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ANOTACE 
 

    Práce nazvaná Život dětí v dětském domově Vilšany a jeho slučitelnost s lidskými 

právy se zabývá  dětmi, které musí prožívat významnou část svého života v dětském 

domově na Ukrajině. Práce porovnává skutečné podmínky života vilšanských dětí 

s teoretickým vymezením péče dětského domova a s právními nástroji, jimiž děti pro 

ochranu svých práv disponují. V teoretické části popisuje péči a služby, které dětský 

domov jako instituce svým klientům musí poskytnout. Z obecného pojetí lidských 

práv vymezuje právní nástroje, které chrání klientelu ukrajinského dětského domova. 

Zabývá se situací ústavní péče na Ukrajině a představuje programy mezinárodních 

organizací na ochranu práv dětí. V praktické části pak popisuje život dětí ve 

vilšanském dětském domově a hodnotí míru naplňování práv a potřeb klientů v něm. 

 

Klíčová slova: sociální péče, klienti, děti, ústavní péče, dětský domov, lidská práva, 

mezinárodní organizace, mezinárodní dokumenty,  práva dětí. 

 

Children life in a child home institution Vilšany and its compatibility with 

human rights. 

    This thesis deals with children living a major part of their life in a child home 

institution in Ukraine. It compares reality of children life with the theoretical 

specification of     care and also with legislation rights of children. In first part, it 

focuses on a care and services, that have to be provided by child home institution to 

its clients. From general human rights legislation, it points out parts relevant to 

Ukraine children. It concern with hospital treatment situation in Ukraine and 

introduces plans of international organisations taking care about child rights 

protection. In second part it describes children life in Vilšany child home institution 

and evaluate the rate of compliance of human rights there. 

 

Keywords: social care, clients, children, child home institution. human rights, 

international organization, international documents, child rights. 
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ÚVOD 
 

    V každé zemi existují děti, kterým chybí rodinné zázemí a jsou odkázané na péči 

státu. V této práci se budu zabývat dětmi, které musí prožívat významnou část svého 

života v dětském domově na Ukrajině. Cílem této práce je porovnat skutečné 

podmínky života vilšanských dětí s teoretickým vymezením péče, kterou má dětský 

domov klientům poskytovat a s právními nástroji, jimiž děti pro ochranu svých práv 

disponují. Smyslem je poukázat na propastný rozdíl mezi teorií a praxí, na masivní 

porušování práv dětí v době, kdy od přijetí Úmluvy o právech dítěte uplynulo již 

sedmnáct let.   

    Děti, jež vyrůstají v ústavním prostředí, především přichází o rodinu, tedy o 

základní bezpečí v životě. Rodina je místem vzájemnosti, společenstvím poutaným 

hlubokými citovými vztahy, místem sdílení. Je důležitá pro zdravý duševní vývoj 

dítěte, od rodiny jako první se učíme, procházíme v ní výchovou. Zdaleka ne 

všechny děti ale mají to štěstí v harmonickém rodinném prostředí vyrůstat. A právě 

těmto dětem, které žijí v dětském domově a nemají možnost se z rodiny radovat, 

věnuji svou práci.  

    Do vilšanského dětského domova jsem se dostala poprvé zhruba před rokem a půl. 

V podstatě na poslední chvíli jsem se přidala ke skupině spolužáků, kteří zamýšleli 

jet na měsíční praxi do ukrajinského dětského domova. V uskutečnění tohoto plánu 

sehráli důležitou roli Martina a Tomáš Vrtalovi, dva členové občanského sdružení 

Bodaj – na pomoc postiženým dětem ve střední a východní Evropě. Ti nás 

doprovázeli na cestě a především na cestě v domově samotném, ve kterém nám 

během 5ti společných dnů ukázali co a jak. Patří jim mé upřímné poděkování za 

pomoc, bez níž bychom hodně tápali a ještě spíše se do Vilšan vůbec nevypravili. 

    Ten měsíc strávený na Zakarpatí mě hodně obohatil, během té doby jsem zažila 

mnoho nového. V domově jsem se setkala jak s klienty zdravými, tak s tělesně 

postiženými i klienty s nejhlubším stupněm mentálního postižení. Ačkoli 

schopnostmi či hendikepem rozdílní, všichni mají hodně společného. Především 
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velkou míru sociálního zanedbání až izolace, trpí začnou citovou deprivací i 

nevyhovujícími  životními  podmínkami. Každý stále znovu a znovu hledá způsoby, 

jak se s nepřízní osudu vypořádat a já zase možnosti, jak jim nejlépe pomoci.   

    Od podzimu 2005 jsem vilšanský domov navštívila ještě třikrát, většinou na dva až 

tři týdny, přičemž každý z pobytů mi přinesl řadu nových zkušeností, každý byl 

trochu jinak okořeněn. Nicméně od té doby, co do Vilšan jezdím, se snažím vždy o 

kousek víc poznat a pochopit spletité nitě životů tamních dětí, se vším všudy, tak, jak 

je žijí. Tato snaha mě mimo jiné přivedla k zamyšlení nad právy vilšanských klientů 

a mírou jejich dodržování či porušování. A právě otázkou práv dětí (až na několik 

výjimek jsou klienty domova děti) se budu ve své práci zabývat především. Lidská  

práva jsou v tomto koutě světa stále bohužel kapitolou neveselou, proto považuji za 

důležité se této problematice věnovat a na ni poukazovat. 

 

      V začátku teoretické části práce zmíním proč jsou dětské domovy nutné, 

specifikuji dětský domov jako jednu z možností ústavní péče. Uvedu dělení ústavní 

péče v Čechách, které poslouží pro porovnání se situací na Ukrajině popsané 

v závěru této části práce. Podívám se na dětský domov jako na instituci a zastavím se 

u jejích hlavních funkcí, u nároků, které musí klientům zajistit. Za podstatnou 

považuji část o klientele, stejně jako o personálu a řediteli, v nichž se pokusím 

rozebrat aspekty práv a povinností. Pro porovnání a přesnější obrázek o Vilšanském 

dětském domově uvedu systém dělení ústavní péče na Ukrajině, alespoň v hrubých 

obrysech, jelikož dostupných materiálů, ze kterých bych mohla vycházet, není 

mnoho a tuto část práce uzavřu krátkým shrnutím.  

     Stěžejní částí teorie bude téma lidských práv, resp. práv dětí. Cílem tohoto 

pojednání je vymezit z obecného pojetí lidských práv takovou oblast práv, která se 

přímo týká vilšanských klientů, je pro ně základní a zásadní skupinou jejich práv. 

Vycházet budu  z dokumentů mezinárodních organizací. Jelikož Ukrajina je členskou 

zemí OSN, charakterizuji tuto organizaci a významné dokumenty týkající se lidských 

práv. Větší  prostor věnuji dětem a lidem s postižením, a opět organizacím a 

dokumentům zabývajícím se jejich právy. Jen malá část vilšanských klientů netrpí 

žádným tělesným či mentálním postižením. O příčinách a situaci ukrajinských dětí, 

které zůstávají odkázány na péči státu, pojednám v oddíle o UNICEFU , kde také 

uvedu programy na pomoc ve zlepšení životních podmínek opuštěných a 

znevýhodněných dětí v ukrajinské společnosti. 
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    Praktickou část věnuji reflexi života dětí z vilšanského dětského domova ve vztahu 

k tamní realitě. Ve stručnosti představím dětský domov a v jednotlivých oddílech se 

pokusím o zhodnocení míry naplňování práv a potřeb klientů v něm. Závěrem 

navrhnu možná řešení či směr cesty ke zlepšení situace v této oblasti.  

     

1. DĚTSKÝ DOMOV 
 
 
    Dětský domov je domovem umělým, který je v mnoha ohledech na hony vzdálen 

od normální rodiny. Rodina má, jak již bylo řečeno v úvodu, zásadní význam na 

celkový zdravý vývoj dítěte. Jestliže dítě v rodině nevyrůstá, je připraveno o 

jedinečné a nenahraditelné společenství svých blízkých a vystaveno mnohem širší 

řadě životních situací a faktorů, které mohou mít na jeho vývoj nepříznivý vliv. A 

důvodů, proč některé děti nemohou vyrůstat ve svých rodinách, existuje mnoho. 

Proto stále platí vyjádření Matějčka a Langmeiera k ústavní formě výchovy: „Ono 

totiž není možné dětské ústavy zrušit, neboť v každé společnosti a v každé době je 

určitý počet dětí, o něž se jejich rodiče nemohou starat a které nemohou být dobře 

přijaty ani v nějaké náhradní rodině.“1  

 

 

1.1 Dětský domov v rámci ústavní péče V Čechách 

     Jako jedna z forem náhradní péče patří dětský domov pod péči ústavní, vedle níž 

stojí náhradní rodinná péče, která se více blíží přirozené rodině. Jedna z možností 

posouzení  hranice mezi oběmi formami zohledňuje právní hledisko a o ústavní 

výchově mluví tehdy, je-li dítě svěřeno do péče instituci, nikoli určité osobě.2  Pokud 

prochází dítě ústavní výchovou od narození, může projít těmito zařízeními: 

kojenecký ústav, dětský domov pro děti do tří let, dětský domov (se školou), 

výchovný ústav, diagnostický ústav.  

    Dětské domovy zajišťují ústavní výchovu koedukovanou, dětem bez závažných 

poruch chování. Dělí se na typ domova rodinného a typ klasický, jímž se dále 

budeme zabývat. Dětský domov klasického typu se vyznačuje jednotou jak 

v zajišťování služeb všem dětem, tak v programu skupin, do nichž jsou děti 

                                                           
1 Matějček; Langmeier. Výpravy za člověkem, s. 99. 
2 Viz Matějček. Dítě a rodina 186, 187. 



 8

rozděleny i v pravidlech fungování domova.3 Správu dětských domovů zajišťuje 

ministerstvo školství. Dětské domovy pro děti do tří let ale patří do resortu 

zdravotnictví.   

    Jak bude později zřejmé z kapitoly 1.4 o ústavní péči na Ukrajině a především 

z praktické části práce, do dětského domova Vilšany jsou zařazeny děti zdravé, ale 

také děti s mentálním postižením různého stupně a děti s kombinovaným postižením. 

Jak se zdá, označení „dětský domov“ na Ukrajině platí pro všechny dětské ústavy, 

zatímco u nás se ústavní péči pro osoby s mentálním postižením věnují zařízení 

sociální péče. Pro přehlednost zmíním pouze základní dělení. Zařízení sociální péče 

se dělí podle formy sociální služby na pobytová a ambulantní. Přijímají klienty 

s mentálním postižením a klienty, kteří zároveň trpí i tělesným postižením. Třemi 

typy pobytových zařízení sociální péče u nás jsou: denní ústavy (stacionáře), týdenní 

zařízení a ústavy s celoročním pobytem.    

 

      

1.2 Dětský domov jako instituce  

     Aby byl domov domovem v plném slova smyslu, musí splňovat řadu kritérií a 

uspokojovat všechny důležité tělesné a psychické potřeby těch, kdo v něm žijí. 

Nejedná se  jen o zaopatření ubytování, stavy, ošacení atd.. „Skutečný domov je 

založen především na společném životě, na tom, jak lidé v něm sdílejí navzájem své 

radosti i strasti, jak se podílejí o své zkušenosti, jak spolupracují a pomáhají si i jak 

řeší nezbytné konflikty.“4 Dětský domov musí s těmito nároky počítat a v rámci 

svého organizačního uspořádání se musí snažit je do nejvyšší možné míry splňovat. 

Nicméně stále se jedná o instituci, která si v dosahování takového cíle klade svým 

organizačním uspořádáním řadu překážek. Z pohledu institucionálního se budu v této 

části práce zabývat funkcemi zařízení, dále klientelou a nakonec personálem.      

 

 

1.2.1 Funkce dětského domova 

    Pro zdravý růst dítěte je důležité stálé a důvěrně známé prostředí, stejně jako stálí 

a důvěrně známí lidé, kteří o děti pečují. Dítě tyto sféry – sféru vztahů a prostředí, 

v němž žije – potřebuje vnímat jako své, aby se cítilo doma. Jak už jsem jednou 

                                                           
3 tamtéž 
4 Matějček; Langmeier. Výpravy za člověkem, s. 206. 
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zmínila, dětský domov je domovem uměle vytvořeným, ale i tak má poskytovat 

v těchto oblastech dětem jistotu, ne pouhý pocit provizorního útočiště. Od svého 

okolí potřebuje dítě dostávat řadu podnětů, aby se adekvátně rozvíjelo, především od 

nejbližších lidí, od nichž se učí důležitým věcem v životě. Získává řadu základních 

životních návyků, poznává rozmanitost mezilidských vztahů atd.. Funkcemi, jež plní 

dětský domov vůči dětem jsou tedy především výchova, vzdělávání a sociální úloha.  

    Toto členění funkcí, jehož se dále v mé práci přidržím, vychází ze 2002/109 Sb. 

Zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. 

Jiné členění nabízí Matějček v Ústavní péči, s.22. Z širšího pohledu dělí funkce 

ústavů na: 1. Podporu a péči, 2. Léčbu,výchovu resocializaci; 3. Omezení, vyloučení 

represi. Dětský domov patří do první skupiny, ačkoli k tomuto členění dále říká, že 

žádný ústav neslouží pouze jednomu účelu. Naopak jsou v něm zastoupeny všechny 

funkce, ale jedna je primární.  

    Ohledně účelu dětského domova nutno ještě zdůraznit, že by měl ve všech 

oblastech pečovat o své svěřence podle jejich individuálních potřeb.  

 

 

Výchova     

   Výchova v dětském domově, respektive v ústavním prostředí obecně, se v mnohém 

liší od výchovy rodinné a je bezesporu o mnohé důležité roviny ochuzena. Tento fakt 

plyne ze samotného uspořádání dětského domova, které vytváří řadu překážek, 

jakými jsou například nejistota ohledně budoucnosti, bariéra mezi světy vychovatelů 

a dětí atd.. V rodině probíhá výchova většinu času přirozenou cestou, vzájemným 

sdílením úspěchů i pádů, prožíváním společného času, vzájemným uspokojováním 

potřeb. To, co je ale jejím nejpodstatnějším znakem a co ji vymezuje proti výchově 

ústavní, je právě osobní zájem rodičů nebo vychovatelů, chcete-li.5 Zájem postavený 

na mateřské lásce, která v dětském domově chybí. 

    Tam má vychovatel působit profesionálně, což znamená, že by ke všem dětem měl 

přistupovat se stejným zájmem, stejně odměňovat, chválit, kárat... . Zákonitě si 

nemůže vytvořit tak hluboký citový vztah ke všem dětem, jako rodiče ke svému 

dítěti. Role vychovatele je dále omezena časově i místně. Personál se u dětí 

pravidelně střídá podle služeb, nesdílí s nimi své soukromí, ukazuje se jim pouze 

v jedné roli. Výsledkem je rys typický pro ústavní výchovu: vázanost na současnost a 
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okamžitou interakci.6 Nicméně výchova, byť v nepřirozených podmínkách ústavního 

prostředí, neztrácí nic na své důležitosti.   

    Co se týče vztahu personálu a dětí, jsou mezi nimi stanovena určitá pravidla 

chování. Tyto formálně stanovené hranice ovšem nemusí odpovídat neformální 

hierarchii. V takovém případě personál většinou postrádá dostatečnou míru přirozené 

autority a těžko dosahuje vytýčených cílů. V souvislosti s personálem se také často 

naráží na problém zneužití moci. Autoritářské postavení vychovatele, jež mu 

připisují normy naší – a zrovna tak ukrajinské – společnosti, poskytuje možnost moc 

zneužít (ponižováním, nepřiměřeným chováním, atd.), což lze vzhledem 

k uzavřenosti systému vnitřního fungování těžko dokazovat. Naopak dobré 

fungování dětského domova signalizuje kvalitní komunikace jak mezi personálem 

samotným, tak mezi personálem a dětmi.  

    Významným nástrojem výchovy jsou odměny a tresty, v dětských domovech 

většinou přesně vymezené ve vnitřním řádu ústavu. Vedle oficiálních, psaných 

pravidel téměř vždy existují ještě pravidla nepsaná, zato mnohdy více dodržovaná. 

„Čím je rozpor mezi psanými a nepsanými pravidly menší, tím snadněji se klient 

v ústavním prostředí orientuje, tím koherentnější je působení ústavního režimu, a tím 

lépe mohou klienti a personál vycházet.“7 Ona oficiální pravidla jsou závazná pro 

všechny, proto je potřeba, aby s nimi byli především pečlivě seznámeni klienti, aby 

pro ně byla srozumitelná, přijatelná, transparentní. Ustavují pravidla ohledně 

provozu zařízení, pravidla týkající se denního programu ústavu, klientovy povinnosti 

a nároky (např. na léčbu, na vybavení,...), dále pravidla chování klientů a sankce za 

porušení řádu. Po výčtu těchto okruhů se ovšem podívejme na pravidla z úhlu dětí, 

protože jim hlavně mají sloužit a být k užitku. To znamená, že jim mají zajistit 

především maximum svobody a kvalitnější život – hlavně dětem s postižením. 

K tématu odměn a trestů bych chtěla ještě zdůraznit nenahraditelnou a velice 

důležitou funkci pochval a odměn, na které se v dětských domovech nesmí 

zapomínat. 

  

     

                                                                                                                                                                     
5 Viz  Matějček; Langmeier. Výpravy za člověkem, s. 213-219. 
6 tamtéž 
7 Matoušek. Ústavní péče, s. 83. 
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Výuka a vzdělávání   

     Učení probíhá v dětském domově stejně jako kdekoli jinde v podstatě stále, děti 

se učí nejlépe tomu, co vidí, ať se jedná o sociální chování, vztah k práci nebo 

lumpárny. Jedna z učebních činností je však oddělena. Vzdělávání může probíhat 

buď přímo v domově nebo vně, pokud dětem nic nebrání v dojíždění či docházení do 

školy. Druhá varianta je samozřejmě pro děti lepší, protože nezůstávají uzavřené 

v domově a nepřichází o kontakt s vnějším světem.  

    Pro děti, které potřebují vedení, kontrolu či individuální péči musí dětský domov 

zajistit specifické výchovné a vzdělávací potřeby. Pro ty děti, které nemohou 

docházet  do školy, tedy především pro děti s postižením musí být zajištěn 

odpovídající vzdělávací  a terapeutický program. A všem dětem má dětský domov 

opatřit učební pomůcky a uhradit nezbytné náklady na vzdělání.8 

    Kromě vzdělávání je velmi důležité učení sociálního chování, ve kterém bývají 

děti z dětských domovů pozadu, jelikož jim chybí dostatek přirozených vzorů. 

V tomto případě obzvláště platí, že „ochota učit se je závislá na osobě, od níž se 

učíme“9. Jinými slovy, děti se nejsnáze učí nápodobou a to jak od svých učitelů či 

vychovatelů, tak od vrstevníků a spolubydlících, nejvíce však od přirozených autorit. 

 

     

Sociální funkce 

    Na poli sociálním by se měl dětský domov starat, aby poskytl dostatečné zázemí a 

péči, bez nichž se děti neobejdou. Ohledně péče bych kromě výše zmíněného 

zdůraznila především nárok dětí na odpovídající zdravotní péči. U dětí s postižením 

zároveň nárok na poskytování sociálních služeb. Jde především o speciální péči, 

která zahrnuje pomoc při péči o vlastní osobu, při hygieně a zajišťuje sociálně-

terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a kontakt se společenským prostředím.10 

      Co se týká zázemí, právě pro děti a jejich zdravý vývoj důležitější citové před 

materiálním. Pevné citové zázemí dokáže vytvořit jedině domov samotný a hlavně 

lidé, kteří v něm žijí, jak jsem psala výše. Nyní se pojďme podívat na požadavky 

materiálního zajištění. Asi největším problémem dětských domovů stále zůstávají 

prostorové podmínky, které nenabízí dětem dostatečnou míru soukromí. Podobným 

                                                           
8 Viz zákon 2002/109 Sb., § 2. 
9 Matoušek. Ústavní péče, s. 95. 
10 Viz zákon 2002/109 Sb. 
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kamenem úrazu je často i vybavení domova včetně osobních věcí dětí, k nimž se učí 

tvořit patřičný vztah. Požadavky na materiální zajištění se mohou zprvu zdát nižší, 

ale rozhodně to není důvod k jejich zanedbávání. 

    Dětský domov by měl plnit vůči své klientele ještě dvě zásadní povinnosti o 

kterých jsem se doposud nezmínila  a kterými jsou povinnost informovat a povinnost 

pomoci při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Tyto dvě povinnosti 

jdou ruku v ruce, jelikož svá práva mnohdy neznají ani dospělí, natož děti. 

Informace, které by se měly dítěti dostat, se ovšem netýkají zdaleka „jen“ vlastních 

práv, ale i povinností, samozřejmě a především rodiny, také fungování dětského 

domova, personálu a dokumentace, která je o něm vedena. Předávání informací by 

mělo fungovat i na druhou stranu, tedy od dětí k personálu. „Každý klient by měl 

vždycky mít možnost sdělit někomu z personálu své potřeby tváří v tvář  a měl by 

dostat záruku, že tyto informace bez jeho souhlasu nebudou sdělovány již nikomu 

dalšímu.“11 Zároveň by děti měly mít možnost podat stížnost, pokud nejsou s péčí 

spokojeny. Tuto otevřenost ve sdělování by měl dětský domov podporovat, ne se jí 

bát. Omezování informací ze strany personálu se totiž snadno může obrátit proti 

němu samotnému a sdílnost ze strany dětí je pro domov potřebnou zpětnou vazbou, 

díky které své služby může činit kvalitnějšími.  

 

    Hlavní funkce dětského domova, které jsem zde zmínila, jsou doplňovány a 

prolínány dalšími, jako je například rekreace. Ve všech oblastech působení dětského 

domova každopádně platí, že by měl o děti pečovat nejlepším možným způsobem a 

naplňovat jejich základní i specifické potřeby a zájmy. Ohledně výchovy a 

vzdělávání dbát na důslednost a lidskost, ze nichž plyne pro děti důležitá 

srozumitelnost, díky níž poznávají hranice své svobody.       

 

   

1.2.2 Klientela 

    Klienty dětských domovů jsou děti, které zůstaly z nějakého důvodu nezaopatřené 

nebo byly rodičům odebrány. Takových důvodů existuje celá řada, ovšem pro cíl mé 

práce nejsou podstatné. Do dětského domova jsou děti umístěné základě rozhodnutí 

soudu po pečlivé diagnostice. Diagnostika probíhá v diagnostickém domově, který 

má za úkol ji provést v průběhu šesti až osmi týdnů. Diagnostický domov, kromě 
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rozhodování, do kterého zařízení dítě umístí, zajišťuje také přemístění dítěte. 

Umístění dětí v dětském domově omezuje jednak věková hranice od 3 do 18ti let, 

druhak ukončení školní přípravy na zaměstnání (většinou se jedná o studium na 

vysoké škole, do věku 26ti let). Do dětského domova se školou je vstupní věkovou 

hranicí zpravidla šest let. 

    Vstup do dětského domova vytváří na každé dítě tlak, je pro ně těžké se s novým 

prostředím a lidmi vyrovnat, proto je dobré připravit jej a seznámit s novým životním 

prostředím předem. Dítě musí být pečlivě obeznámeno o  pravidlech fungování 

domova a také o svých právech a povinnostech. Tyto informace případně obdrží i 

další osoba, která se o dítě a jeho podmínky zajímá, aby mohla posoudit například 

míru dodržování práv, vhodnost péče a další.12 

    Základních či nejdůležitějších práv dětí jsem se okrajově dotkla výše v souvislosti 

s nárokem na informace. Jedná se předně o právo na plné přímé zaopatření, na 

celkový rozvoj své osobnosti, na respektování lidské důstojnosti, na podání žádosti či 

stížnosti příslušným orgánům.13 Neméně důležitá jsou práva upravující podmínky 

styku s rodinou a dalšími blízkými lidmi a podávání informací o klientovi jiným 

osobám. Dále se musí brát zřetel na názor a připomínky dítěte k opatřením jež se ho 

dotýkají. Povinnostmi dětí je především dodržovat řád dětského domova a plnit 

požadavky tamního personálu.  

    Klientela dětského domova je rozdělena do tzv. „rodinných skupin“ čítajících od 

pěti do osmi dětí různého věku i pohlaví, přičemž sourozenci se zpravidla zařazují do 

stejné rodinné skupiny. Podle zákona by měl jeden dětský domov zřizovat ve svých 

prostorách minimálně dvě a maximálně šest rodinných skupin.  

    S opatřením rodinných skupin těsně souvisí problém neformálních skupin, které 

přirozeně vznikají v každém ústavním prostředí. Tyto skupiny vznikají na základě 

vnitřní hierarchie dětí a problematické začínají být ve chvíli, když maří záměry 

výchovného působení dětského domova. Jak se s tímto problémem vypořádat je na 

každém dětském domově samotném. 

 

 

                                                                                                                                                                     
11  Matoušek. Ústavní péče, s. 89. 
12 Viz Matoušek. Ústavní péče, s. 127. 
13 Viz zákon 2002/109 Sb., § 20. 
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1.2.3 Personál  

    Skladba pracovníků dětského domova závisí na jeho velikosti a typu.V klasickém 

dětském domově je personál tvořen ředitelem, pedagogickými pracovníky, 

zaměstnanci zajišťujícími provoz domova (kuchař, hospodář, ...). Pro správný výběr 

personálu je důležité mít jasně určeno, komu zařízení slouží a jakým způsobem. 

„Před přijetím nového pracovníka by mělo mít vedení ústavu jasno o jeho pracovní 

náplni, o cílech jeho práce a mělo by zvážit, co indikuje, že nový pracovník bude 

schopen těchto cílů dosahovat. Nejsnazší je stanovit kritéria vzdělání a výcviku, těžší 

je posoudit osobnostní předpoklady pro zastávání určitého místa.“14 

    Pedagogičtí pracovníci mají za úkol vzdělávat a vychovávat děti podle cílů 

výchovy a vzdělávání, které jsou ustanoveny v zákoně. Pedagogickým pracovníkem 

může být učitel, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, 

asistent pedagoga, trenér, vedoucí pedagogický pracovník jakož i ředitel.15 

Předpoklady pro výkon funkce se liší v dosaženém vzdělání a v délce praxe v oboru, 

pro všechny ale platí podmínka právní způsobilosti, bezúhonnosti, odborné 

kvalifikace a psychické způsobilosti.16  

    Pozastavila bych se akorát u vychovatele, jelikož tato funkce je v dětských 

domovech nejčastější. Vychovatel by měl pečovat o jednu rodinnou skupinu, která 

nemá čítat více než osm dětí. Na to potřebuje dosáhnout minimálně středoškolského 

vzdělání zaměřeného na přípravu vychovatelů. Nicméně každý z pracovníků by se 

měl ve svém oboru dále vzdělávat, čímž může mimo jiné předcházet i obávanému 

syndromu vyhoření.17 Ještě bych podotkla, že důležitá je i komunikace mezi 

personálem samotným. Je-li na dobré úrovni lze poznat jak z atmosféry domova tak 

z úspěšnosti při plnění jeho funkcí.  

 

     

Ředitel – jeho práva a povinnosti 

    Ředitel je v dětském domově stejně jako v každém jiném zařízení klíčovou 

postavou. Na něm závisí, jak bude domov fungovat, jaká atmosféra v něm zavládne. 

Široké pole jeho pravomocí a povinností jsem si dovolila shrnout do několika skupin, 

                                                           
14 Matoušek. Ústavní péče, s. 119. 
15 Viz 563/2004 zákon, §2. 
16 tamtéž 
17 Syndrom vyhoření znamená pracovníkovo vyčerpání schopnosti empatie a plné účasti na 
klientových problémech po dlouholeté praxi v jednom oboru na jednom pracovišti.  
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které jsou z pohledu dítěte důležité. První skupinu tvoří povinnost informovat 

klientelu, následuje rozhodování o trvání a ukončení pobytu dětí včetně jejich 

umístění do pěstounské péče. Třetí podstatnou oblastí povinností je uskutečňovat 

program pro rozvoj osobnosti dítěte a do poslední skupiny patří rozhodování o 

vnitřním řádu dětského domova stejně jako rozhodování o výchovných opatřeních. 

        

1.2 Kontrola dětských domovů  

    Kontrolu dětských domovů vykonává ministerstvo sociálních věcí. Dohlíží na 

dodržování ustanovení zákona, pokud zjistí nějaké nedodržení povinností ředitele 

nebo osob odpovědných za výchovu, může jim udělit sankci (pokutu). Nadřízeným 

správním orgánem dětských domovů je krajský úřad, jeho sociální odbor většinou.  

    Na dodržování právních předpisů v zařízení dohlíží státní zastupitelství v daném 

obvodu.18 Státní zástupce tohoto orgánu může například v kteroukoli dobu vstupovat 

do zařízení, hovořit s dětmi bez přítomnosti kohokoli dalšího, smí nahlížet do 

povinné dokumentace dětského domova. Pokud zjistí nějaké nesrovnalosti s 

právními předpisy, může nařídit jejich nápravu a zařízení má povinnost ji provést. 

 

 

 1.4 Dětský domov  v rámci ústavní péče na Ukrajině     

    Na Ukrajině existuje více typů dětských domovů. Kromě těch pro zdravé děti 

existují předškolní dětské domovy pro různé „kategorie nenormálních dětí“19. Ty se 

starají o klienty ve věku od tří do sedmi let a spadají do působnosti ministerstva 

školství. Mladší klienti by měli patřit do stejně zaměřených jeslí. Možnými 

návaznými institucemi pro tuto klientelu jsou speciální školy a zvláštní školy. 

    Dalším typem jsou „dětské domovy (...) pro jednotlivé kategorie nenormálních 

dětí od 4. do 18. roku věku, zvláště pro značně rozumově zaostalé děti (oligofrenie, 

stupně imbecility a idiocie), děti s těžkými fyzickými nedostatky, neslyšící a 

nevidomé děti“20. Zde musím podotknout, že autorka cituje z Defektologického 

slovníku (Moskva, 1970), ve kterém je užita stará terminologie, která se ovšem ještě 

dnes na Ukrajině používá. Návaznou péčí pro klienty tohoto typu ústavní péče jsou 

                                                           
18 Zákon 109/2002 Sb., § 39 
19 termín „nenormální“ znamená označení pro lidi s postižením, viz Theinerová 239; Kategoriemi se 
myslí   poruchy zraku, sluchu, pohybu, psychické poruchy a kombinace poruch, viz Theinerová 241, 
242. 
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domovy pro dospělé, kteří trpí nejhoršími stupni postižení jak fyzického, tak 

psychického. I tyto domovy jsou opět rozděleny podle kategorií, do kterých lidé 

s postižením spadají. Obě zařízení patří do kompetence ministerstva sociální péče. 

    V rámci tohoto systému existují ještě mnohá další členění. Jak jsem zjistila během 

svých návštěv vilšanského domova a domova v Zálučí (Ivano-Frankvinská oblast), 

jednotlivé ústavy jsou odstupňovány od jedné do pěti, což značí míru postižení 

tamních klientů. Tak například dětský domov v Zálučí je domovem pátého stupně, 

tedy mohou do něj být zařazeny děti s nejtěžším stupněm mentálního postižení. 

Nutno ale říci, že realita je často odlišná, na což doplácí nejvíce právě klienti 

samotní. 

 

    Všechny typy dětských domovů, které jsem popsala, jsou zařízeními uzavřeného 

typu, klienti se bez doprovodu personálu nedostanou sami mimo areál ústavu. Do 

zařízení jsou děti umístěny po pobytu v oblastním diagnostickém ústavu. „Zařazení 

nenormálních dětí do příslušného vzdělávacího zařízení na základě přesné diagnózy 

je úkolem lékařsko-pedagogické  komise.“21 Ta se skládá z mnoha odborníků a měla 

by provádět diferenciované vyšetření a zjistit stupeň postižení a na základě výsledků 

vybrat pro dítě vhodné zařízení. Věková hranice při přijímání či ukončování pobytu 

klienta v určitém zařízení se v praxi příliš nedodržuje.  

    Co se týče  kontroly, mohu opět usuzovat pouze ze zkušenosti přátel. Sama jsem 

byla přítomna v dětském domově v Zálučí právě v době kontroly, samozřejmě ale 

nevím nic z toho, jak probíhala, pouze to, že se zajímala o prostory domova i 

samotné děti. O podobném zájmu jsem v případě kontroly vilšanského domova zatím 

neslyšela, spíš naopak.  

    Obecně vzato, dětské ústavy na Ukrajině příliš nedbají na potřeby klientů, větší 

důraz je přikládán jejich funkci z hlediska společnosti. Tomu také odpovídá systém 

státní finanční podpory, zařízení totiž fungují za minimálních finančních prostředků. 

Pole toho vypadá v praxi kvalita služeb i personálu, jak bude zřetelné z praktické 

části práce. Tento přetrvávající trend v ústavní péči o děti je skutečně bolavou 

záležitostí, na Ukrajině totiž počet dětí, které jsou odkázané na státní péči, stále 

vzrůstá (viz UNICEF a jeho programy). 

                                                                                                                                                                     
20 Theinerová; Künneová; Becker; K teorii a praxi výchovy a vzdělávání postižených v socialistických 
zemích, s. 255. 
21 tamtéž, s.252 
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Shrnutí 

    Jak jsme si ukázali, úkolem dětského domova vůči svým svěřencům je poskytnout 

jistotu v základních oblastech prostředí a vztahů. V popředí jeho funkcí stojí 

výchova, vzdělávání a sociální zaopatření dětí – úkoly pro kvalifikovaný personál. 

Ačkoli klasický dětský domov v drtivé většině nedokáže být rovnocennou náhradou 

za dobře fungující domov vytvořený rodinou, musí se snažit jako domov obstát. 

Neznamená to „pouze“ plně zajistit základní i specifické potřeby dítěte i když ze 

zkušenosti vím, že ono splnění těchto požadavků bohužel zatím není mezi dětskými 

domovy standardem. A to jak mezi českými dětskými domovy tak mezi 

ukrajinskými, kde jsou standardy péče ještě mnohonásobně nižší. Naplnit úlohu 

domova znamená vtvořit takové místo, kde bude člověk žít s radostí. Že je to úkol 

arci nelehký není ještě důvodem pro jeho vzdávání či dokonce zatracování takových 

zařízení. Pro mnoho dětí, obzvláště malých, dětský domov skutečně není vhodným 

místem k životu, na druhou stranu mnohým může vyhovovat a některým dětem život 

doslova zachrání. Matějček s Langmeierem se na dětské domovy dívají i pozitivně a 

na jejich adresu říkají: „Mohou se stát i skutečným domovem pro děti už dospívající, 

které by si těžko zvykaly v cizí rodině.“ 
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2. LIDSKÁ PRÁVA  
 

 

    V dnešní době jsou lidská práva všeobecně uznávána a chráněna zákony 

v národním i světovém měřítku. Vychází z přirozené důstojnosti všech lidí kdekoli 

na světě. Jsou rovným a nezcizitelným majetkem všech členů lidské rodiny. Není to 

ale dlouho, kdy tomu tak nebylo.  

    „V převažující historii lidstva nebyli všichni lidé svobodnými občany.“22 Práva 

totiž nebyla připisována všem lidem, ale jen občanům a jen některým. Dobrým 

příkladem je středověk, ve kterém patřilo občanství pouze šlechtě a měšťanstvu, 

každá skupina se ještě dále rozlišovala a měla rozdílná práva. S vítězstvím 

buržoazních revolucí se většinou rozdíly mezi lidmi ruší a občanská práva a svobody 

jsou přiznány všem mužům, ještě zdaleka ne ženám. Základem oné změny jsou 

přirozená práva člověka, nezadatelná, nezrušitelná a poznatelná rozumem.23 Stát, 

který lidská práva nevytvořil, je tudíž může chránit zákonem jako občanská práva.  

    Rozhodující zvrat v chápání člověka ve společnosti učinila Velká francouzská 

revoluce. Představitelé francouzského lidu vydali 26. Srpna 1978 Deklaraci práv 

člověka a občana, v níž vyložili „přirozená, nezcizitelná a posvátná“ práva člověka. 

Deklarace v sedmnácti článcích říká, že „lidé se rodí a zůstávají svobodní ve svých 

právech“ (čl. 1), kterými jsou svoboda, majetek, bezpečnost a odpor proti útlaku. 

Deklarace práv člověka a občana měla velký vliv na myšlení většiny Evropanů a byla 

základním kamenem v dalším vývoji lidských práv, ve kterém se postupně mizí 

rozdíly mezi člověkem a občanem.  

 

  

2.1 OSN 

    Prvním obecným nástrojem týkajícím se lidských práv je Organizace spojených 

národů. Vznikla jako nástupce Společnosti národů, jejímž účelem bylo podporovat 

spolupráci mezi národy a dosáhnout míru a bezpečí. V roce 1945 na konferenci 

Spojených národů vypracovali zástupci 5O zemí Chartu OSN, která je ustavujícím 

dokumentem Organizace. OSN vznikla 24. Října 1945 v San Francisku, kde Chartu 

podepsalo 50 zakládajících zemí.  

                                                           
22 Klimeš. Renesance lidských práv, s. 5. 
23 Viz Klimeš. Renesance lidských práv, s.5 
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    Charta OSN stanovuje práva a povinnosti členských zemí a strukturu i fungování 

Organizace. Stanovuje též principy mezinárodních vztahů. V její předmluvě jsou 

vyjádřeny cíle OSN, mezi ně patří úsilí „uchránit budoucí pokolení od metly války“ 

či odhodlání „deklarovat znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a 

hodnotu lidské osobnosti“.  

    Cílem OSN, stručně vyjádřeno, je snaha udržovat mezinárodní mír a bezpečí, 

stejně jako podporovat přátelství mezi státy, založené na jejich rovnoprávnosti. 

K tomu se váže spolupráce zemí v mezinárodních otázkách, od ekonomických po 

humanitární a také spolupráce při podpoře lidských práv. Poslední metou OSN je 

koordinace dosahování společně vytyčených cílů.24 

    OSN pracuje na základě toho, že členské země plní závazky vůči Chartě. Také 

řešení mezinárodních sporů mírovou cestou je pro členy závazkem, stejně tak 

povinnost pomoci v akcích OSN. Členem Organizace se může stát každý 

„mírumilovný stát“, který přijme povinnosti plynoucí z Charty a zasadí se o jejich 

plnění.  

    Organizace zajistila mechanismy na ochranu těchto práv, jenž zároveň podporují 

různými programy vlády při jejich naplňování. Nezapomněla ani na význam osvěty a 

neméně důležitý systém sledování  dodržování lidských práv.   

     

    OSN dokázala vytvořit komplexní soubor lidských práv, univerzální a 

mezinárodně uznávaný, který mohou přijmout všechny státy a každý člověk se na něj 

může odvolat. Základem tohoto kodexu je výše zmiňovaná Charta OSN (1945) a 

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Valným shromážděním v roce 1948. 

Deklarace v prvním článku uvádí: „Všichni lidé se rodí svobodní a rovni 

v důstojnosti i právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat 

v duchu a bratrství.“25 Druhý článek Deklarace říká, že každý člověk „bez jakéhokoli 

rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného 

smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného 

postavení“26 má nárok na práva a svobody v Deklaraci ustanovená. K tématu dětství 

se zmiňuje v souvislosti s mateřstvím, obojímu stanovuje nárok na zvláštní péči a 

                                                           
24 Viz United Nations. Fakta a čísla OSN, s. 4. 
25 Flégl. Člověk a lidská práva – sbírka úmluv a deklarací, s. 19. 
26 tamtéž 
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pomoc a dále říká, že „Všechny děti, ať jsou narozeny v manželství či mimo ně, 

požívají stejné sociální ochrany“. 

    Lidská práva byla postupně rozšiřována, ve své dnešní podobě zahrnují i ochranu 

žen, dětí, tělesně či duševně postižených, menšin, původního obyvatelstva, dělníků 

migrujících za prací a dalších ohrožených skupin, které mají právo na ochranu před 

nejrůznějšími formami diskriminace, které byly v různých společnostech dlouhou 

dobu považovány za běžné.  

  

  

2.2 Další mezinárodní dokumenty     

    Kromě dvou zmíněných základních dokumentů se lidských práv týká velké 

množství smluv, jak z kodexu OSN, tak například Evropské unie a dalších 

mezinárodních organizací. Následující výčet nemá být žádným přehledem, smlouvy 

jsem vybírala podle kritéria, kterým je cílová skupina mého zájmu, tedy  vilšanští 

klienti.  

    Hlavní a zastřešující je Úmluva o právech dítěte, které se podrobněji budu věnovat 

níže. Dalšími, z nichž budu vycházet, jsou Deklarace práv osob s mentálním 

postižením a Deklarace práv osob s tělesným postižením, popsané v oddíle 

věnovaným lidem s postižením.  

    Za důležité považuji zmínit Deklaraci práv dítěte, přijatou Společností národů už 

v roce 1924. Byla prvním uceleným dokumentem týkajícím se práv dítěte, jenž byl 

nadále rozšiřován. „Vytýčila cíl, ke kterému by ochrana dětí měla směřovat – dát 

dětem to nejlepší, aby mohly být zabezpečeny základní potřeby dítěte.“27  

    Mezinárodní listina lidských práv zahrnuje Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech . Oba tyto dokumenty, přijaté roku 1966, jsou pro státy, jenž je ratifikovaly, 

právně závazné. Stejně jako u dalších smluv je možné práva dětí z jejich obsahu 

vyvodit, nicméně oba pakty práva dětí jmenovitě zahrnují stejně jako rodině, coby 

základu společnosti, přiznávají právo na „nejširší možnou pomoc a ochranu“ (čl. 42; 

čl. 28). První jmenovaný dokument v šestém článku zakazuje vykovávat trest smrti 

na dětech a ve 24. Článku jmenuje právo dětí na ochranu, jméno a státní příslušnost. 

Druhý stanovuje základní vzdělání bezplatným a dostupným všem dětem (čl. 13), 

dále opatření pro zdravý vývoj dítěte (čl. 12). Významný je článek 10, který říká, že 
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„zvláštní opatření by měla být činěna pro ochranu a pomoc všem dětem a mládeži 

bez jakékoli diskriminace na základě rodinného původu nebo jiných podmínek“.  

    K dalším patří Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání, Radou Evropy přijatá Úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod28, k jejich obsahu se zde vzhledem k rozsahu a 

zaměření práce již nebudu zmiňovat.  

 

     

2.3 Práva osob s postižením 

    Většina vilšanských klientů jsou lidé s postižením, tvořící podle údajů OSN 

přibližně 10% světové populace. Tito lidé, místo aby byli společností podporováni a 

díky tomu ji mohli být k užitku a obohacení, jsou stále často diskriminováni. 

„Diskriminace má různorodé podoby od upírání práva na základní vzdělání po méně 

nápadné formy, jako je segregace a izolace postižených uplatňováním fyzických a 

sociálních bariér.“29 Všechny dokumenty týkající se lidských práv, tedy nejen 

dokumenty OSN, ale i například Evropská sociální charta a další, se diskriminací lidí 

s hendikepem zabývají. Stanovují jejich práva a snaží se dosáhnout jejich co možná 

nejširšího uznání mezi národy. Já jsem vybrala následující dva dokumenty a to 

s ohledem na závaznost vůči Ukrajině.  

    Chartu práv osob s tělesným postižením vydalo Francouzské sdružení tělesně 

postižených v roce 1975. Charta především apeluje na pomoc při integraci lidí 

s tělesným postižením do společnosti a na pomoc při naplňování práva těchto lidí na 

samostatný a nezávislý způsob života. Podporu očekává samozřejmě od ekonomické 

a sociální politiky a vyzývá osoby s postižením, organizace, sdružení atd., aby 

sjednotily své snahy v jednotlivých oblastech pro lepší domáhání práv.  

    Roku 1971 OSN vyhlásilo Deklaraci o právech lidí s mentálním postižením, která 

má v zásadě sloužit stejným základním lidským právům jako Chata práv osob 

s tělesným postižením. První bod vyjadřuje, že osoba s mentálním hendikepem „má 

mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lidské bytosti“. Shodné je i právo 

žít ve vlastní rodině či zařízení, které zajistí podmínky normálního života jakož i 

právo na kvalifikovaného opatrovníka, vhodnou zdravotní péči, fyzioterapii, atd. . 

                                                                                                                                                                     
27 David. Práva dítěte, s. 31. 
28 Viz Chutná, M., Jílek, D. Lidská práva v mezinárodních dokumentech. s. 187. 
29 United Nations. Fakta a čísla OSN, s. 204 
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Obě deklarace se snaží co nejvíce snižovat diskriminaci a měnit nezdravé nahlížení 

společnosti na lidi s postižením.   

  

 

2.4 Práva dětí 

    Než se budu zabývat konkrétní podobou práv dětí, ráda bych věnovala odstavec 

polemice nad věkem dítěte, jejíž hlavní otázkou je, zdali mohou být práva náležitě 

připsána dětem. Roman David tento problém stručně představuje v kapitole 6., 

nazvané Filozofické základy práv dítěte, ve své publikaci Práva dítěte. Na otázku, 

zdali mohou být děti nositeli práv odpovídají dvě teorie – mocenská a zájmová. 

„Jestliže práva definována pomocí vůle (moci), z jejíhož uplatnění vyplývají závazky 

ostatních k nositeli práv, pak o dětech, které nemají příslušné volní schopnosti 

požadovat práva, nemůžeme s určitostí říct, že mají práva.“30 Klienti vilšanského 

internátu (viz oddíl 3.2) jsou právě těmito dětmi, ať už z důvodu hendikepu nebo 

kvůli špatné diagnóze, která je označila za nesvéprávné. Zastánci mocenské teorie 

ovšem tvrdí, že práva těchto dětí mohou vyžadovat jejich zástupci. Druhá teorie je 

postavena na tom, že práva jsou definována jako zájmy chráněné zákony. Potom 

z předpokladu, že děti mají zájmy, plynou jejich práva. Ani tato teorie není ale bez 

trhlin. Bylo jí vyčítáno nedostatečné rozlišení zájmů, tedy práv, jelikož s tímto 

pojetím vzniká nejasnost ze zájmů koho práva plynou a jestli jsou tyto zájmy 

charakteristické pro děti. Je zřejmé, že druhá teorie dostala u mezinárodních smluv 

zelenou.  

 

    Z historického pohledu neprošla práva dětí žádným dlouhým vývojem. Do začátku 

20. století byly děti chápány jako podřízené dospělým, dnes je leckde dětství 

považováno téměř za posvátné a dítě za hodné stejné důstojnosti a práv jako každý 

člověk.31 Během dvacátého století bylo uzavřeno mnoho smluv ohledně lidských 

práv, které se týkají i práv dětí. Ačkoli je možné práva dětí vyvozovat z všeobecných 

formulací mezinárodních dokumentů týkajících se lidských práv, tento způsob 

nemusí být v každém případě jednoznačný, jak nastiňuje Roman David v Právech 

Dítěte, s. 34. 

                                                           
30 David. Práva dítěte, s.38. 
31 viz David. Práva dítěte, s. 30. 
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    Prvním dokumentem pojednávajícím komplexně o právech dětí byla Deklarace 

práv dítěte (1924), o které jsem se více zmínila v kapitole..... Dalším zásadním 

posunem byl vznik Dětského fondu UNICEF roku 1946.  

    Tento Dětský fond vznikl díky snaze lépe ochránit a zabezpečit děti v poválečné 

Evropě a Číně. V 50. letech se jeho působnost rozšířila i na péči o děti v rozvojových 

zemích, v 60. letech dosáhlo společenství celosvětového charakteru.32 V listopadu 

1959 přijala OSN Deklaraci o právech dítěte, která rozšiřovala Deklaraci z r. 1924. 

Dětská práva se dále vyvíjela, což se promítlo i v mezinárodních smlouvách, které 

nebyly určeny výhradně dětem.  

    Přelomem v pojetí práv dětí se stala Úmluva o právech dítěte (1989), vypracovaná 

dle polské předlohy skupinou odborníků, složenou z delegátů členských zemí OSN, 

zástupců mezinárodních organizací i nevládních organizací. Tento dokument je 

univerzálně platný a přitom zachovává odlišnosti společenstev v jejich kultuře, či 

náboženství. Onen přelom spočívá v tom, že děti disponují právy v plné jejich šíři. 

„Jinými slovy změnu přístupu ilustruje také skutečnost, že děti již nejsou jen objekty, 

které mají zvláštní potřeby (potřeba jíst, přístup ke vzdělání a zdravotní péči), jak se 

do té doby chápalo, ale že se stávají subjekty, nositeli širokého okruhu lidských 

práv.“33 

     

   V době Úmluvy se konal v New Yorku Světový summit dětí (1990), jehož se 

zúčastnilo na 160 zemí, mezi nimi i Ukrajina. Byla přijata Světová deklarace o 

přežití, ochraně a rozvoji dětí a Plán akcí, který je její součástí. Dokumenty obsahují 

„naléhavou všeobecnou výzvu – zajistit každému dítěti lepší budoucnost“. Vytýčené 

úkoly se jednotlivé státy zavázaly splnit v horizontu deseti let. Na základě nich měly 

státy, které se zúčastnily, vypracovat „Národní plány akcí“.  

    Po dvanácti letech se uskutečnilo (za významné iniciativy UNICEF, stejně jako 

prve)  Zvláštní zasedání členských zemí OSN o dětech, které zhodnotilo dosažené  

výsledky a stanovilo hlavní úkoly v budoucím naplňování práv dětí, mezi které patří 

například odstranění extrémní chudoby a hladu či zajištění všeobecného základního 

vzdělání všem dětem. Kromě zmíněných mezinárodních akcí se konaly ještě další 

zasedání, zabývající se právy dětí v Evropě, Asii či Africe, byly schváleny 

                                                           
32 Viz Hejlová a kol. Dětská práva, s. 110. 
33 David. Práva dítěte, s. 34. 
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dokumenty více či méně oblastně zaměřené, kupříkladu Evropská úmluva o výkonu 

práv dětí.  

 

Dětský fond OSN – UNICEF    

    Dětský fond OSN vznikl roku 1946 za účelem lépe ochránit děti v poválečné 

Evropě, jak jsem psala výše. Své kroky řídí dle Úmluvy o právech dítěte, jejíž 

podporování v realizaci a uznání je jednou z jeho činností. „Činnost UNICEF je 

založena na přesvědčení, že péče o děti a ochrana jejich práv je základním kamenem 

pokroku lidstva.“34 Úsilím Dětského fondu je dosahovat ve všech možných ohledech 

co nejlepšího zdraví dětí. Pomáhá jednotlivým členským zemím se zlepšením zdraví, 

výživy, vzdělání a sociálního zabezpečení. Hlavní pomoc stále směřuje k samotnému 

přežití dětí, dále k jejich rozvoji a ochraně. Mimoto podporuje vzdělání a školí 

učitele, sociální a zdravotní personál. V roce 1965 získal fond za svou činnost 

Nobelovu cenu míru.   

    UNICEF je financován „pouze“ z dobrovolných příspěvků vlád, nejrůznějších 

organizací i jednotlivců (asi šest miliónů). Podle údajů zveřejněných ve Faktech a 

číslech OSN činily výdaje za rok 2002 něco málo přes jednu miliardu amerických 

dolarů.  

    Dětský fond spolupracuje s mnoha organizacemi, významná je hlavně spolupráce 

s ministerstvy jednotlivých zemí, které odpovídají za programy týkající se dětí.  

    Dětský fond spolupracuje s mnoha organizacemi, WHO, UNESCO, FAO a 

dalšími orgány OSN. Významná je spolupráce s ministerstvy jednotlivých zemí, 

které odpovídají za programy týkající se dětí. 

 

   

2.5 Úmluva o právech dítěte 

    Úmluva o právech dítěte je prvním závazným dokumentem OSN, který sjednocuje 

a upravuje práva dítěte formou smlouvy a je závazná pro všechny státy35, jež ji 

ratifikovaly. Závazkem se myslí, že státy budou uskutečňovat práva dětí, obsažená  

v Úmluvě, z morální i z právní povinnosti. Úmluva byla přijata 20. listopadu 1989 

Valným shromážděním OSN. Začala platit od 2. Září 1990, poté, co ji ratifikovalo 20 

států. Ukrajina ratifikovala Úmluvu v roce 1991. Státy, které ji ratifikovaly, musí 

                                                           
34 United Nations. Fakta a čísla OSN, s.38. 
35 V současné době jsou to všechny státy světa kromě USA a Somálska.  
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v souladu s ní uzpůsobit státní legislativu a Úmluva se stává východiskem státní 

politiky vůči dětem. Ovšem pokud bude mít některý smluvní stát v jakékoli oblasti 

vyšší právní standard, platí vnitřní právní řád toho státu (čl. 41). 

 

    Úmluva obsahuje Preambuli a dále tři části tvořené ustanoveními hmotnými, 

uskutečňováním a monitoringem a závěrečnými ustanoveními.36 Preambule se 

odvolává na základní principy OSN a ustanovení dalších smluv a textů týkajících se 

lidských práv. Dále urguje ochranu a zvláštní péči o děti, které ji vzhledem ke své 

zranitelnosti nutně potřebují. Zdůrazňuje úlohu rodiny, nezbytnost právní a jiné 

ochrany dítěte jak před tak po narození, respekt ke kulturním hodnotám dětí. 

Vyzdvihuje též úlohu mezinárodní spolupráce pro realizování práv dítěte. 

    Hmotná ustanovení zahrnují v 41 článcích oblasti práv dětí, které se týkají práv na 

život a přežití, práv na osobní rozvoj a práv na ochranu. Tyto oblasti zastřešují práva 

občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní. Druhá část je tvořena čtyřmi 

články, které mluví o plnění a závaznosti Úmluvy jednotlivými státy. Posledních 

devět článků náležejících třetí části se týká podmínek přijetí, platnosti i vypovězení 

Úmluvy. 

    Pro potřeby této práce si dovolím zmínit pouze ty články, které se vztahují 

k podmínkám života dětí z vilšanského internátního domova. 

 

 

Vybrané články Úmluvy 

    Články, které jsem vybrala, uvedu v  tématických okruzích práv. Tento výběr je 

podkladem k reflexi v praktické části práce, z níž bude patrné, do jak se text Úmluvy 

slučuje se situací vilšanských dětí. 

    Úmluva nabízí mnoho hledisek, podle kterých je možno práva rozdělit do skupin. 

Tyto možnosti přehledně uvádí Roman David v Právech dítěte. Uvádí klasické dělení 

rozlišující ekonomická, sociální a kulturní práva od občanských a politických  a 

vedle něj klasifikaci, jež dělí práva s ohledem na tématické oblasti, ke kterým se 

vztahují. Jedná se o přežití, rozvoj, ochranu a účast dítěte. Já se přidržím tématického 

rozdělení, které zhruba odpovídá základním principům Úmluvy, jak je popisuje 

Roman David: „Mezi tyto principy, které jsou formulovány v článcích 2, 3, 6 a 12, 

                                                           
36 toto členění je u mezinárodních právních dokumentů běžné, hmotná ustanovení jsou vlastním 
obsahem smluv 



 26

patří zákaz diskriminace, nejlepší zájem dítěte, právo na život, přežití a rozvoj dítěte 

a názor dítěte.“    

1) Přežití dítěte 

Smluvní státy uznávají, že každé dítě má právo na život a jeho zachování (čl.6).  

2) Rozvoj dítěte 

Všechny děti mají právo na rozvoj a na odpovídající životní úroveň (čl. 6, 27). 

Každému dítěti je umožněn přístup ke zdravotní péči, mohou využívat zdravotnická 

zařízení, mají právo dosáhnout „nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu“ (čl. 

24). Smluví státy též zajišťují dětem právo na vzdělání a také na výchovu, která vede 

k rozvoji osobnosti dítěte (čl. 28, 29). Dále uznávají právo dětí na volný čas, hru a 

účast v kulturním životě (čl. 31). 

3) Ochrana dítěte 

Státy musí zajistit, že při veškerých činnostech týkajících se dětí bude přihlíženo 

k jejich nejlepším zájmům (čl. 3). Státy mají povinnost chránit děti před 

diskriminací, před násilím a zanedbáváním, před sexuálním využíváním a jiným 

vykořisťováním (čl. 2, 3, 19, 34, 36). Děti mají právo na ochranu soukromí, děti 

s postižením mají právo „požívat plného a řádného života v podmínkách 

zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast 

dítěte ve společnosti“ (čl. 16, 23). Článek 20 stanovuje dětem bez rodin „právo na 

zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem“. 

4) Účast dítěte 

Děti mají právo vyjádřit svůj názor a také požadavek, na který se musí brát zřetel. 

Dále mají právo na svobodu projevu, která zahrnuje získávat a zveřejňovat informace 

(čl. 13).  

    Zásadní kroky pro realizování cílů Úmluvy musí podniknout jednotlivé státy 

samotné, samozřejmě za pomoci nejrůznějších organizací. Za účelem kontroly 

naplňování práv dětí byl zřízen Výbor pro práva dítěte. Nicméně Úmluva zanechává 

výzvu všem skupinám lidí i jednotlivcům, aby se snažili o naplňování veškerých práv  

dětí. „V praxi to znamená, že nejchudší, nejzranitelnější a často nejzanedbanější děti 

ve všech zemích, ať už bohatých či chudých, se musejí stát středem pozornosti 

veškerého úsilí.“37  
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2.6 Mezinárodní organizace na Ukrajině 

 

 

2.6.1 OSN 

    Ukrajina vstoupila do OSN 24.10. 1945, v den založení organizace, podepsáním 

Charty OSN. Zdálo se, že zlom v její působnosti na poli mezinárodním přišel 

získáním nezávislosti roku 1991. Ukrajina se začala zabývat otázkou zlepšení 

celkové infrastruktury, otázkou dosažení otevřené, demokratické společnosti. Začala 

pociťovat množství ekonomických, sociálních i politických problémů, které musela 

začít řešit a to s využitím principu otevřené společnosti a respektu k lidským 

právům.38 Přímo na Ukrajině začaly působit mezinárodní organizace, které chtěly 

napomoci urychlení její integrace do světového společenství. 

    OSN byla jednou z prvních, která poskytla podporu a zřídila zastupující kancelář 

v Kyjevě, roku 1992. O osm let později byl na zřízen Oficiální dům OSN na Ukrajině 

(The official UN House in Ukraine), v němž sídlí všechny agentury a jemuž velí 

koordinátor, plně zodpovědný za veškeré aktivity OSN a který pracuje ve spojení 

s vládními institucemi a dalšími mezinárodními a sponzorskými 

organizacemi.Všechny agentury OSN, pracující v odlišných oblastech odlišnými 

strategiemi spojuje jedno: „pomáhat lidem z Ukrajiny v jejich úsilí vytvořit lepší 

budoucnost pro jejich zemi“39. 

    OSN a Ukrajina vytvořili a podepsali v roce 2005 plán aktivit, který má za úkol 

přiblížit Ukrajinu demokracii, plné ochraně lidských práv a silné ekonomice. Plán se 

jmenuje UNDAF (United Nations Development Assistance Framework) a je zaměřen 

na čtyři oblasti: institucionální reformy, přeměnu ukrajinské společnosti směrem 

k požívání všech práv, dostupnou zdravotní péče, prosperitu a podnikání. 

 

 

2.6.2 UNICEF a Program na ochranu dětí 

    Dětský fond začal svou činnost v Kyjevě roku 1997 a do současné doby se snažil 

podporovat ukrajinské představitele, aby vytvořili potřebným dětem příznivé životní 

podmínky prostřednictvím zdravotního, výživného, vzdělávacího a ochranného 

programu. Nyní fond zavádí Národní program, na kterým spolupracuje s vládou a 

                                                                                                                                                                     
37 David. Práva dítěte, s. 19. 
38 Viz http://www.un.org.ua/?p=about_un 
39 tamtéž 
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který by měl do třech let dosáhnut stanovených výsledků například ve snížení dětské 

úmrtnosti, boji proti HIV/AIDS... .40 V roce 2001 ukrajinský parlament přijal Zálom 

na ochranu dětí, Zákon o sociální práci s dětmi a mládeží, a Zákon na prevenci 

domácího násilí.  

    Jeden ze čtyř hlavních programů – Advocacy, Information and Social Policy 

Programme – chce postavit práva dětí na vrchol politické a veřejné agendy. 

Konkrétně má tento program zahrnovat instituci, která monitoruje dětská práva na 

všech úrovních, sbírá a analyzuje data pro přesvědčení politické scény. Nás bude víc 

zajímat program na ochranu dětí – Child Protection Programm, který jim má zajistit 

ochranu před domácím i institucionálním násilím a zneužíváním. Dětem v ústavech 

zajistit kvalitní vzdělání a sociální péči. Také se má snažit přeměnit státní 

pečovatelský systém na péči rodinného charakteru.41 Pro dosažení těchto cílů je třeba 

zrevidovat a uschopnit současnou legislativu a politiku země. A právě to je 

krkolomný úkol, Ukrajinu trápí mnoho zásadních problémů v oblasti porušování 

lidských práv a ukrajinská politika a legislativa procházející krizí k jejich řešení 

nepřispívá.   

         

    UNICEF uvádí, že ze současného počtu přibližně 10 miliónů ukrajinských dětí 

jich žije  kolem 62 tisíc ve státních zařízeních. To znamená, že každému sto 

šedesátému dítěti chybí domov a rodičovská péče. Dále uvádí, že zhruba 142 tisíc 

dětí trpí nějakým hendikepem a jelikož jejich země nemá dostatečnou hmotnou 

infrastrukturu ani podmínky, které by jim umožnili lepší přístup, stává se jejich život 

extrémně obtížným.  

    Umisťování dětí do ústavní péče na Ukrajině stále roste. „Reforma systému je 

velice pomalá a finanční podpora vlády existujícím institucím se snižuje. Počet 

sirotků a dětí postrádajících rodičovskou péči se během devadesátých let 

zdvojnásobil, a do roku 2004 stoupl na 96 tisíc.“42 UNICEF dále mluví o důvodech 

opuštění dětí. Mezi hlavní patří chudoba rodin a také těhotenství žen v příliš nízkém 

věku. Děti jsou také často odebrány rodinám díky rozpadu manželství. Stále větší 

množství opuštěných dětí je evidentní také z nárůstu dětí žijících na ulici.  

     

                                                           
40 viz www.unicef.org/ukraine/ovrview.html 
41 www.unicef.org/ukraine/overview.html 
42 www.unicef.org/ukraine/activities_4943.html 
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    Program na ochranu dětí se snaží reagovat na špatné životní podmínky dětí nejen 

v oblasti institucionální péče, ale i v oblasti obchodování s lidmi, které je na Ukrajině 

dosti rozšířeno, v oblasti zdraví a násilí páchaného na dětech. Konkrétními akcemi, 

které podniká na pomoc dětem v ústavní péči, je ochrana práv dětí na kontakt 

s rodinou a poskytování širších příležitostí pro jejich sociální integraci. Podporuje 

také vládu i mimovládní organizace v jejich snahách zlepšit příležitosti pro navrácení 

dětí z ústavů do rodinného prostředí.  

    Další pomoc spočívá v podílení se na  základech sociální reformy, v odborné 

přípravě sociálních pracovníků, v pomoci soudcům a právníkům, aby byli lépe 

informovaní a mohli rozhodovat v nejlepším zájmu dětí.43 Pomoc UNICEFU vlastně 

probíhá skrz stanovení osobních a sociálních potřeb dětí. Programy probíhají 

v mnoha oblastech Ukrajiny, ale vzhledem k rozsahu a závažnosti strádání 

ukrajinských dětí a vzhledem k těžkopádnosti a neprůhlednosti politiky stále mnoho 

míst, ke kterým pomoc zatím nedorazila.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 Viz www.unicef.org/ukraine/activities_4943.html 
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3. Dětský domov Vilšany 
 

 

3.1 Charakteristika dětského domova 

    Dětský domov se nachází ve vesnici Vilšany na Zakarpatí, asi sto dvacet kilometrů 

východně od Mukačeva, dvanáct kilometrů od známé vísky Koločavy. Zakarpatská 

oblast, dřívější území ČSR (v letech 1918 – 1938), je jednou z nejméně rozvinutých 

oblastí Ukrajiny. Pouze 42% obyvatel této oblasti žije ve městech, významný je zde 

dřevozpracující průmysl, těžba uhlí a soli a více na jihu samozřejmě zemědělství. 

     

    Vilšanský internát vznikl v areálu budov, které původně sloužily jako ubytovna 

pro dělníky při stavbě přehrady, jež stojí asi půl kilometru nad ním. Hlavní část 

komplexu tvoří tři dvoupatrové budovy, ve kterých bydlí děti, dále jsou zde umístěny 

kanceláře, lékařská ordinace, kuchyně, dílny. V jedné z budov zrekonstruovali 

dobrovolníci z Francie přízemí, upravili a vybavili dvě místnosti pro ležící a také zde 

údajně zřídili vany s různými rehabilitačními programy. Ovšem minulo se to 

účinkem, jelikož tento prostor využil řiditel pro vlastní kancelář a asi ještě dvě další. 

Druhou  rekonstruovanou budovou je společenský klub s bezbariérovým přístupem, 

škola a chráněné dílny. Jako samostatné budovy jsou zde: prádelna, kotelna a 

především statek, který tvoří tři hospodářská stavení, skleník atd.. Domov byl 

zamýšlen jako soběstačný a do určité míry tak funguje dodnes. Všechen chov a 

pěstování plodin stačí pokrýt zhruba 30% spotřeby jídla. Na statku se chovají 

hospodářská zvířata a  drůbež, k domovu přísluší poměrně rozlehlá zahrada, několik 

polí a také dřevařská pila a pekárna. O činnosti dětí na statku, v pekárně či podílení 

se na chodu celého domova se zmíním později.  

        Domov se nachází téměř na konci vesnice. V jeho blízkosti stojí zařízení pro 

duševně choré, což je podobný komplex, do kterého ředitel domova především 

v minulosti umisťoval děti, které posoudil pro jeho domov jako nevhodné. 

     V současné době žije v domově asi 175 klientů ve věkovém rozmezí od tří do 

zhruba dvaačtyřiceti let. Jsou rozděleni do třech budov, v podstatě podle věku a míry 

samostatnosti. 

     

    Co se týče prostorových podmínek a vybavení, den tráví děti v místnostech, které 

jsou nevhodně vybaveny, lépe řečeno nevybaveny. Nábytek tvoří lavičky,  pár 
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žíněnek nebo jiných podložek, několik židlí. Děti tam nečinně sedí a jsou hlídány, 

aby nikam neutíkaly nebo nelezly. Místnosti jsou velice špatně větrány a stejně 

špatně osvětleny, tudíž se nezřídka stane, že zde děti tráví hodiny v šeru nebo tmě. 

Tento smutný interiér přiměl naší skupinu dobrovolníků k tomu, že jsme dětem 

místnosti vymalovali, působí tak alespoň trošku pozitivněji. Paradoxem je, že téměř 

ve všude je televize44. Na noc jdou všichni do obdobných nocleháren, kde leckteří i 

z nejstarších spí v jedné posteli naproti sobě.  

     

    Klienti nemají žádné osobní věci, jelikož je nedostávají a nemají si je za co koupit. 

Ani netuší, že mají nárok na kapesné. Pokud je občasná návštěva něčím obdaruje, 

nosí to stále při sobě, protože nemají žádné osobní skříňky či prostor, kde by takové 

věci mohly uschovat. Vlastní skříňku a pár osobních věcí jako fotoalbum či walkman 

zde mají pouze privilegovaní, to znamená asi šest dětí. Dokonce jsem se setkala 

s praxí, že některé osobní věci dětí, např. vlastní oblečení, jsou zavřeny a uschovány  

u hlavní vychovatelky, aby se nezničily a byly k dispozici, kdyby jich bylo někdy 

potřeba. Oblečení dostávají tedy erární, přidělují jim je vychovatelky. Po stránce 

materiální jsou děti nezajištěny, nemohou si vytvořit žádný vztah k věcem, neznají 

jejich hodnotu. Občas dostanou starší děti peníze, které jim dává Saša, nejschopnější 

klient domova, přes kterého ředitel komunikuje s dětmi a někdy i s personálem. 

V takovém případě je děti co nejdříve utratí, většinou si kupují jídlo a pití, zkrátka 

věci, které mohou hned spotřebovat. V každé budově jsou sprchy a toalety pro 

všechny děti a někde i vychovatelky společné. Hygiena je zde velice zanedbávaná.  

     

    Ještě k dětem ležícím: jejich problémy mnohdy nejsou tak fatální, nicméně jejich 

stav se spíše zhoršuje. Tuto tendenci zapříčiňuje do jisté míry nekvalitní, nevýživná 

strava, ze které děti nesílí ani nerostou. Dalším důležitým faktorem je zde naprostá 

absence rehabilitační péče. S dětmi nikdo necvičí, a tak především ti starší zakrní 

v naučené poloze. Také v několika případech leží dvě děti v jedné posteli naproti 

sobě. Valná většina z nich stráví svůj život výhradně v budově. Ti menší – až na pár 

výjimek je jim do deseti let – jsou umístěni v místnosti ve druhém patře budovy, 

tudíž jim stojí v cestě ven schodiště. Hlavním problémem ale stále zůstává 

nedostatek personálu s nedostatečnou kvalifikací. 

     

                                                           
44 Televize jsou sponzorským darem od Jedličkova ústavu   Praze. 
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    Celkové vybavení domova je skutečně v mnoha ohledech nevyhovující. Jedině 

klub vybavený dílnami skýtá různé možnosti rozvoje dětí a smysluplného využití 

jejich času, pro mnoho dětí zůstává ale uzavřen. Také jsem zjistila, že je zde 

dostupné alespoň nějaké vybavení rehabilitační45, které se zatím nevyužívá. 

Výjimkou je v posledním roce využívání chodítek, o které se zasluhují dvě 

vychovatelky. 

 

 

3.2 Klientela  

    Klientelou vilšanského domova jsou většinou děti s mentálním postižením a 

kombinovaným postižením, častou poruchou je autismus, oligofrenie, poruchy řeči. 

Menší skupinku tvoří děti bez mentálního postižení a bez vážnějšího nebo žádného 

tělesného postižení, jejich hendikepem je vysoké sociální zanedbání a deprivace.  

    Do dětského domova jsou přijímány děti do tří let, horní věková hranice je 

pohyblivá. Nejstaršímu je čtyřicet dva let a zastává v domově práci topiče a údržbáře. 

Několika dalším klientům je kolem třiceti let, v domově zůstávají pouze tehdy, 

pokud jsou prospěšní, například pomáhají personálu s péčí o děti, s úklidem, jeden 

klient pečuje o domácí zvířata. Ty, kteří nemohou zastávat žádnou práci v domově, 

od přesunu z domova může „uchránit“ účast v pěveckém sboru.46  

    V denních místnostech jsou chlapci a dívky pohromadě zhruba v počtu dvaceti. 

Pouze nejstarší chlapci jsou umístěni zvlášť. Je zde také dvanáct menších dětí 

upoutaných na lůžko, zhruba stejně starších ležících, dva vozíčkáři. Nejmenších dětí 

(3 – 6 let) je kolem pětadvaceti, přibližně stejně početná je skupina nejstarších a 

nejsamostatnějších dětí, které požívají v domově vzhledem ke své soběstačnosti 

nejrůznějších výhod. Na tomto místě musím zdůraznit, že denní místnosti určují 

skupiny dětí a na každou připadá jedna vychovatelka, které například u maličkých či 

u dětí školního věku pomáhají šikovnější klienti coby asistenti. Dětský domov 

nezajišťuje výchovu v žádných menších skupinách, natož v rodinných, jak by 

správně měl.      

                                                           
45 O vybavení jedné místnosti rehabilitačními pomůckami se postaralo v dřívějších letech občanské 
sdružení Bodaj. Místnost se ale nepoužívala, pravděpodobně opět díky ředitelově neochotě někoho 
z personálu na tuto činnost uvolnit a dokonce zaškolit. Nyní už jsou v domově vidět alespoň částečné 
pokroky v zájmu personálu o rozvíjení dětí.   
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    Všichni klienti ve vilšanském domově mají diagnostikovanou hlubokou mentální 

retardaci. Diagnóza starších dětí probíhala za dřívějšího režimu v duchu zdravého 

pojetí společnosti a mnoho dětí bylo dle mého soudu do vilšanského domova 

zařazeno díky špatné diagnóze. Z vlastních zkušeností s tamními klienty si dovolím 

tvrdit, že označeni „nesvéprávné a nepráceschopné“, jsou takové diagnóze na hony 

vzdálené. Měla jsem možnost prohlédnout si kasuistiky dětí, diagnózy v nich jsou 

psány rukou, neprofesionálně a poměrně nečitelně. Záznamy o zdravotním stavu jsou 

kusé a neaktualizované, zcela chybí individuální plány postupu v léčbě či socializaci. 

To bychom ale chtěli příliš vzhledem k tomu, že celému ústavu chybí srozumitelná 

koncepce péče.  

    Děti jsou ve většině případech především deprivované, zanedbané a nedostatečně 

rozvíjené. Leckteré z nich by byly vzdělavatelné, schopné alespoň částečně pracovat. 

Ke vzdělávání a práci dětí v prostorách dětského domova se zmíním v ČÁSTI... Co 

se týče práce mimo domov, jedná se o dva chlapce, jeden z nich pomáhá v pekárně 

patřící domovu, přičemž jde často o těžkou fyzickou práci, za níž nedostává žádný 

pevně stanovený plat. Dívkám se zde pracovní příležitosti vůbec nehledají. 

    Velké procento klientů přišlo do vilšanského domova z kojeneckého ústavu 

v nedalekém Mukačevu, obvykle ve věku tří let. Jen některé děti sem přišly 

v pozdějším věku. U naprosté většiny je kontakt s rodinou nulový a vedení v této 

záležitosti porušuje jejich právo být s rodinou v kontaktu (čl. 9 Úmluvy), jelikož se o 

jeho zprostředkování vůbec nesnaží nebo lépe řečeno nesnažilo, než jsme ho svou 

snahou přiměli.47 V této souvislosti musím zmínit, že je dětem upíráno právo na 

informace, což považuji za prohřešek silného rázu. Mnoho tamních klientů si 

uvědomuje svou situaci v plné míře a díky nezájmu vedení poskytnout jim potřebné 

informace žije v nejistotě ohledně základních věcí v životě: ohledně rodiny, 

budoucnosti, minulosti. 

 

                                                                                                                                                                     
46 V ústavu sociální péče, do kterého jsou klienti přemisťováni, panují ještě horší životní podmínky, 
než ve Vilšanech. Tuto informaci potvrdily samotné děti, které tam byly umístěny na čtrnáctidenní 
pobyt. 
47 Z kazuisik jsme u některých dětí zjistili, že jejich rodiny žijí nedaleko. Po konzultaci s ředitelem 
jsme jim umožnili návštěvu v jejich rodině, o které do té doby neměly žádné informace. Naše snaha 
byla vůbec prvními kroky ke kontaktu s rodiči a příbuznými. 
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3.3 Personál  

    Vzhledem k různorodým potřebám širokého spektra tamních klientů by měl 

personál zastávat mnoho funkcí a činností. Hlavní úlohu, a ve Vilšanech téměř 

jedinou, zastává vychovatelka. Náplň její činnosti je pečovatelská, na rozvíjení či 

stimulaci dětí i prostor příliš nehledá. V tamních podmínkách ale není divu. Ve 

dětském domově pracuje kolem 150 zaměstnanců (žen), což by se mohlo zdát 

poměrně dost, nicméně v jedné dvanáctihodinové směně pracuje pouze osm 

vychovatelek a to je žalostně málo. Vychovatelky či ošetřovatelky dětem asistují při 

jídle, některé je potřeba přebalit. Po většinu času je nechávají v pasivitě a snaží se je 

akorát uhlídat. Při tak velkém počtu dětí na jednu vychovatelku je výkon děti uhlídat 

alespoň tak, že se navzájem nezraňují a nikdo neutíká nebo nepropadá různým 

záchvatům. Na výchovu a rozvíjení klientů se naprosto zapomíná. Zde je ale potřeba 

říci, že ředitel od vychovatelek víc nevyžaduje a pokud ano, jedná se o činnosti, které 

s dětmi nemají nic společného. Hned během prvního pobytu jsem brzy zjistila, že je 

zde dbáno více na přehnaný a často nesmyslný úklid než na přímou práci s dětmi.  

    Vychovatelky také upadají do pracovních stereotypů, mají totiž velmi nízkou 

motivaci k práci. Za práci dostávají malý plat a ředitel, jak už jsem naznačila, nestojí 

o nové rozvíjející programy nebo činnosti, které by mohl personál s dětmi 

vykonávat. Navíc mnoho dětí potřebuje individuální vedení, například v malování, 

na které by vychovatelky musely ještě sehnat pomůcky. Většina ošetřovatelek tedy 

nemá o děti valný zájem a pravděpodobně by o práci s dětmi s postižením příliš 

nestály, kdyby měly jiné pracovní příležitosti. Tato situace samozřejmě výrazně 

škodí dětem, které mají právo na odpovídající péči a rozvoj vlastní osobnosti. Ještě 

palčivější je ale fakt, že děti se některých vychovatelek bojí, jelikož ty je nezřídka 

bijí a hrubě tím porušují právo dětí na ochranu před násilím, špatným zacházením, 

ponižováním ustanovené v Úmluvě.  Všechny tyto formy tělesného i duševního 

násilí děti snáší den co den a nemají žádné možnosti, jak tomu zabránit. Není divu, 

že děti se rychle přiučí špatnému zacházení se svým okolím a bijí se navzájem. 

Otřesné ale je vidět některé z klientů pomáhajících s péčí o děti, jak v této činnosti 

vychovatelky zastupují.  

    Zdá se ale, že nezájem vychovatelek se pozvolna začíná měnit k lepšímu, troufám 

si říct, že i zásluhou dobrovolníků. Některé pracovnice věnují dětem více pozornosti, 

cvičí s nimi, trénují chůzi a pokroky jsou znát. Výrazné zlepšení nastalo i 
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v komunikaci mezi naší skupinou a personálem, ke které od začátku dle mého názoru 

dost přispívala jazyková bariéra. 

    Mezi personálem se samozřejmě najdou i pracovníci, kteří k dětem přistupují 

s opravdovým zájmem a své pracovní úsilí věnují zkvalitnění života dětí. Nejlepším 

příkladem je učitel, který vede dětský pěvecký sbor Huculyk nebo pedagožka, která 

se stará o vzdělávání dětí. Tu – stejně jako mnoho dalších – lze ale s dětmi vidět 

méně, protože často musí práci s dětmi vyměnit za práci na poli, které také patří 

dětskému domovu. K ostatnímu personálu, jako je psychiatr, psycholog, lékař, se dá 

říci, že hlavním kamenem úrazu je nedostatečná kvalifikace. Pedagogické vzdělání 

zde podle všeho mají právě zmiňovaný vedoucí pěveckého sboru a jedna učitelka. 

Lékař a psychiatr, první s nedokončeným vzděláním a druhý alkoholik byli loňský 

podzim vyhozeni z práce, což ocenili především děti, které z nich měly přímo hrůzu. 

S novými pracovníky jsem zatím neměla možnost se setkat. Neodbornost převládá i  

mezi vychovatelkami, které tráví s dětmi nejvíce času. 

    Jak jsem zmínila v teoretické části věnované personálu, kvalita personálu a jeho 

pracovního výkonu závisí ve velké míře na řediteli. Ze zkušeností všech 

dobrovolníků, se kterými jsem měla možnost mluvit, ale i od samotných dětí a 

postojů vychovatelek jsem se dozvěděla, že ředitel rozhoduje o fungování domova, o 

personálu i dětech sám. Na základě těch samých informací a zkušeností lze usuzovat, 

že ředitelova představa o fungování domova je taková, že funguje za nejnižší možné 

náklady, do jeho chodu není potřeba vnášet změny ani investice, důležitý je jeho 

vzhled a naoko čistota kvůli možným kontrolám. Tento přístup potvrzuje do očí bijící 

praxe. Z toho vyplývá, že ředitel neplní svou povinnost zajistit dětem odpovídající 

programy pro jejich rozvoj jejich osobnosti.48  

    Co se týče komunikace ředitele s dětmi, je značně omezená, nejen proto, že děti se 

ho bojí, ale především díky minimální době, kterou v ústavu tráví49. Práva dětí hrubě 

porušuje tím, že je drží v naprosté dezinformaci. Děti neznají základní údaje o vlastní 

osobě (např. datum narození), o své rodině a ani o svých základních právech. Mnozí 

ze skupiny nejschopnějších si ředitelova bezohledného a krutého přístupu všímají a 

mezi sebou si na něj stěžují, život se za takových podmínek stává ještě hůře 

snesitelným. 

                                                           
48 viz oddíl 1.2.3 o personálu  
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3.4 Dobrovolníci 

    Dobrovolnická činnost v dětském domově ve Vilšanech začala po rozpadu SSSR, 

kdy domov začali navštěvovat dobrovolníci z Francie, Německa, Slovenska, USA, 

Polska. Jejich pomoc spočívala nejvíce v materiální podpoře, ale také v pomoci 

lidské a lékařské, životní podmínky dětí v domově byly v té době pravděpodobně 

nadmíru zoufalé. Skupina francouzských dobrovolníků dokonce zajistila 

rekonstrukci dvou budov v areálu domova včetně rehabilitačního vybavení. 

Smutným faktem ovšem zůstává, že prostory se nevyužívají k účelům, pro něž byly 

zařízeny. 

    Češi navštívili vilšanský dětský domov poprvé v roce 1996 pod mezinárodní 

humanitární organizací ADRA. Od roku 1998 začala do domova pravidelně jezdit 

skupina českých studentů, z nichž někteří později (r. 2002) založili občanské 

sdružení Bodaj – na pomoc postiženým dětem ve střední a východní Evropě.  

    Dobrovolnická činnost Bodaje nespočívá především v materiálním zajištění, ale 

v pomoci lidské, což znamená rozvíjet děti v sociální oblasti, vyplňovat jejich volný 

čas procházkou50, malováním nebo být jim na blízku s pomocí či radou v jejich 

problémech. Sdružení také zorganizovalo několik pobytů dětí z Vilšan v Čechách. 

Těchto akcí se účastní členové pěveckého sboru, kteří v Praze spolupracují s dětmi 

z Jedličkova ústavu a společně vystupují na pražském festivalu Vysoko, Výše, 

Vyšehrad. Naposledy tam vystoupili členové sborů Huculyk a The Tap Tap loni na 

jaře.  Spolupráce členů těchto souborů pokračovala v létě 2006 na Ukrajině týdenním 

hudebním workshopem. Vyvrcholením hudebního úsilí dětí z českého a ukrajinského 

souboru bylo společné vystoupení na festivalu v Koločavě, konaném 6.8. 2006.    

    Naše skupina převážně studentů Jaboku se k činnosti Bodaje připojila poprvé na 

podzim  r. 2005.  

    V současné době čas od času dorazí do dětského domova jednorázová materiální 

pomoc od tamních charitativních spolků. Kromě „bodajáků“ se o vilšanské děti 

zajímá jedna švýcarská dobrovolnice, jejíž snahy nespočívají pouze v materiálním 

zajištění, ale také v přímé činnosti s dětmi. Dá se tedy říci, že dobrovolníci z Bodaje 

                                                                                                                                                                     
49 Je možné, že četnost jeho návštěv internátu je jiná, když v domově působíme, nicméně s určitostí 
v něm netráví více než tři dny v týdnu.  
50 společná procházka znamená pro většinu dětí jedinou možnost, jak se podívat za bránu dětského 
domova 
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jsou, spolu se Švýcarkou, jedinými, kdo domov pravidelně navštěvuje a pomáhá 

dětem k hodnotnějšímu prožití jejich dnů.      

    Nasnadě je otázka, jak tato činnost působí na samotné dobrovolníky a co jim 

přináší. Zde můžu mluvit pouze sama za sebe, ale jsem přesvědčena, že ostatní 

přitakají, řeknu-li, že největší radostí a odměnou jsou úspěšné krůčky ke změnám 

zoufalých životních podmínek dětí a v přispění k jejich spokojenějšímu životu. 

 

 

3.5 Funkce dětského domova     

    V první kapitole práce jsem se věnovala třem hlavním funkcím, které by měl 

dětský domov plnit. Tyto funkce se odvíjí od potřeb klientů. V případě vilšanského 

domova by to vzhledem k potřebám klientely znamenalo, že by měl plnit funkce 

několika rozdílných zařízení najednou.  

    V dětském domově je umístěno asi dvacet a možná i víc dětí51, kterým ve 

vzdělávání a přípravě na zaměstnání nebrání žádný vážný hendikep, snad kromě 

velkého zanedbání sociálního a to by se právě kontaktem s vnějším světem mohlo 

odstraňovat. Brání jim ale diagnóza, která je zbavuje povinnosti školní docházky. 

Přitom přístup k základnímu vzdělání stanovuje Úmluva o právech dítěte jako 

základní právo každého dítěte. Přeci jen, tři klienti do školy dochází. O škole se 

vyjadřují se zájmem, i když ji navštěvují nepravidelně a postupují pomalu. Sergej, 

dvaadvacetiletý klient, který pomáhá pečovat o děti v domově, chodí do druhé třídy 

základní školy. Přibližně stejně starý Saša, kterého jsem představila výše, chodí do 

sedmé třídy. Loni v září nastoupila do první třídy také asi osmiletá Editka, ale byla 

záhy vyloučena, protože bila své spolužáky. Editka je úplně zdravé a chytré děvče, 

nicméně těžko zvladatelné.  

    Děti, které nemohou navštěvovat základní školu ve vsi – tedy naprostá většina – 

by  se údajně mohly účastnit programu v chráněných dílnách. Dílny by měly být pro 

děti otevřené snad každé dopoledne, ve skutečnosti jsou tak třikrát týdně a ne v 

každém ročním období,v létě totiž učitelky, které vedou výuku v dílnách, často 

pracují na poli.  Dílen je zde pět, já jsem navštívila výuku vaření, která probíhala 

normálně, děti bavila a to, co uvařily, mohly také sníst. Dále jsem byla ve dvou 

                                                           
51 Jde pouze o můj vlastní odhad. Posoudit schopnosti a intelektové možnosti dětí, stejně jako rozeznat 
druhy jejich postižení je dosti těžké. Můžu pouze usuzovat na základě společných činností s dětmi, 
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dílnách, které jsou asi snahou o zkrášlování, snahou naučit děti pečovat o svůj 

zevnějšek. Alespoň tak mi to vysvětlila klientka Dianka. V dílnách se také maluje, 

jsou zde i dva tkalcovské stavy, ty se však přestaly používat. Tato nabídka činností 

vypadá sice zajímavě, ale problémem je, že je dostupná zase pouze skupině 

nejšikovnějších, kteří nevyžadují individuální přístup. Ostatní děti jsou vyloženě 

zanedbávané a nerozvíjené. Ale porušování práva na vzdělání a stejně tak i na 

„výchovu, která musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte a jeho nadání a k přípravě 

na aktivní život v dospělosti…“52 se týká všech. Jak probíhá v dětském domově 

výchova je myslím zřetelné z mého popisu přístupu personálu k dětem. 

    Výchova je omezena na jednoduché pojetí odměn a trestů. Vlastně asi jen trestů, 

neviděla jsem, že by děti byly za něco odměňovány, natož obdarovány jen tak pro 

radost. Odměny a sankce se neřídí podle žádných psaných pravidel, všimla jsem si, 

že mnoho dětí ani nehledá příčinu, proč bylo potrestáno. Jen to dokazuje, že tresty se 

staly běžnou součástí života vilšanských dětí, které jim mnohdy ani nemohou 

rozumět. Pro výchovu neexistuje jednotná koncepce, jak bude probíhat závisí na 

jednotlivých vychovatelích. 

    Dvacátý čtvrtý článek Úmluvy říká, že každý má právo na nejlepší dosažitelný 

zdravotní stav a přístup k lékařským službám. O zdravotní stav dětí je ve Vilšanech 

tak špatně dbáno, že u mnohých se naopak dost rychle horší. Problém dostupnosti 

lékařské péče tkví v nedostatku zdravotního personálu v celé oblasti. Děti trpí 

většinou kožními chorobami, začala se rozšiřovat také ušní infekce, časté jsou 

proleženiny a kazivost zubů. Jak jsem si všimla,v domově nejsou k dispozici téměř 

žádné léky,s framikoinem či betadinem jsme dosáhli ohromných úspěchů při léčení 

proleženin a různých kožních potíží. Na vážnější zdravotní problémy se  v domově 

používají prostředky tlumící bolest. Používá se hlavně aminazin (v tabletě nebo 

injekčně), jehož složení neznám, ale je tak silný nebo je dětem podáván  v tak velké 

dávce, že ty obvykle několik dní spí nebo jsou mimo realitu. Aminazin se dětem 

podává i v případech, kdy jsou nezvladatelné, vzdorující, v záchvatu. Injekce 

vyvolávají u dětí panický strach, často si k nám právě na ně chodili stěžovat nebo 

nám hlásili, koho právě doktor „nakolil“. Je nesporné, že dávka má hodně nepříznivé 

dlouhodobé dopady na psychický a mentální stav dětí.  

                                                                                                                                                                     
jako třeba malování, poznávání písmen a učení abecedy atd.  Všechny děti, se kterými soustavněji 
pracujeme, za dva roky udělaly velké pokroky. 
52 Kodým, M. Úmluva o právech dítěte, s. 16. 
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3.6 Denní program 

    Denní program dětí je vyplněn jen z velmi malé části, a to se týká ještě jen skupiny 

nejšikovnějších. Program se řídí podle harmonogramu stravování. Děti vstávají asi 

v půl páté, v době, kdy se střídají směny ošetřovatelek. V jedenáct obědvají, v zimě 

kolem páté, a v létě kolem šesté večeří, dopoledne i odpoledne dostanou svačinu. Po 

večeři chodí spát. Tento režim dodržují všichni v domově. Výjimkou jsou opět 

nejstarší nejschopnější klienti,kteří se mohou sami pohybovat po areálu domova a 

večer mohou chodit spát kdy sami uváží. Pro mnoho dětí, například těch upoutaných 

na lůžko, představuje jídlo vlastně jediný „program“ za celý den.  Co se týče kvality 

stravy, je tak špatná, že zpočátku jsem se neodhodlala ji ani ochutnat.  

   Kromě činnosti v chráněných dílnách znamená denní program pro mnoho klientů 

práci. S péčí o děti zde pomáhají starší klienti. Ti zastanou skutečně velký kus práce, 

znají děti  lépe než kdokoli jiný. V jejich péči je poznat obětavost, ale někoho se do 

ní promítne i hrubost, ve které sám vyrůstal a jíž se v domově naučil. Děti též velkou 

měrou přispívají v úklidu ústavu a celého areálu, řekla bych, že hranici, kdy už jsou 

na práci využívány lze těžko posoudit.     

    V souvislosti s pracováním dětí v internátě bych se ráda ještě zmínila o jejich 

hierarchii. Nejvyšší pozici zde zaujímají nejschopnější a nejsamostatnější jedinci a 

někteří z nich dokáží byt ještě vychytralí či zákeřní, tudíž se jich ostatní oprávněně 

obávají. Většina dětí vyrůstá v podmínkách citové a materiální deprivace vilšanského 

domova od tří let a tak rychle pochopí zákony individuality a ostrých loktů, protože 

zde nejlépe funguje heslo: „urvi si co můžeš, jinak nemáš nic“.  

    Schopnějších a snaživějších dětí si brzy někdo všimne, což pro ně znamená určité 

výhody, ale i nevýhody. Tyto děti jsou využívány k různým pracím, které by měly 

zastávat vychovatelky, samozřejmě nejčastěji jsou to práce, které nikomu nevoní. 

Děti pracují a za odměnu mají především náklonnost vychovatelek.  

    Morální hodnoty dětí jsou v důsledku tamní výchovy hodně pozměněné, modely 

špatného chování se učí od sebe navzájem či od personálu, kladných vzorů mají 

minimum. Není se tedy čemu divit, že starší a silnější bijí menší a slabší, když v tom 

vyrostli, bylo je to naučeno. 
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3.7 Problematika skupiny nejschopnějších 

    V této části práce chci popsat problematiku skupiny dětí, do které patří klienti více 

méně soběstační, většinou bez mentálního postižení. Věkově se pohybují mezi 

patnácti a dvaatřiceti lety a téměř všichni jsou členy tamního pěveckého sboru 

Huculyk.  

    Tato skupina je fyzicky i mentálně nejméně postižená a proto má asi největší 

problémy s vyrovnáváním se s deprivačními podmínkami. Většina z nich si svou 

situaci alespoň do nějaké míry uvědomuje. Všechny nakumulované faktory, jako 

zanedbání v oblasti výchovy, vzdělávání, hygieny, stravování, odpovídající lékařské 

péče vytváří velký tlak na psychiku. Tyto děti většinou nejsou mentálně postižené, 

ale psychická deprivace jejich stav výrazně zhoršila. V tomto prostředí jsou všechny 

vlivy, které nežádoucně působí na osobnost, silnější, častější, intenzivnější než 

v ostatních zařízeních tohoto druhu. Klienti zde nemají naplněny základní potřeby, 

jako potřebu bezpečí, jistota a už vůbec potřeby vyšší, jako potřebu učení, 

společenského uznání.  

    Myslím, že úplné vyrovnání se s tak těžkými podmínkami je u těchto klientů 

nemožné. Každý sám hledá cesty, jak se nejlépe přizpůsobit a stále znovu je 

vystavován zátěžovým situacím, které nemůže v nejmenším ovlivnit a které působí 

stále znovu stresově. Jedním z faktů, který tyto děti hodně sužuje, je naprostá 

nejistota ohledně budoucnosti a často také ohledně minulosti. Většina z nich má sice 

nádherné sny o budoucnosti, ale také dost z těchto klientů ví, že jsou to jenom sny. I 

tak je ale vidět, že z velké části smýšlejí o své budoucnosti s nadějí.  
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Závěr 
 
    V této práci věnované dětem z vilšanského dětského domova jsem se snažila 

nastínit skutečné podmínky života vilšanských dětí a porovnat je s teoretickým 

vymezením péče dětského domova a s právními nástroji, jimiž děti pro ochranu 

svých práv disponují.  

    Ne všechny děti mají to štěstí, že mohou vyrůstat v harmonickém prostředí 

milující rodiny. V každé společnosti jsou i takové, a bohužel jich není málo, o které 

se jejich rodiče nepostarají a které zůstávají odkázány na pomoc státu. Své dětství 

prožívají v dětských domovech a jiných ústavech, které nedokáží nahradit lásku a 

péči rodičů, jenž neodmyslitelně patří ke každému místu, které  lze nazvat 

spokojeným domovem. Přesto musí dětské domovy usilovat, aby nejen naplnily 

základní potřeby klientů, ale aby jim dokázaly vytvořit domov, ve kterém děti 

nebudou strádat, ve kterém budou žít s radostí. 

    Jak se zdá, vilšanský dětský domov se o takový cíl vůbec nesnaží, s výjimkou 

několika pracovníků, kterým bych si jejich snahu nedovolila upřít. Děti v něm žijí 

bez zajištění výchovy, vzdělání a ale hlavně jim chybí láska a porozumění. Tyto děti 

se v těžkých chvílích života nemají na koho obrátit, komu se svěřit a podělit se sním 

o tíhu jejich problémů. A že těžkých chvil prožívají dost, nemusím nijak 

zdůrazňovat. Jejich život ve vilšanském internátu se absolutně neslučuje s lidskou 

důstojností, domov nezajišťuje odpovídající péči, kterou by vzhledem ke svému 

zdravotnímu a duševnímu stavu potřebovaly.  

    Z přiblížení života vilšanských dětí je zřejmé, že navzdory veškeré mezinárodní 

právní ochraně a programům, které pomáhají zlepšovat životní situaci dětí, Ukrajina 

v dodržování lidských práv stále zaostává. Ve vilšanském internátě stále přetrvává 

upřednostňování zájmů společnosti před zájmy dětí samotných. Děti jsou v domově 

izolovány od společnosti, která se snaží aby ji ústavní péče nestála příliš práce a 

prostředků. Myslím, že v tomto ohledu by pomohlo, kdyby si ukrajinská společnost 

začala lépe uvědomovat, že tito lidé mohou být jejími užitečnými členy, mohou ji 

v mnoha věcech obohatit. 

  Věřím, že situace dětí se zlepší, pokud se dětský domov otevře společnosti a bude 

přístupný pomoci, která do něj přichází, a doufám, že ještě v daleko větší míře bude 

přicházet.  
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