.1.8. Integrita „já“ proti zoufalství 

Ve  stáří by měl člověk dospět k opravdové osobní integritě - 

celistvosti, které člověk dosáhne převzetím péče o věci a lidi a přizpůsobí 

se triumfům i zklamáním provázející život. Jde o přijetí vlastního 

osobního života. Člověk je schopen obhájit si vlastní životní styl. Měl by 

být schopen integrace v závislosti na jeho kultuře..  

Nedostatek této integrity „já“ se projevuje  ve strachu ze smrti. 

Osobní lidský příběh a instituce, které jej podporují a zajišťují, ukazují na 

souběh, v němž začátek života s rodící se důvěrou ve svět a v lidi souvisí 

s  integritou stáří, neboť „zdravé děti se nebudou bát života, jestliže jejich 

předkové budou mít dost integrity, aby se nebáli smrti.“46 toto je přímá 

citace a chybí zde odkaz na lit. zdroj 

  Výsledkem celého vývojového procesu je  dosažení 

„moudrosti.“47 

   

 

                                                 
45  srov Erikson, E. , H. , 1996  
46 Erikson, E. , H. , 1996, str. 19 
47  srov Erikson, E. , H. , 1996 
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9. Návrhy  na zlepšení poskytovaných 

služeb ve Vilšanech 

 
Má-li dítě uspokojit a rozvinout svou základní tendenci pro 

účinnou interakci s prostředím, potřebuje, aby mu toto prostředí 

poskytovalo podněty v určitém množství, kvalitě a proměnlivosti.  

Současně potřebuje ovšem i jistou míru volnosti, aby mohlo projevit svou 

spontánní aktivitu a responzivitu. Deprivací na této úrovni je tedy dítě 

ohroženo všude tam, kde prostředí neposkytuje dost podnětů, ať už je 

tento nedostatek dán materiálními podmínkami (např. chudě vybavený 

ústav, s malým počtem personálu, izolovaný od okolí), nebo postoji 

vychovatelů (např. nevšímavý, afektivní, chladný atd. přístup k dítěti).  

 

Nedostatky v podnětovém přísunu se u dítěte projevují v úrovni 

jeho aktivity a v pohotovosti k odpovědím, což se projeví i poklesem 

emotivity mnohdy až na úroveň apatie. 

Významný podíl na podnětovém ochuzení dětí má nepochybně 

základní psychická konstituce. Změny aktivity ústavních či jinak 

zanedbávaných dětí mohou být také vyvolávány  ještě jinými faktory než 

jen nedostatkem vnější stimulace. Takovým faktorem je např. již 

zmíněná výživa. 

Má-li se u klientů dětského domova rozvinout tendence po účelné 

interakci, musí mít podmínky k tomu, aby se naučilo diferencovaně 

reagovat vzhledem k prostředí. Není-li prostředí takové, aby mu 

umožnilo pravidelnost a řád, pak zůstává jeho interakce s prostředím 

neúměrně dlouho na globální, málo diferencované, neúčinné úrovni. 

Nedostatek smysluplné struktury prostředí, které vede k deprivaci 

na této úrovni, může být podmíněn jednak vnějšími „organizačními“ 

příčinami – např. prostředí dětských domovů orientovaných na instituci 

spíše než na dítě, jednak příčinami vnitřními, pramenícími z osobností 

vychovatelek.48 

                                                 
48  srov Langmeier, J. , Matějček. Z. , 1974, str. 288 - 293 
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Dlouhodobé následky málo strukturovaného prostředí vilšanského 

dětského domova se ve vývoji dětí projevuje primitivní, nerozlišenou, 

málo účinnou a nevyvinutou interakcí s prostředím. Potřeby, zájmy a 

snahy těchto dětí jsou nezaměřené, difúzní a nevyhraněné.  

 
 

Návrhů na zlepšení služeb by mohlo být  uvedeno velké množství. 

Se změnami by se mělo začít od počátečního problému. Zmíním zde tedy 

problémy, u kterých by se mělo dle mého mínění se změnami začít. 

První návrh, který by mohl vyřešit hned několik problémů, a to ve 

většině sfér poskytovaných služeb, a přispět tak k viditelnému zlepšení 

životního standardu klientů, je zvýšit nynější stav zaměstnaného 

personálu. Uvědomuji si však, že tento návrh není  pravděpodobně 

možné uskutečnit např. i z finančních důvodů. 

Další trvalejší zlepšení vedoucí ke kvalitnějšímu životu dětí v  

dětském domově by mohlo být uskutečněno v oblasti vzdělání. Zde by 

nemusela být překážkou ani finanční stránka projektu, protože této 

oblasti se věnuje o.s. Bodaj., které v minulosti žádalo o finanční podporu 

v podobě grantu.49  

V dětském domově ve Vilšanech jsou zaměstnány vychovatelky a 

ošetřovatelky, které o děti pečují a  pracují s nimi velmi neefektivně.  To 

můžeme přiřknout jejich nemotivovanosti k práci  s lidmi s postižením, 

ale také jejich vzdělání, které  neodpovídá jejich profesnímu zaměření. 

Za dobu působení dobrovolníků v dětském domově došlo již ke zlepšení 

v jejich přístupu ke klientům. Dobrovolníci se snaží svou činností  

personálu ukázat, co vše je i přes  nevyhovující podmínky dětského 

domova s klienty a pro klienty možné dělat.  

Důležité je tedy nejenom pracovat s dětmi a snažit se o zlepšení 

jejich vývoje, ale také pracovat s vychovatelkami a ošetřovatelkami. 

Ukázat jim možné alternativy práce s dětmi. Naučit je pracovat s dětmi 

s postižením. Poskytnout jim  podrobné informace, jak o tyto děti 

                                                 
49

Nadace Via ve spolupráci s Fondem manželů Horových pro pomoc dětem na 
Zakarpatské Ukrajině, který byl založen v roce 2005. Jeho cílem je podpora dětí na 
Zakarpatské Ukrajině zpřístupněním vzdělávacích a jiných příležitostí, které umožní 
jejich rozvoj a osobnostní růst.    
 



 46  

pečovat – např. naučit je základním postupům při manipulaci s lidmi 

s postižením, ukázat základní rehabilitační cviky; poskytnout pracovní 

návrhy a plány, podle kterých by mohly s dětmi pracovat a vzdělávat 

je.Personálu by mělo být poskytnuto a zajištěno vzdělání v oboru sociální 

a speciální pedagogiky. 

 Ideální by bylo, kdyby v domově mohly dlouhodobě působit 

osoby znalé problémů v dětském domově a s dostatečně odpovídající 

kvalifikací, aby postupně personál zaškoloval a také mohl dohlížet na 

chod dětského domova  a zaznamenával tak i postupně dosažené změny. 

Tyto osoby by měly funkci „motivační“, ale i „kontrolní“, pro případné  

možné sponzory či dárce různých vzdělávacích, lékařských atd. 

materiálů.  

 

Dále by se měl personál naučit efektivně využívat prostory, které 

jsou zde již pro práci s klienty k dispozici. V areálu dětského domova 

byly vybudovány prostory pro práci s klienty a pro rozvoj jejich 

schopností a dovedností. Mám na mysli např. klub, kde jsou 

vybudovány chráněná dílny, cvičná kuchyňka, počítačová učebna atd. 

 

Výše uvedené návrhy jsou výchozími pilíři pro vytvoření 

ideálnějších podmínek života ve vilšanském ústavu. Předpokladem pro 

jejich fungování a všeobecnou efektivnost je vystavět tyto změny na 

základě velmi dobré znalosti a orientace ve stávající situaci. Neboť nejde 

pouze o vytyčení si ideálního chodu dětského domova, mnohem 

náročnější a žádanější je vytvořit takový systém změn, který by byl 

v tamějších podmínkách akceptován a realizován – bez neustálého 

zasahování  zvenku.  

Bylo by velmi obšírné popisovat všechny návrhy a možné 

alternativy změn, neboť to by vyžadovalo ještě důkladněji popsat např. 

finanční situaci internátu, právní status, vnitřní dokumenty atd. Podám 

však stručné návrhy na zlepšení stávajícího poskytovaného  sociálního 

servisu v dětském domově, jako reflexi k vybraným podkapitolám z 6. 

kapitoly.  
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9.1 Kvalitnější stravování 

„Výživa tvoří podstatnou část osobní hygieny každého jedince. 

Výživou dostává organismus stavební látky, energii i ochranné látky pro 

svou existenci, tj. pro stavbu i obnovu všech tkání organismu i pro 

zajištění všech tělesných i duševních funkcí.“50 

Zejména u nejmenších dětí je strava poskytovaná ve Vilšanech 

velmi neenergetická. I díky této skutečnosti malé např. už sedmileté děti 

vypadají, jako by jim byly tři roky. Jsou maličké, mají hubené, mnohdy 

pokřivené končetiny; velká nafouklá břicha a velmi špatný chrup.  

Výsledkem nedostatečná výživy jak po stránce kvalitativní, tak po 

stránce kvantitativní je těžká dystrofie či atrofie. Ta se projevu ve 

výrazné podváze a v nejtěžších případech i  v zastavení růstu. 

Kvalitativní stránky neprospívání možno hledat nejčastěji v různých 

hypovitaminózách. Z nichž se nejčastěji vyskytuje nedostatek vitaminu 

D. Rovněž nedostatky vitaminu C a skupiny  B provázejí těžké karenční 

stavy. Ty jsou samozřejmě spojeny s celou řadou dalších fyzikálních 

změn a ovšem i psychických a sociálních.51 

Aby byly dodány tělu všechny potřebné látky, musí být strava 

pestrá, neboť jedině tak se mohou vyrovnat rozdíly mezi jednotlivými 

potravinami, které dodávají základní živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy), 

minerální látky, vitamíny a vodu v různém poměru.52 

Stravování má bezesporu kladný vliv na celkový způsob života. 

Závisí to mimo jiné i na rozdělení stravy během dne, měla by se 

dodržovat zásada stavování alespoň třikrát denně. 53 Toto je v dětském 

domově dodržováno. Předpokládá se však, že jídla budou co do pestrosti 

zhruba stejná.   

Už odmalička jí děti v internátu nevýživně a nevyváženě. Strava 

je jedním z faktorů (společně s hygienou, sociálními návyky, výchovou 

atd.), přes který se musí děti dostat, aby v těchto podmínkách přežily. 

Bohužel ne všichni jsou tak silní, aby jejich organismus nevýživné 

stravovací návyky  zvládl. Za několik dobrovolnických pobytů ve 

                                                 
50  Kvapilík, J. , Černá, M. , 1990, str. 67 
51 srov Dunovský, J. , 1995 
52  srov Kvapilík, J. , Černá, M. , 1990 
53  srov Kvapilík, J. , Černá, M. , 1990 
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Vilšanech, jsme byli svědky smrti už dvou maličkých dětí. Samozřejmě, 

že je to díky souhře všech faktorů, kterým klienti čelí, ale myslím, že 

velkou roli na jejich smrti sehrála i nedostatečná strava.   

 Je nezbytné, aby  se strava v dětském domově od základu 

změnila. Je ovšem nutné brát jídlo také jako společenský rituál, při 

kterém se děti učí sociálním návykům. Namísto toho je to spíše rituál 

ponižování, kdy děti mnohdy ani neví, co jí. To je opět způsobeno 

z velké části nedostatkem personálu. Ale tento problém by bylo možné 

vyřešit např. tím, že by se čas jídla pro některé děti posunul a tak by 

ošetřovatelka neměla najednou tolik práce, nejdříve by nakrmila v klidu 

např. děti na lůžku a poté by dohlížela na děti chodící.  

 

9.2 Lepší hygiena 

Hygiena je v dětském domově velkým problémem i u mobilních 

klientů. Klienti ležící a odkázáni při pohybu na kolečkové křeslo jsou na 

tom ještě hůř. Jedním z důvodů je bariérovost dětského domova, dalším 

je nedostatečná péče o klienty.  

Hygiena malých dětí a klientů ležících je odkázána na pomoc 

přijíždějících dobrovolníků, protože na patře této budovy nejsou prostory 

pro vykonání základních hygienických potřeb klientů. Ošetřovatelka by 

klienty sama vykoupat nezvládla. Nejmenší děti dobrovolníci koupou v 

malé přenosné plechové vaničce přímo v místnosti, kde klienti tráví den. 

Problém s hygienou se opět odvíjí od personálu dětského domova, 

ale i s využíváním prostor. Poskytnout alespoň dostačující hygienickou 

péči by bylo možné, kdyby se v dětském domově udělalo pár změn ve 

využití prostorů, které jsou zde k dispozici např. malé děti z nově 

zrekonstruované budovy přesunout do stávajícího bezbariérového patra 

s kancelářemi, které bylo původně pro tento účel i zamýšlené a 

připravované. 

9.3 Lepší lékařská služba 

Situace, do kterých se děti dostávají a v nichž musí žít, vyvolávají 

pestrou škálu duševních poruch nebo prohlubují duševní poruchy 

vrozené či získané vlivem poškození mozku. Nejčastěji jde o různé 
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poruchy osobnosti, neurotické poruchy, poruchy nálad, některé děti trpí 

autismem, u někoho lze najít příznaky rozvíjející se schizofrenie. 

 Někteří klienti jsou mentálně retardovaní, u některých se 

vyskytují  i neurologická onemocnění (dětská mozková obrna, epilepsie 

či hyperaktivita). Převážné většině získaných nemocí, poruch a 

poškození by se dalo u klientů dětského domova předcházet zdravou péčí 

a patřičným prostředím. 

  Odborná komplexní vyšetření mentálně postižených dětí 

zajišťují  lékaři ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými 

poradnami. Teprve na podkladě důkladných vyšetření a nálezů 

lékařských, psychologických, sociálních i po náležitém rozboru působení 

celého životního prostředí a dalších důležitých okolností lze připravit 

podrobný léčebný a výchovný plán dalšího postupu a je možno 

odhadovat další vývoj handicapovaného dítěte.54 Takové služby však 

v dětském domově úplně chybí. 

  Zde by jakýkoliv návrh na změnu korespondoval s nutností 

zkvalitnění vzdělání personálu a nutností do dětského domova přizvat 

lékaře a psychology.  

 

9.4 Lepší materiální zázemí 

Na vývoj osobnosti se nemalou měrou také podílí prostředí, ve 

kterém jedinec žije. A to je tvořeno poskytnutím jak základních potřeb 

k životu, tak i určitým standardem  materiálního zázemí, které 

zkvalitňuje život a činní ho hodnotnějším.  

Nedostatečné ošacení a to že klienti nemají vlastní oblečení, může 

mít za následek špatnou osobní identifikaci a taky vědomí existence 

soukromí a respektu k soukromí druhého a nedostatečně vytvořeny 

sociální role a hodnoty. Klienti si např. nemají čeho vážit, o co se starat a 

na co si dávat pozor.  

Dobrovolníci se tento problém snaží alespoň částečně vyřešit tím, 

že do dětského domova přiváží oblečení, které značkují a poté ho těm 

šikovnějším dětem, u kterých vědí, že si oblečení pohlídají, rozdají. 

                                                 
54  srov Kvapilík, J. ; Černá, M., 1990 
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Ostatním ho dávají, když s nimi jdou na procházku, aby byly děti náležitě 

a vhodně oblečeny vzhledem k počasí. 

Absence úložných prostor na osobní věci nutí klienty chovat se 

velmi potupně. Nosí věci stále při sobě v kapsách, v ponožkách, za tričky 

či ve spodním prádle, protože se bojí krádeže (je velmi běžné, že klienti 

si tyto věci, které si závidí, navzájem kradou, mnohdy bohužel dětem 

tyto věci berou ošetřovatelky).   

Nebylo by ani tolik finančně náročné do pokojů, kde děti spí, 

nainstalovat nad postele poličky či skříňky na ukládání věcí. 

 

 

 1O. Nabízené služby klientům v dětském 

domově ve Vilšanech českými 

dobrovolníky 

 
Dobrovolníci se snaží přinášet a zavádět do dětského domova 

služby, které by vedly ke zmírnění dopadu deprivačních podmínek. 

Práce českých dobrovolníků spočívá v přímém kontaktu s dětmi, 

často je velmi efektivní  už pouhá přítomnost a individuální kontakt 

s klientem. V dětském domově dobrovolnická činnost rozvíjí spoustu 

aktivit, které doposud někteří klienti neměli možnost poznat. Tyto 

činnosti jsou však omezeny svým trváním jen na dobu, kdy jsou 

v dětském domově dobrovolníci přítomni.  

 

10.1 Procházky 

Po obědě se dobrovolníkům otevírá volný prostor k různým 

činnostem. Mezi individuální program dobrovolníků patří procházky. 

Většina klientů se mimo areál internátu nikdy nepodívala, a když ano, 

bylo to většinou s českými dobrovolníky. Velký úspěch mají cílené 

procházky, například návštěva nedaleké přehrady, či procházka spojená 

s pouštěním klienty vytvořených draků. „Pragulky“ jsou klienty oblíbená 

a emočně naplněná činnost.  
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 10.2 Tvoření 

Tvořivá činnost je aktivitou  velice rozmanitou a různorodou. 

S klienty se maluje a kreslí a dobrovolníci stále rozšiřují techniky při 

malování s klienty.  K dalším výtvarným činnostem s klienty patří i 

modelování, tvoření koláží,  vymalovávání omalovánek, tvorba obrázků 

z vytvořených bramborových tiskátek, stavění  draků  atd. 

Dobrovolníci se snaží se zdatnějšími  klienty pracovat pravidelně, 

hrát s nimi jednoduché hry – např. pexeso, karty;   kreslit; malovat a učit 

je písmenka, číst (např. metodou globálního čtení) a také třeba poznávat 

hodiny; navlékat korálky na procvičení jemné motoriky; seznamovat je s  

různými hudebními nástroji atd. 

Některé děti jsou schopné pochopit princip jednoduchých 

kolektivních her. Dobrovolníci s nimi hrají např. fotbal, s nejmenšími pak 

třeba „Kolo, kolo mlýnský...“. 

Pro výraznější změny ve vývoji chovanců by však bylo zapotřebí 

pracovat s nimi mnohem delší a  souvislejší dobu. Ale i za období, kdy 

do dětského domova dobrovolníci jezdí, je u některých klientů možné 

pozorovat změny např. při soustředění, vytrvalosti i „technice“ při 

malování - viz kasuistika Eržiky.  

 

10.3 Návštěva kostela 

 Velkou událostí a vytržením ze stereotypně plynoucích dnů je 

neděle, kdy je ve Vilšanech dopoledne pravoslavná mše. Stejně jako na 

procházky může vzít i do kostela jeden dobrovolník pouze dvě děti. 

 Děti návštěvu kostela berou jako odměnu, ale také jako příležitost 

dostat se  z internátu. Proto  s blížícím se koncem týdne graduje intenzita 

jejich dotazů na to, kdo půjde do „cerkve“. když nejsou v DD 

dobrovolníci, do kostela se nechodí? 

 

10.4 Pomoc při krmení  

Dobrovolníci rozdělení do skupin pomáhají v čase jídla (oběda a 

večeře) při krmení klientů. Žádné ležící dítě neumí jíst samo a počet 

ošetřovatelek ve službě je nedostatečný. Krmení bez přítomnosti 
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dobrovolníků se dá přirovnat k závodu s časem. Např. u  menších dětí je 

pouze polovina schopna samostatného stravování. 

Děti při krmení sedí nebo leží se zakloněnou hlavou a aniž by 

kousaly, polykají. Myslím, že i díky této pomoci při krmení, 

ošetřovatelky začaly dobrovolníky přijímat kladněji. 

 Aby děti měly stravu pestřejší a bohatší na vitamíny, připravují 

jim dobrovolníci vitamínové kaše z čerstvého ovce a zeleniny. Všem 

dětem také aplikují pravidelně vitamíny a  kvartální vitamíny D.  

Také se snaží o zavedení pitného režimu. Velmi často totiž děti 

během dne nedostávají vůbec žádné pití, protože pak dochází 

k častějšímu pomočování  

Tekutiny, které klienti dostávají během dne, jsou omezeny (u 

starších klientů) většinou na hrnek čaje při jídle. Nejmenší děti občas 

dostanou lžičku vody po jídle, ale ani to není pravidlem. Humanitární 

pomoc pro dětský domov tedy také skýtá rozpustné šumivé vitamínové 

tablety. 

 

10.5 Pomoc při udržování základní hygieny 

Hygiena je v dětském domově velkým problémem, nejen díky 

špatným sociálním návykům, ale také díky nesprávně využívaným 

prostorovým podmínkám. Tomuto problému se v praxi snaží čelit 

ošetřovatelky, které  však samy na změně chodu dětského domova a 

využívání prostor nic nezmůžou. 

 Dobrovolníci pomáhají  také s koupáním. Snaží se aby za svůj 

pobyt stihli vykoupat všechny klienty a především pak ty, o kterých ví, 

že je určitě bez pomoci nikdo nevykoupe (tedy především velké i malé 

klienty upoutané na lůžko a děti nejmenší). 

Koupání klientů patří k velmi náročné práci, při které 

dobrovolníci  pracují v týmech. 

 Dobrovolníci se pokouší nalézt způsob, jak efektivně a trvale 

ošetřovatelkám pomoct při přebalování a péči o klienty tak, aby to dětem 

pomohlo a ošetřujícím nepřidělávalo práci.  
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   Do dětského domova jsou přiváženy jednorázové papírové 

pleny. Je však nemožné poskytnout pleny všem dětem, které by je 

potřebovaly. Nestačí na to finanční prostředky ani prostorové podmínky 

při dopravě. Dřívější dobrovolníci se snažili finančně přispívat na 

pravidelné nakupování plen přímo vedení dětského domova, ale peníze 

takto nebyly využívány. 

Kousky hader dobrovolníci nahrazují látkovými plenami a 

kalhotkami. Ošetřovatelky seznámili s tím, jak je používat, přičemž jejich 

systém používání a praní zůstal zachovaný. Postupně tedy budou 

pokračovat v dodávání dalších plen a kalhotek a pokusí se odstranit 

gumové podložky, které už teď snad nebudou potřeba, protože přivezené 

pleny mají mnohem větší absorpční schopnosti než  dřívější. Díky tomu 

by mohlo dojít i k redukci proleženin a opruzenin, které se ležákům pod 

těmito „gumovými peřinami“ tvořily. Proleženiny se také nemohou nikdy 

vyléčit úplně, protože děti leží stále  ve stejné poloze. 

Dobrovolníci se snaží léčit a eliminovat výskyt některých zranění 

či proleženin pravidelným ošetřováním přivezenými léčebnými 

prostředky. Léčba je ve většině případů  rychlá a  celkem úspěšná, 

zlepšení  bývá patrné již po dvou ošetřeních. 

 

10.6 Činnost dobrovolníků 

    Pravidelnou, obvykle večerní činností dobrovolníků v dětském domově 

vedle práce s klienty je zútulňování denních místností.  Velký vliv na lidi 

totiž vedle toho, s kým žijí, má také prostředí, ve kterém žijí. 

Dobrovolníci  mohou alespoň malinko toto prostředí  pozměnit k lepšímu 

a příjemnějšímu. Rozhodli se proto klientům postupně místnosti 

vymalovat veselými obrázky, aby prostory, ve kterých tráví klienti celý 

svůj život, nebyly tak ponuré a smutné. Je to velmi náročná práce, ale 

myslím, že výsledný efekt stojí za tuto námahu.55 

  Další činností dobrovolníků je inventarizace (označení razítkem 

s logem o.s. Bodaj a číslem místnosti) téměř všeho, co do dětského 

                                                 
55

 foto viz příloha 
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domova přivezou (oblečení, látkové pleny, boty, bačkůrky, atd.). Tyto 

věci - získané buď darem či zakoupením -  se totiž v domově „ztrácely“. 

Daly se pak „najít“ např. v místním obchodě. 

 Přivezené věci tedy dobrovolníci značí a sepisují seznamy, kde 

zaznamenávají, kolik čeho přivezli, a komu příslušnou věc dali, aby 

nedocházelo ke ztrátám. Tyto seznamy mohou do budoucna sloužit jako 

ukazatele, čeho je potřeba přivézt více, či naopak co v dětském domově 

není tolik nutné.          

 

11. Návrh tvůrčích rozvojových činností  

pro práci s klienty dětského domova ve 

Vilšanech 

 
Vzhledem k mé výtvarně zaměřené činnosti s klienty ve 

vilšanském internátě a  rozsahu mé práce, jsme se rozhodla podrobněji 

navrhnout alternativy změn jen pro jednu oblast. A to pro oblast tvůrčích 

a rozvojových činností klientů.  

 
Pedagogické projektování má tu specifičnost, že nelze naprosto 

přesně (detailně a jednoznačně) vymezit edukační cíle ani cesty k nim. 

Do procesu vstupuje mnoho dalších  proměnných  včetně vychovávaného 

subjektu, že i kdyby se vycházelo z relativně úplné diagnózy (což v 

případě vilšanských klientů nelze), je zapotřebí ponechat následujícímu 

procesu určitou volnost pro řešení okolností v plánu nezahrnutých, ale 

v daném okamžiku potřebných.56 Nabídnu takový program tvůrčích 

činností ,   který by mohl zmenšit  mezery mezi tím, co klienti umí a co 

by měli umět. Vzhledem k nedostačující dokumentaci musím pro určení 

vzdělávacích potřeb klientů vycházet pouze z dřívější práce dobrovolníků 

s klienty  a z jejich vypozorovaných informacích. 

 

V této kapitole se zaměřím na  popis činností, které by mohly být 

poskytovány určité skupině klientů v dětském domově. Výběr  této  

                                                 
56  srov Prášilová, M. , 2006  
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skupiny klientů je pro mou práci velmi důležitý. Prvotním záměrem je 

pozitivně zasáhnout do nepodnětného sociálního prostředí tamějších 

klientů. Z výše uvedených informací o zdejších podmínkách vyplývá, že 

práce s klienty je náročná a pro efektivnost by měla být individuálně 

zaměřená.  To mě vedlo k vytvoření užší skupiny klientů, kteří si nejsou 

svou mentalitou, schopnostmi a nároky na poskytovaný servis příliš 

vzdáleni. Pro tuto skupinu vytvořím návrh tvůrčích rozvojových činností, 

který by mohl využívat jak personál dětského domova, tak dobrovolníci 

jezdící do internátu.  

Mým záměrem není pouze vyplnit prázdnotu dnů, ale 

prostřednictvím volnočasové aktivity – výtvarné činnosti – působit na 

rozvoj osobnosti a sebeuvědomění klientů. Pro tento účel využívám 

některých z arteterapeutických metod a snažím se mapovat vývoj malby 

u některých klientů. Tyto poznatky by mohly být využity k vypracování 

vývojového hodnocení klientů stejně jako u Eržiky. 

 

Lidi s mentálním postižením někdy nazýváme „věčnými dětmi“, 

nechápou události ve svém životě, v životě kolem sebe. A ve světě 

„rozumem“, ale jsou schopni chápat svět okolo sebe „srdcem“, emocemi. 

Umělecké aktivity, které  rozvíjí tvořivost, probouzí v jedincích 

s mentálním postižením schopnost být kreativní i v jiných oblastech 

života. 

Díky tvorbě může dojít k lepší integraci osobnosti, rozvoji 

sebeovládání a sebekontrole. Umělecké aktivity mohou  přispět ke 

kompenzaci poškozených funkcí mozkových hemisfér. 

Obecně jde říci, že kreslení uvolňuje; zmírňuje například nervové 

napětí toho, kdo čmárá po papíře.  Klienti nevědí nic o tom, jak bude 

jejich kreslířský vývoj pokračovat. Pro ně je malování a čmárání 

příjemnou zkušeností, měli bychom se tedy snažit o to, dát jim co nejvíce 

příležitostí k práci, která je baví a o níž se dnes již ví, že bude čím dál tím 

víc přispívat k (byť třeba jen nepatrnému)  rozvoji jejich psychiky. 

 

Se skupinou klientů (10 až 15 dětí) bych pracovala systematicky a 

pravidelně. Lekce (budu zde tak nazývat čas věnovaný práci s dětmi) by 
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měly začínat ve stejnou dobu. Z počátku by její délka byla např. hodnu – 

hodinu a půl. Tato doba by se postupně mohla prodlužovat (v závislosti 

na rozvíjejících schopnostech klientů a vykonávaných činnostech). 

 Díky pravidelnosti a systematičnosti si děti zvyknou na určitý 

řád, což by usnadňovalo začátek i průběh hodin. Pravidelnost hodin by 

vedla i  k většímu respektu této činnosti personálem. 

Cílem tvůrčích hodin by bylo  namalovaní konkrétní věci později 

např. postavy, kterou by klienti uměli i pojmenovat. „Podle  J. Lacana je 

první představou o těle rozkouskovaný obraz. U některých pacientů 

s organickým neurologickým poškozením nebo s duševními poruchami 

neurotického a psychického rázu se vyskytuje představa narušeného 

tělesného schématu. Poruchy se u nich někdy projevují představou 

rozkouskování, to znamená, že postavu často kreslí tak, že mají 

rozčtvrcené nebo rozkouskované tělo, děti tak své tělo často vidí, 

neumějí si totiž své tělo představit jako celek.“ 57 Bezprostřední vědomí 

obrazu vlastního těla jako celku získáváme velmi pomalu a dlouho, na 

základě zkušeností nabytých v ranných měsících života.58  

Velmi málo klientů se dostalo do vývojového období, kdy je 

schopno kreslit postavy či  dokonce sám sebe. S velkou 

pravděpodobností je to způsobeno právě proto, že si klienti dětského 

domova neumějí představit vlastní tělesné schéma. Tato představa o 

vlastním těle a jeho situování v prostoru se získává zkušenostmi. A právě 

proto, že toto vědomí není vrozené, ale je závislé na získaných 

rozmanitých a opakovaných životních zkušenostech, těmto dětem chybí. 

Proto bych cílem těchto lekcí stanovila, aby klienti zvládli namalovat 

tělo. Postoupili by tím i přes další vývojového období 

„Rozkouskovaného těla“. Tomuto období předcházejí Stádia „skvrn“, 

„čárání“, „čmárání“ a „hlavonožců“59, kterých většina vybraných klientů 

ve své tvorbě již dosáhli.  

 

                                                 
57 Davido, R. , 2001, str. 25 
58 Skutečnost, že si člověk uvědomuje, kde má prsty na  noze, a snadno lokalizuje 
například nějaké svědění, dokazuje, že má vědomou představu o svém těle v klidu nebo 
v pohybu, ať se nachází kdekoliv v prostoru, když si však velmi malé dítě hraje s vlastní 
nožičkou a chytá se za ni, považuje ji za předmět, který není součástí jeho těla. 
59 vývojové stádia kresby  dle knihy: Davido, R. , 2001 
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Ze začátku by jim byla k dispozici předloha. Klienti budou vedeni 

k postupnému osamostatňování při tvůrčích činnostech až dospějí 

k tomu, že předlohu nebudou potřebovat a sami pojmenují svůj výtvor.  

Pevně strukturované hodiny budou kvůli efektivněji využitému 

času  rozděleny  do pěti dílčích částí. Takto zvolený program hodiny 

povede k plnému využití soustředěnosti klientů na práci. 

K vedení hodin bude potřeba jednoho člověka, který bude mít celý 

tento program na starosti a v závislosti na počtu členů ve skupině (deset 

až patnáct klientů) bude potřeba  pěti asistentů, kteří budou pomáhat  a 

pracovat paralelně s klienty.   

Pro odlehčení hodin doporučuji využívat např. tři vybrané 

písničky, které by se dětem pouštěly při konkrétních činnostech. 

 

1. Jelikož spolu bude pracovat určitá skupina klientů, bude velmi 

důležité, aby na začátku každé hodiny proběhlo zklidnění dětí. Činnosti 

by klienti vykonávali společně, by se docílilo navození jednotnosti a 

semknutosti skupiny. Z počátku by šlo například o připravení třídy 

k práci (srovnání židliček, přichystání štětců, barev atd.). Poté se 

procvičili krátkými nenáročnými činnostmi, při kterých by seděli tak, aby 

na sebe viděli (buď za stoly či v kroužku).60 Doporučila bych jednu 

písničku, která by se při těchto  činnostech dětem pouštěla. Sloužila by 

jako zahajovací znělka k hodině a byla by dobrým orientačním bodem 

                                                 
60 např.procvičování rukou 

Děti potřebují, aby si zahřály a procvičily ruce. Na začátku práce s klienty by bylo 
dobré s nimi vždy dělat krátké jednoduché cvičení, které jim může pomoci, při následné 
práci s výtvarnými potřebami. 

Návrh cviků: 
• zaklesnout palce do sebe a táhnout opačným směrem 
• dlaně dát k sobě jako při modlení a tlačit k sobě 
• při sedu dát ruce pod stehna a zkusit se nadzdvihnout 
• natrhat proužky papíru a srolovat je směrem k sobě; pracovat nejdříve 

jednou a potom druhou rukou 
• palcem a ukazováčkem sbírat malé předměty (rozinky,korálky,lentilky) 

oběma rukama současně nebo střídavě 
• prostrkat si tužku mezi prsty, proplétat ji směrem nahoru a dolů,tam a 

zpátky; začít od palce 
• mačkat měkký míček např. z molitanu; hodí se míčky z různé tuhosti, neboť 

kladou různý odpor 
• při hře s jo-jo se musí oddělit práce palce a ostatních prstů; zlepšuje se při ní 

spolupráce ruky a očí i koordinace 
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pro klienty. Stejně tak jako např. dva maňásci, které by vedoucí hodin 

využíval pro lepší názornost pro ukázky činností klientů. Maňásci by 

byly průvodci hodin a předváděli by klientům, co dělat. Ti by měli 

činnosti s pomocí asistentů opakovat.     

  

2. Druhá část hodiny bude zacílena na sebeuvědomění klientů. 

Vedoucí názorně pomáhá dětem, aby si uvědomily své pocity. Zde bude 

důležité zaměřit se na hodnocení vlastních pocitů dětí, z počátku využívat 

nucenou  volbu rozhodnutí. Děti by měly zvednout šablonu např. černého 

jablíčka (jako negativní hodnocení), červené, když udělají něco dobře.61 

Z počátku by asi většina klientů nerozuměla významu těchto symbolů, 

opakovaným využíváním těchto pomůcek62 by mohlo dojít k pochopení 

dobře či špatně vykonávaných činností. Cílem této části je naučit klienty 

vyjadřovat své pocity – např. odpověď na otázku: „Jak se máš Eržiko?“ 

Cílem je samozřejmě samostatná Eržičina reakce. 

 

3. V této části se objeví hlavní a podstatná činnost. Ta by měla být 

zaměřena na rozvoj osobností klientů. Bude inspirována  třemi (druhým, 

třetím a čtvrtým) stádii z vývojové teorie osobnosti E. H. Eriksona.  

Z počátku bude důležité neomezovat klienty v činnostech časově. 

Ale určitá celková doba této části bude stanovena (např. 20 min), aby 

byla zachována struktura lekce a vyšel čas na všechny stanovené body. 

Asistenti by měli pomáhat udržovat tvůrčí tempo celé skupiny tím, že 

budou pomáhat při plnění úkolů pomalejším dětem, udržovat navozenou 

motivaci a pozornost jednotlivců. Zpočátku by děti měly dostávat úkoly, 

které určitě zvládnou a to by je mělo motivovat ke složitějším a 

náročnějším činnostem.  

 

3.1 Činnosti inspirované stádiem autonomie versus zahanbení a 

pochybnost. Požadavky na děti by měly směřovat 

                                                 
61  Volba jablek jako hodnotících symbolů je záměrná – děti dostávají jablka jako 
ocenění za pomoc při práci či v kuchyni. Znají význam jablka jako odměnu. 
62  např. názorné a jednoduché ukázky toho, co je dobře a špatně; např. jeden asistent 
nazve druhého vymyšleným jménem. Reakce osloveného asistenta – zvedne černé  
jablko. Tyto situace je třeba nacvičovat delší dobu a zpočátku děti vyzývat ke zvednutí 
konkrétního symbolu. 
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k samostatné práci dětí, která je postavena na pozitivním 

hodnocení jakékoli žádané aktivity. Vedoucí ale určuje jakou 

činnost budou klienti vykonávat samostatně. Může však dát 

klientům na výběr pro svou práci více pomůcek, ze kterých by 

si měli klienti vybrat, aby dostali  prostor pro vlastní 

rozhodnutí. Je velmi důležité, aby byli klienti za svá 

rozhodnutí i činnost chváleni. Pro lepší názornost hodnocení 

se může využít maňásků a jablíček.  

3.2 Pro aktivity související s iniciativou a pocitem viny je ideální 

práce se skupinou, děti touží pracovat společně, je velmi 

důležité, aby se děti při činnostech mohly spolehnout na 

asistenty a na vedoucího práce, podle kterého by činnosti 

opakovaly.  Je důležité opět iniciativy oceňovat, a to i takové, 

které musí být usměrněny, např. když chce někdo vyměnit 

vodu a převrhne u toho kelímek, nebo když skáče druhému do 

řeči atd. - tyto iniciativy lze oceňovat metodou pozitivního 

rámování („vidím, že jsi chtěl vyměnit vodu, to je od tebe 

moc pěkné, teď ti to pomůžu uklidit a příště zkus být 

opatrnější„ atd.) 

3.3 Tyto činnosti korespondují s požadavky na rozvoj stádia  

snaživosti proti méněcennosti. Děti by měly být při činnostech 

vedeny postupně k samostatnému tvoření, vytvořit něco bez 

vedení a podrobných pokynů. Na výzvu dítěte by jim měli 

asistenti  aktivně a zaujatě pomáhat. Asistenti mohou  i 

aktivně mlčky vyhledávat, kdo potřebuje pomoc, a pokud si o 

ni dítě neřekne, nabídnout mu ji. Tím se mu dává prostor pro 

jeho autonomii – může pomoc buď přijmout, nebo odmítnout 

 

4. Část sloužící k odreagování pouštěním písničky a identifikace 

klientů s tvorbou a ocenění za práci. Je žádoucím, aby se děti navzájem 

dokázaly ocenit, takový nácvik by mohl vzniknout např. při vyvolání 

jména, kdy by měl klient za úkol zvednout svůj výtvor – ostatní děti by 

mu zatleskaly (ocenily jej). U tohoto stadia lekce by děti seděly v kruhu. 

Postupem času by bylo dobré dělat na konci lekce i výstavky – výtvory 
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se vystaví po místnosti a děti si je prohlíží jako v galerii; pak si vzájemně 

zatleskají. 

 

5.  Odměny za práci ve skupině a tvorbu. Konečné hodnocení 

klientů za žádoucí vystupováním a chováním. Ti co byli hodní, by mohli 

svůj výtvor vystavit např. na nástěnku. Bylo by důležité, aby se klientům 

dostalo zpětné vazby - důležité, aby asistenti a nezapojení dobrovolníci 

šířili veřejné mínění o tom,  kdo má na nástěnce vystavený výtvor a 

chválili děti.  

 

Obecně by činnost měla být protknuta pevnou strukturou a 

řádem. Děti by si měly zvyknout na činnosti, které by měly povahu 

rituálu, což usnadňuje samotnou organizaci práce – kdy, co dělat, proč. 

Tento systém by pomohl i udržet kázeň a pozornost. Je nutno vytvořit si 

také relaxující situace a improvizovaně je zařadit do programu. U aktivit 

by se měly často střídat momenty vyžadující soustředěnost  a aktivizaci 

s chvílemi uvolnění a pohody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Závěr 

  Údiv, strach, zmatek, nepochopení, pocit beznaděje, silné 

zážitky, netradiční situace a nevyžádané pocity soucitu jsou možná 

prvními mezníky, kterými si prochází člověk, jež vstoupil do dětského 
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internátu ve Vilšanech. Velmi rychle se zde zbavíte myšlenek na 

problémy, které přináší „rychlé tempo moderní civilizace“, a necháte 

prostoupit toho uvědomělého sociálního pracovníka do prostředí, jež 

vyžaduje vysokou sebereflexi a umění přizpůsobit se. I přesto, že se vaše 

pocity mění a vyvíjí a již nejste sužováni bezpředmětnými city, snažíte se 

ztěží najít smysl a cestu k vašemu působení zde. Cesta je dlouhá a plná 

překážek, vás však drží a podněcují životy zdejších klientů, kteří vás 

ocení i za nepatrnou snahu sdílet, objevovat a změnit.  

Po takových chvílích je nutné oprostit se od subjektivity dříve 

než začneme předávat poznatky  a vykládat těžké situace 

nezúčastněným osobám, tedy čtenářům této práce. 

Pro lepší pochopení celého kontextu jsem popsala životní 

podmínky  klientů dětského domova, čemuž předcházela obecnější 

sociokulturní situace na Zakarpatské Ukrajiny. 

Analyzovala jsem poskytované služby a péči v dětském domově 

ve Vilšanech a jejich efektivitu ve vztahu k vývoji osobnosti dětí, které 

zde žijí, a navrhla jsem změny na jejich zlepšení.  

Mým záměrem bylo také poukázat na obtížné působení 

dobrovolnické skupiny ve Vilšanech a to nejen díky absenci 

dokumentace klientů a odborných diagnostik. Popsat činnosti, které pro 

klienty čeští dobrovolníci připravují.  

Získané zkušenosti a poznatky jsem využila při návrzích pro 

tvůrčí rozvoj činností klientů.  

Nicméně i přese všechnu snahu o objektivní výpověď je má 

práce subjektivně podkreslena, neboť v samotném prostředí dětského 

internátu je získávání relevantních informací o chodu instituce i o 

osudech a osobnostech klientů složité. Kasuistiky dětí se od sebe příliš 

neliší a jejich odbornost je téměř nulová. Nebylo  snadné hledat slova, 

která by ve čtenáři nevyvolávala pouze pocit nedostatečnosti či lítosti.   

Věřím, že jsem naznačila a podala svědectví o tom, s jak silnými 

a úctyhodnými lidmi na Ukrajině pracujeme. Nastínila jsem neutuchající 

zájem klientů  o jakékoli formy volnočasových aktivit. Podtrhla jsem 

výtvarnou činnost jako jeden z velkých přínosů, který nabízí nahlédnutí 

do duše klientů. Výtvarná činnost  se v našem podání stala základním 
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stavebním kamenem pro nově budovaný prostor ve světě klientů. 

V kapitole Vývojové hodnocení dítěte jste se mohli dočíst o 

podrobnějším pokroku, který udělala Eržika ve svém  tvůrčím projevu. 

Pozitivním zjištěním, na které tvorba dětí poukazuje, je zvyšování 

jakýchsi pomyslných stropů pokoje, na něž je život dětí odkázán.  

Zavřeme–li oči a představíme-li si prázdné dny a pasivitu, která 

nepřináší téměř žádné nové rozměry, je až pozoruhodné, s jakou rychlostí 

a efektivností může jakákoli aktivita děti ovlivňovat a nenásilným 

přirozeným způsobem posunovat jejich osobnosti kupředu.   

Osobnost člověka s postižením a kvalitu jeho života lze rozvíjet 

při vhodném vedení a péči, podobně pak i psychický vývoj dítěte. Snažila 

jsem se najít postup práce, který by klientům nabídl nejen využití 

volného času, ale zároveň by otevíral nové prostory a možnosti 

sebereflexe, poznání i seberealizace. Podala jsem návrh struktury 

činností, podle kterého by mohly postupovat nejen dobrovolníci ale i 

vychovatelky při práci s klienty.  

             Má práce na Ukrajině se neodehrává pouze v reálném čase, kdy 

jsem v dětském domově fyzicky přítomná. Vždy po návratu do České 

Republiky se potýkám s myšlenkami na život vilšanských dětí, 

srovnávám jejich a můj životní styl. Při takové práci si však člověk nutně 

uvědomí, že právě to je chybou, že nemůže žít život za nikoho jiného než 

sám za sebe. Stejně tak jako jsou mé rány utržené v dětském internátu 

Vilšany uzdravovány pěknými a šťastnými chvílemi, pevně věřím, že i 

životní rány zdejších dětí budou a jsou místem, na němž mohou jednou 

vyrůst křídla svobody, plnosti a kvality prožívaného. Neboť: „Na ranách 

duše je krásné to, že z nich vyrůstají křídla.“63 

 
 

                                                 
63  C. G. Jung 
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14. Příloha 

 

 Občanské sdružení Bodaj 

 
 Občanské sdružení "BODAJ" založila v září 2001 skupina 

studentů, kteří se již několik let aktivně podíleli na humanitární pomoci 

směřující do Dětského domova ve Vilšanech na Zakarpatské Ukrajině. V 

současné době se také pokouší o spolupráci s dalšími dětskými domovy v 

Zakarpatské a Ivano-Frankivské oblasti Ukrajiny.  

 Činnost o.s. Bodaj a jeho cíle 
 Činnost tohoto sdružení spočívá především v: 

•      získávání finančních a materiálních prostředků za účelem 

rozvíjení dětí v dětských domovech 

•      rozšiřování odborných znalostí personálu dětských domovů 

•      organizování krátkodobých pobytů dobrovolníků v dětských 

domovech střední a východní Evropy 

•      individuální i skupinové práce s dětmi s využitím prvků 

rehabilitace, relaxace, arteterapie, muzikoterapie a ergoterapie 

•      rozšiřování povědomí veřejnosti v České republice o životních 

podmínkách dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních střední a 

východní Evropy formou výstav dokumentárních fotografií a 

odborných seminářů 

 Skupina dobrovolníků (tvořená v současnosti převážně ze 

studentů VOŠ- Jabok) se momentálně pokouší navázat na činnosti 

vytyčené bývalými členy o.s. Bodaj a vnést další nové alternativy 

fungování, činností a pomoci. 

 Současný stav občanského sdružení: 
           Občanské sdružení v tomto roce prošlo velkou změnou na pozici 

„pracovních míst“. Začalo zde působit mnoho nových dobrovolníků. 

Jedním z nich jsem i já.  
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          Stávající členové o.s. v minulém roce dokončovali studium a 

někteří zakládali rodiny, tudíž se jejich působení v Bodaji stále snižuje. 

Nynější představenstvo vystupuje se záměrem předat ideu  své činnosti 

dál a snaží se nalézt nové jedince, kteří by se této problematice věnovali. 

Předání předsednického postu do „rukou“ naší skupiny je v jednání. 

           Činnost na Ukrajině se stále rozrůstá např. v podobě pravidelných 

tříměsíčních výjezdů, které probíhají po dobu  od 2 do 5 týdnů. Tým 

dobrovolníků tvoří 6 - 20  osob.  

           Struktura a fungování tohoto sdružení se  bude muset v budoucnu 

změnit, aby mohla být naše humanitární činnost i nadále pravidelná a 

efektivní. 

Hospodaření a majetek 
Sdružení ke své činnosti shromažďuje a využívá finančních 

prostředků získaných z účelových a jiných finančních dotací, grantů, 

příspěvků a darů, případně z vlastního podnikání.                                                                                                                                                                

O majetku sdružení je rozhodováno dle předpisů platných pro občanská 

sdružení - neziskové organizace. 

Finanční prostředky jsou uloženy na samostatném účtu u 

peněžního ústavu. 

           Výnosy sdružení jsou ovšem i materiální, ty se vyčíslují 

finančními částkami.  Týkají se zejména hygienických, zdravotních a 

výtvarných potřeb. 

  Zde uvedené informace týkající se o.s. Bodaj jsou pouze 

okrajové. V mnohém však ovlivňují práci s klienty v dětském domově na 

Ukrajině. 

 
  Historie Dětského domova ve Vilšanech 

 
           Po rozpadu SSSR se ve Vilšanech vystřídala celá řada 

zahraničních humanitárních organizací převážně z Francie, Německa, 

Slovenska, USA a Polska. Jednalo se z velké části pouze o materiální 

pomoc v podobě vybavení domova sociálním zařízením, ošacení pro děti, 

financování opravy budov, apod., což bylo rozhodně nezbytné. 



 67  

Především díky jejich všestranné pomoci se celková situace tamějšího 

domova v posledních letech mnohonásobně zlepšila.Chyběla zde však 

pomoc zaměřená přímo na práci s klienty např.v podobě humanitárních 

pobytů.  

           V roce 2002 zde francouzská humanitární organizace Comité 

d´aide médicale vybudovala chráněné dílny (výtvarné a rukodělné práce, 

vaření, zahradnické práce a pomoc v hospodářství), ve kterých má 

možnost pracovat asi třicet nejschopnějších dětí. V současné době jsou 

tyto prostory pro děti nepřístupné, zpřístupněny jsou kontrolám a jiným 

důležitým návštěvám. Monotónní denní program většiny vilšanských dětí 

se tudíž ani díky takové pomoci nijak nezměnil. 

           Pro občanské sdružení "BODAJ" - na pomoc postiženým dětem 

ve střední a východní Evropě  není prvořadým cílem materiální pomoc, 

která spočívá hlavně v zabezpečování hygienických pomůcek, ale pomoc 

lidská. Je založená na maximálním trávení času s dětmi. Dobrovolníci se 

snaží zpříjemnit jejich nijak zvlášť radostný a stereotypní život hrami, 

malováním, zpěvem, tancem, prostým povídáním a především 

procházkami mimo areál dětského domova, což pro většinu méně 

zdatných dětí představuje jedinou možnost, jak se dostat za brány ústavu. 

 

    


