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KONTEXT A CÍLE



KONTEXT A CÍL  
VÝZKUMU

Nadace chce získat aktuální 
informace o situaci v dětských 
domovech, aby vhodně doplnila

nadační podporu i do budoucna. 
Nadace Terezy Maxové dětem slaví v letošním roce své 20 narozeniny. V rámci oslav si
nejen připomíná charitativní činnosti, v rámci níž byla poskytnuta adresná pomoc mnoha
dětským domovům, neziskovým organizacím, rodinám i dětem, ale především se zástupci
organizace zamýšlí nad nastavením či rozšířením nadační podpory do budoucna.

Nadace pomáhá konkrétně a tam, kde je to nejvíce třeba. Proto je důležité neustále
aktualizovat informace o těch, kterým pomáhá a zacílit projekty i jednotlivé granty tak, aby
výsledek, který se projeví v životech znevýhodněných dětí a mladých lidí, byl co největší.
Poslání může nadace naplňovat i díky spolupráci a dobrým vztahům s vedením a týmem
vychovatelů dětských domovů. Z daného důvodu byli tito požádáni o účast ve výzkumu,
aby pomohli nadaci zjistit aktuální informace o potřebách dětí v institucionální péči.

Primárním cílem výzkumu je zjistit zásadní bariéry ve vzdělávání a rozvoji dětí v dětských
domovech, a najít cesty, jak alespoň částečně tyto bariéry překonat, aby se zvýšily šance
dětí na lepší budoucnost.



METODOLOGIE



METODOLOGIE

Kombinace kvalitativního (hloubkové rozhovory s 
vedením DD) a kvantitativního výzkumu (online 
dotazník distribuovaný vedení DD). 

LOKALITA TERMÍN SBĚRU CÍLOVÁ SKUPINA VELIKOST VZORKU
DÉLKA 

DOTAZOVÁNÍ

Celá ČR

Celá ČR

březen – květen  2017

květen 2017

Vedení a hlavní 

vychovatelé DD

Vedení DD

N=42

N=63

Délka rozhovoru 60 minut

Průměrná délka dotazníku 
18 minut

12



HLAVNÍ VÝSLEDKY



KVANTITATIVNÍ 
ČÁST
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VLASTNOSTI VZORKU

46 %63136
DD v ČR DD ve výzkumu Návratnost 

dotazníků 
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POČET DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH ZÚČASTNĚNÝCH VE 
VÝZKUMU

46%

Holky

54%

Kluci

1880
Počet dětí v DD  
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21%

60%

19%

PODÍL DĚTSKÝCH DOMOVŮ PODLE POČTU DĚTÍ

VELKÝ DD (NAD 41 DĚTÍ) MALÝ DD (DO 20 DĚTÍ)

STŘEDNÍ DD (21 – 40 DĚTÍ)

Počet DD celkem N = 63
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PRŮMĚRNÝ POČET DĚTÍ V DĚTSKÉM DOMOVĚ

30

15

29

49

32 29 27
35

Total N63 Malý DD N13 Středně velký DD
N38

Velký DD N12 Malá obec N15 Malé město N32 Středně velké město
N10

Velké město N6
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PODÍL DĚTSKÝCH DOMOVŮ PODLE LOKALITY

24% 51% 16% 10%

Malá obec (do 1000 obyv.) Malé město (1000 -19 tis. obyv.) Středně velké město (20 - 99 tis. obyv.) Velké město (nad 100 tis. obyv.)

Počet DD celkem N = 63



VZDĚLÁVÁNÍ A 
TYPY 

NAVŠTĚVOVANÝCH 
ŠKOL
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28 % dětí je zařazeno do speciálních základních škol.

KOLIK DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA NAVŠTĚVUJE 
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU?

28%

72%

Speciální základní škola

Základní škola

Počet dětí z DD v primárním vzdělávacím stupni N = 1200
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Ano, čím méně dětí je v dětském domově, tím větší je šance, že bude dítě 
navštěvovat klasickou základní školu.  

SNIŽUJE SE V MENŠÍM DĚTSKÉM DOMOVĚ PRAVDĚPODOBNOST, 
ŽE BUDE DÍTĚ ZAŘAZENO DO SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY?

28%

22%

28%

31%

72%

78%

72%

69%

Počet dětí celkem N1200

Malý DD N116

Středně velký DD N679

Velký DD N405

Speciální základní škola Základní škola
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Ano, dětský domov ve větším městě dokonce téměř zdvojnásobuje šanci, že 
dítě bude zařazeno do normální základní školy.

SNIŽUJE VĚTŠÍ MĚSTO PRAVDĚPODOBNOST, ŽE BUDE DÍTĚ Z 
DĚTSKÉHO DOMOVA ZAŘAZENO DO SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY?

28%

42%

23%

72%

58%

77%

Počet dětí celkem N1200

Obec (do 1000 obyv.) N306

Město (nad 1000 obyv.) N894

Speciální základní škola Základní škola



ZASTOUPENÍ 
NAVŠTĚVOVANÝCH 

ŠKOL 
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Dvě třetiny dětí navštěvuje učiliště, čtvrtina studuje na střední škole. 

JAKÝ TYP ŠKOLY DĚTI NEJČASTĚJI NAVŠTĚVUJÍ NA 
SEKUNDÁRNÍM VZDĚLÁVACÍM STUPNI?

72%

25%

3%

Učiliště

Střední škola

Gymnázium

Počet dětí z DD v sekundárním vzdělávacím stupni N = 412
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Ano, dvakrát vyšší než děti z velkých domovů.

MAJÍ DĚTI Z MENŠÍCH DĚTSKÝCH DOMOVŮ VYŠŠÍ 
ŠANCI NA STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE?

74%

59%

75%

80%

26%

41%

25%

20%

Počet dětí celkem N402

Malý DD N54

Středně velký DD N244

Velký DD N104

Učiliště Střední škola
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Dětské domovy z větších měst mírně zvyšují šanci dítěte na studium na 
střední škole.

ZVYŠUJÍ DĚTSKÉ DOMOVY SÍDLÍCÍ VE VĚTŠÍCH MĚSTECH ŠANCE 
DĚTÍ NA STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE?

74%

80%

72%

26%

20%

28%

Počet dětí celkem N402

Obec (do 1000 obyv.) N95

Město  (nad 1000 obyv.) N307

Učiliště Střední škola
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Ze studentů učilišť více než dvě pětiny nedokončí studium.

ÚSPĚŠNĚ UKONČENÉ VS. NEDOKONČENÉ STUDIUM 
UČILIŠTĚ (STAV ZA MINULÝ ROK)

57% 43%Učiliště N=116

Úspěšně dokončilo studium Přerušilo/nedokončilo studium

28
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Nejčastěji technicky zaměřené obory, nejméně často naopak obory v oblasti 
služeb.

JAKÉ UČEBNÍ OBORY DĚTI Z DD NEJČASTĚJI STUDUJÍ?

42%

37%

21%

Technické (automechanika,kovovýroba, kovovýroba atd.)

Gastronomické a hotelnické služby

Služby (prodavač/ka, kosmetické a kadeřnické služby atd.)

Počet dětí na učilišti N=298
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2 % studují na vyšší odborné nebo vysoké škole.

KOLIK DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ STUDUJE NA 
VYŠŠÍ ODBORNÉ A VYSOKÉ ŠKOLE?

1,3 %0,7 %
Vyšší odborná škola Vysoká škola 

Počet dětí v DD N = 1880



DOUČOVÁNÍ A 
VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY
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Desetina dětí chodí na doučování. Děti z větších měst třikrát častěji. Velikost 
dětského domova v tomto případě nehraje významnou roli.

KOLIK DĚTÍ CHODÍ NA DOUČOVÁNÍ? SOUVISÍ CHOZENÍ NA 
DOUČOVÁNÍ S LOKALITOU A VELIKOSTÍ DĚTSKÉHO DOMOVA?

11%

5%

14%

89%

95%

86%

Počet dětí celkem N1880

Obec (do 1000 obyv.) N486

Město (nad 1000 obyv.) N1394

Chodí na doučování Nechodí na doučování
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Dvě třetiny dětí mají nějaký kroužek – polovina z nich mimo domov a druhá 
polovina v rámci domova. Třetina dětí nemá žádný kroužek.

KOLIK DĚTÍ NAVŠTĚVUJE NĚJAKÝ KROUŽEK?

33% 34% 33%Počet dětí celkem N1880

navštěvuje kroužek mimo DD navštěvuje kroužek v rámci DD nenavštěvuje žádný kroužek
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Ano, děti z větších dětských domovů mají výrazně nižší šanci, že budou 
navštěvovat nějaký kroužek oproti dětem z menších dětských domovů.

SNIŽUJE VĚTŠÍ DĚTSKÝ DOMOV ŠANCI, ŽE BUDE DÍTĚ 
NAVŠTĚVOVAT NĚJAKÝ KROUŽEK?

33%

55%

35%

23%

34%

16%

38%

32%

33%

29%

26%

45%

Počet dětí celkem N1880

Malý DD N200

Středně velký DD N1087

Velký DD N593

navštěvuje kroužek mimo DD navštěvuje kroužek v rámci DD nenavštěvuje žádný kroužek
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Dětské domovy z větších měst – přestože disponují výhodou vyšší dostupnosti 
kroužků - mají překvapivě větší podíl dětí, které nenavštěvují žádný kroužek. 

NÁVŠTĚVNOST KROUŽKŮ V ZÁVISLOSTI NA LOKALITĚ

33%

20%

38%

34%

54%

27%

33%

26%

35%

Počet dětí celkem N1880

Obec (do 1000 obyv.) N486

Město  (nad 1000 obyv.) N1394

navštěvuje kroužek mimo DD navštěvuje kroužek v rámci DD nenavštěvuje žádný kroužek
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Jednoznačně sportovní

NEJČASTĚJI NAVŠTĚVOVANÉ KROUŽKY

81%

8%

2%
10%Sportovní

Umělecké (výtvarné/hudební)

IT/Vzdělávací

Jiné

Počet DD celkem N = 63
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Ano, děti z menších domovů si častěji než děti z větších domovů přivydělávají 
na brigádách.

CHODÍ NA BRIGÁDU ČASTĚJI DĚTI Z MENŠÍCH DOMOVŮ?

32%

39%

32%

30%

68%

61%

68%

70%

Počet dětí celkem N680

Malý DD N84

Středně velký DD N408

Velký DD N188

Chodí na brigádu Nechodí na brigádu

Pozn.: Zahrnuty pouze děti ve věku nad 15 let.



BARIÉRY VE 
VZDĚLÁNÍ
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94 % Rodinné faktory (způsob výchovy)

65 % Genetické predispozice (vrozené bariéry, které nelze změnit)

CO PODLE VEDENÍ DD NEJVÍCE BRÁNÍ DĚTEM V 
DĚTSKÝCH DOMOVECH V ÚSPĚŠNÉM DOKONČENÍ 
ŠKOLY?

43%

13%

6%

5%

6%

3%

2%

3%

51%

52%

30%

22%

19%

21%

11%

6%

6%

27%

48%

43%

48%

43%

41%

38%

8%

16%

30%

27%

33%

46%

52%

Děti limituje především jejich vlastní rodina, to jakým způsobem byly
vychovávány

Děti, které se dostávají do DD, „nemají na to“ dosáhnout vyššího 
vzdělání, jedná se spíše o vrozená omezení

Finance jsou, ale není s nimi možné flexibilně nakládat podle
individuálních potřeb dětí (např. na zajištění doučování, kroužků,

psychologa)

Problémem je obecně nedostatek financí, které směřují do DD

Problémem je nedostatek personálu v DD

Nižší možnosti v lokalitě, kde sídlí DD (např. nedostatečná nabídka škol
a kroužků v okolí)

Nefunguje spolupráce mezi školou a DD

Děti nemají dostatečné materiální zázemí (např. učební pomůcky,
počítač atd.)

Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím

Počet DD celkem N = 63
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JAKÁ JE PODLE DĚTSKÝCH DOMOVŮ IDEÁLNÍ FORMA MOTIVACE 
DĚTÍ K TOMU, ABY ÚSPĚŠNĚ DOKONČILY ŠKOLU?

84 %92 %98 %
INDIVIDUÁLNÍ 

PŘÍSTUP 

ODMĚNA 
FINANČNÍ/VĚCNÁ 

FINANČNÍ PODPORA 
KONKRÉTNÍHO DÍTĚTE 

Počet DD celkem N = 63



KVALITATIVNÍ 
ČÁST



ZVOLENÉ TŘÍDĚNÍ 
DĚTSKÝCH 
DOMOVŮ



MALÉ A VELKÉ,

MĚSTSKÉ A 
VESNICKÉ 
(MALOMĚSTSKÉ)

Potřeby dětských domovů se liší dle 
velikosti a lokace.

Stejně tak jako k dětem by se i k potřebám jednotlivých DD mělo
přistupovat individuálně podle podmínek a možností konkrétních
zařízení.

Dle našich zjištění se potřeby jednotlivých DD liší dle velikosti a lokality,

proto jsme zvolili následující třídění:

malé DD (do 20 dětí), střední DD (21-40 dětí) a velké DD (více než 40)

Dále jsme rozdělili DD dle lokace na ty ve městech a na vesnicích
(maloměstech).



VELKÉ

DĚTSKÉ DOMOVY
Vysoký počet dětí na nízký počet 
vychovatelů

Ve velkých DD je větší inklinace k automatizované péči, a to především
kvůli nedostatku personálu. Ten, byť kolikrát dělá, co může, nestíhá
zajistit individuální potřeby všech dětí, které má na starosti.

Ve větších dětských domovech připadá na jednoho vychovatele až osm

dětí, při tak vysokém počtu nemají vychovatelé kapacitu na to, aby se

každému dítěti věnovali naplno, a to nejen v jeho studiu, ale i výchově a

rozvoji. Je to těžké, když jedna teta musí naráz 
psát  třeba s pěti dětmi úkoly. To potom 
stačí, aby jedno mělo poruchu 
soustředění či trpělo dislexií, a asi si 
dovedete představit, kolik toho za 
odpoledne stihnou… 



MALÉ

DĚTSKÉ DOMOVY

Větší prostor pro individuální přístup

k dětem

Já mám na starosti tři kluky. Dělám s 
nimi vše, co je potřeba. Hlídám jejich 
prospěch ve škole, chodím na třídní 
schůzky, šatím je, beru je na procházky. 
Znají se i s mým synem, jsou podobně 
staří.

Malé dětské domovy mají výhodu díky většímu prostoru pro individuální
přístup ke každému dítěti.

V menším kolektivu se lépe vytváří důvěra, na základně které je prostor

pro větší volnost dětí a uvolněnější pravdila instituce.

V neposlední řadě mají malé dětské domovy výhodu ve snadnějším
chodu instituce, protože personál nemusí zvládat zaopatřit větší počet
dětí najednou.

Dobrý je, že jak je těch dětí míň, tak je tam prostor pro ty 
výjimky – např. když někdo výjimečně nahlásí pozdější 
příchod k večeri a není to žádný problém, prostě se mu to 
schová do mikrovlnky a on si to pak ohřeje. U šedesáti dětí 
už by to takhle šlo stěží. 



DD NA

MALOMĚSTĚ ČI 

VESNICI

Výhoda přírody, ale nižší šance integrace 
dětí a špatná dostupnost služeb

Ačkoliv je příroda v okolí DD určitě velikou výhodou, na vesnici či
maloměstě se snižuje šance integrovat děti z DD do širší
společnosti. Dítě zde často nemá komfort anonymity, každý o něm
ví, že „je z děcáku“.

U těch od města vzdálenějších dětských domovů byla často
uváděna nevýhoda ztíženého dojíždění dětí do škol a kroužků a

jejich omezená nabídka v okolí DD.

Kroužky máme v rámci DD, jezdí sem za námi lektoři, bohužel město je daleko a my 
dětem nemůžeme zajistit dopravu na volnočasové aktivity tam.



DD VE MĚSTĚ
Komfort anonymity i větší možnosti vyžití 
a širší nabídka služeb

Ve městech je zajištěna větší anonymita dítěte, větší nabídka škol,
kroužků a služeb, dítě tak má větší šanci získat větší rozhled, najít
si přátele, zvolit si své místo v životě.

Děti to maj dobrý v tom, že můžou docházet na cokoliv – od koňů až po tai chi. 
Nabídka ve městě je velmi pestrá. Ohromnou výhodu má i široká nabídka škol, i těch 
speciálních - každé dítě tak může chodit tam, kde mu je dobře. 



NEJČASTĚJŠÍ 
PROBLÉMY A 
BARIÉRY VE 

VZDĚLÁVÁNÍ Z 
POHLEDU VEDENÍ 

DD



Často se velmi špatně dohánějí nedostatky z 
domova, odkud dítě přišlo. Rodiče často nemají 
vzdělání a u svých dětí jej také nevyžadují. 

Nejčastějším důvodem, kvůli kterému se děti dostávají do DD, je
způsob výchovy rodičů. Rodiče se často potýkají s důležitějšími
problémy, než je vzdělávání dětí: existenčními, vztahovými, nebo
různými formami závislostí.

Rodiče často nemají vzdělání, cítí, že mají nedostatky, které skrývají
za tvrzení o nedůležitosti studia a jeho dehonestací. Vzdělání pro ně
nemá hodnotu, dítě není rodiči motivováno.

V některých rodinách je tento problém zakotven napříč generacemi –
ani o rodiče dětí v DD se nedokázali postarat jejich rodiče, v
rodinách tak chybí model výchovy, který je potřeba k zajištění potřeb
dětí.

Těžko bude motivovat rodič dítě, aby chodilo do 
školy, když tam sám nechodil a nevidí v tom 
problém…

ZPŮSOB 

VÝCHOVY

RODIČŮ



Roli ve vzdělání hraje v některých případech i 
genetický potenciál dítěte.

Některé problémy ve vzdělatelnosti dětí jsou geneticky

předpokládatelné, tedy např. pokud rodiče chodili na zvláštní školu z

důvodu intelektuálních nedostatků, zvyšuje se pravděpodobnost, že
jejich děti ji budou navštěvovat také.

Někdy se děti potýkají s problémy od narození v důsledku problémů
v matčině těhotensví (stres, drogy, alkohol,…), děti se tak rodí s

nejrůznějšími poruchami, mentálními retardacemi, atp.

Genetika bývá mocná. Když mají rodiče dítěte oba inteligenci někde hluboko pod 
průměrem, je velice nepravděpodobné, že jejich dítě na tom bude jinak. 

VROZENÁ 

OMEZENÍ



Motivační potenciál dětského domova je nižší 
než rodičův.

Děti v DD často dosahují nižších úspěchů ve vzdělání, než
jaký je jejich potenciál. Důvodem může být i snížená
motivace ke studiu, jejlikož motivační potenciál dětského
domova je nižší než u rodičů.

U každého dítěte je potenciál jiný, je proto nutné k dětem
přistupovat individuálně, děti by měly mít pocit, že kromě
sebe se snaží i pro někoho dalšího, komu na jeho úspěchu
záleží. DD by měl brát v potaz konkrétní limity dětí a podle

nich hledat cesty, jak dítě rozvíjet.

Z pohledu psychického vývoje dítěte bývá největší motivací tatínek a 
maminka. Děti se neučí kvůli sobě, ale kvůli mamince a tatínkovi, aby byly 
přijaty a oceněny od rodičů.

NÍZKÝ 

MOTIVAČNÍ 

POTENCIÁL 

DD

Čím později přichází motivace, tím hůř.



DŮVODY 
PŘEDČASNÉHO 

UKONČENÍ ŠKOLY A 
NÍZKÉ MOTIVACE DÁLE 

SE ROZVÍJET



Děti si často uvědomují, že jsou ve škole 
outsidery, zažívají stres vyplývající z posměchu 
a nepochopení učiva.

V důsledku předchozího zanedbání učiva a mezer ve
vzdělání s ním spjatých, dítě často nestíhá školní tempo

a mezery se dále prohlubují.

Když si dítě uvědomuje, že je ve třídě nejhorší, zažívá
stres z nepochopení probíraného učiva, pozice

nejhoršího studenta ve třídě a permanentního
neúspěchu. Tyto pocity zpravidla nejen úzce souvisí s

kázeňskými problémy, ale díte si je s sebou nese dál – a

to nejen do dalších vzdělávacích stupňů, ale i do života.

NÍZKÉ 

SEBEVĚDOMÍ

Je pro dítě velmi těžké trávit tolik času ve škole, kde nechápe většinu 
probírané látky. Učitelka ho pak třeba vyvolá, aby ostatní děti pobavila. 

Který dospělý by dobrovolně  chodil čtyři roky do práce, kde se cítí 
jako trouba. Žádný. A u dětí ten čas navíc ubíhá mnohem 
pomaleji…



Děti hledají životní jistoty, kterých se jim 
nedostávalo.

S nízkým sebevědomím úzce souvisí strach z nejistoty dětí, co s nimi

bude. Bojí se riskovat a potřebují jakousi životní „kotvu“.

Po odchodu z DD hledají děti jistoty, kterých se jim často nedostalo v

minulosti – a tak mají samy brzy děti, usazují se s prvními partnery, ve

kterých hledají jistoty, to je pro ně daleko důležitější, než že můžou
např. cestovat a vzdělávat se.

Kolikrát tu mám nadané děti, které mají potenciál, ale můžem do nich horem 
spodem, aby chtěly víc, ale ony si stejně vyberou pro ně tu jednodušší cestu bez 
risku.

STRACH Z 

NEJISTOTY



Děti mohou v osmnácti zpátky domů, motivace 
vlastní rodinou je velká.

Častým důvodem předčasného ukončení studia bývá dovršení osmnácti let, kdy se

dítě buď vrací k biologické rodině nebo chce žít na vlastní pěst.

Značná část dotázaných udávala jako jeden z hlavních důvodů preference učilišť nad
středními školami pro určité děti právě problém dovršení osmnáctého roku a

předčasného odchodu ze SŠ, aniž by si dítě dodělalo maturitu. Mnohdy tak končí se

základním vzděláním.

U některých dětí máme strach, aby nám ze školy neodešly dřív, než ji dodělají. Ti, kteří jdou po dovršení 
osmnácti let zpátky k biologické rodině, studia velmi často zanechají.

TOUHA PO 

SVOBODĚ A 
VLASTNÍM ZÁZEMÍ



POTŘEBY K 
ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE 
A SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ



TERAPEUTICKÁ 
PÉČE

Základním předpokladem ke spokojenosti 
dítěte je dobrý psychický stav.

Děti v DD jsou často traumatizovány, zajištění terapeutické péče je proto

nezbytné pro jejich stabilizaci a následný rozvoj. Dostatečně kvalitní a

pravidelná psychologická péče napomáhá k duševní stabilizaci, a tudíž k vyšší
kvalitě života obecně.

Preference formy terapeutické péče se v jednotlivých DD lišily, zásadně jde o

dva modely:

Individuální terapie mimo domov x psycholog zaměstnán v DD na

poloviční úvazek

V kvalitativní části drtivá většina dotazovaných uvedla, že by uvítala větší
zajištění pravidelné terapeutické péče pro děti, kustomizované na míru
potřebám jednotlivců. Velká část z nich zmiňovala dlouhou čekací lhůtu u

státních psychologů (až 3 měsíce).

Kdybychom tu tak mohli mít interního 
psychologa, který by se dětem mohl 
věnovat pravidelně…i vychovatelům by 
se ulevilo.



DOUČOVÁNÍ
Dětem často chybí základy učiva, které je nutno 
doplnit, aby se zvýšila možnost úspěchu v 
dalším studiu.

Děti v dětských domovech mají velmi často vlivem rodinných problémů
mezery ve vzdělání, které jsou potřeba doplnit, aby měly děti šanci
posunout se dál a dosáhnout vyššího vzdělání v budoucnu, nutná jsou tak

doučování dětí již od ZŠ, aby tyto mezery byly vyplněny.

Vedení DD často upozorňovalo na důležitost placeného doučování – u

neplacených dobrovolníků hrozí vyšší fluktuace (jedná se často o

dočasnou, nepravidelnou výpomoc), vychovatelé často cítí omezení v

připomínkování jejich práce, která je vykonávána „jen pro dobrý pocit“
doučovatele.

Motivace placených doučovatelů dle zkušeností zaměstnanců DD

přetrvává déle, výhodou bývá i jejich vyšší odbornost a kvalita doučování.
V neposlední řadě je zde důležitá i možnost připomínkování práce
doučovatelů ze strany DD.



KROUŽKY A 

ZÁJMOVÉ 

ČINNOSTI

Jsou důležité nejen pro rozvoj dítěte, ale i kvůli 
tvorbě vztahů a přátel mimo dětský domov či 
školu.

Stejně jako u ostatních, kroužky jsou důležite pro rozvoj dětí, u
dětí z DD mají však ještě přidanou hodnotu – zvyšuje se možnost
integrace s ostatními dětmi, dochází k tvorbě vztahů a přátel
mimo školu a dětský domov. Děti se učí organizaci času, tráví
čas smysluplně, mají odsud zážitky.

Častý problém dopravy dětí na kroužky byl zaznamenán zejména
v dětských domovech v menších městech a na vesnicích. Tam

děti docházejí do kroužků v okolí, výběr však bývá značně
omezený.

Kroužky ve městě zkrátka zajistit 
nemůžeme, je to daleko – nemáme 
dostatek personálu ani vozů.



Čím méně dětí má vychovatel na starosti, tím 
více času jim může věnovat. 

Při současném stavu některých DD není možné se individuálně věnovat každému
dítěti a jeho potřebám. I přes veškeré snahy vychovatelek dítě může trpět
pocitem, že se nemá na koho obrátit pro radu, že se nemá pro koho snažit.

Ve středních a větších dětských domovech byla často zmiňována potřeba
posílení týmu zaměstnanců, kteří nestíhají dávat adekvátní péči všem svěřeným
dětem.

Absenci vychovatelů částečně suplují doučovatele a terapeutičtí pracovníci, které
mají jednotlivé děti „jen pro sebe“.

VÍCE 

VYCHOVATELŮ 

PŘEDEVŠÍM DO 

VELKÝCH DD

Děti zkrátka potřebují cítit zájem někoho blízkého a na míru šitou podporu 
jednotlivců. 



Tam, kde se rodič nezvládá o dítě postarat, ale 
citová vazba a zájem nechybí, je třeba s rodičem 
pracovat, ne ho soudit. 

Rodiče, kteří sami nezažili adekvátní péči, často i přes vyvinutou

snahu nevědí, jak se o dítě postarat tak, aby mu nic nechybělo.

V rámci spolupráce s rodiči dětí v DD je nutné s nimi komunikovat a

zájem o děti podporovat.

Jeden z návrhů řešení této problematiky byla „terénní péče“, která by v

praxi vypadala tak, že by např. sociální pracovník docházel do rodiny a

učil rodiče, jak zajistit potřeby dětí – např. psát s nimi úkoly, mít
nakoupeno, jak vyžít s penězi,… a umožnit tak dítěti vyrůstat ve vlastní
rodině.

Nejzásadnější je ta láska rodiče a dítěte, zároveň vůle něco změnit. Když to tam je, musí se 
udělat všechno proto, aby se podmínky v rodině nastavily tak, že se dítě domů může vrátit. 

PRÁCE S 

RODIČI



Individuální přístup a péče o děti z DD zvyšuje 
šanci jejich budoucího úspěchu a spokojenosti.

Je třeba hledat cesty, jak děti v dětských domovech motivovat, ať už ke

studiu, k samostatnosti, k vytváření vlastních snů a cílů, zkrátka k tomu, aby

chtěly od sebe víc, než se od nich očekává.

Měly by vědět o všech cestách, kterými se mohou vydat, a možnostech,
kterých mohou i přes svou zhoršenou výchozí pozici využít.

Toho lze dosáhnout tím, že v jejich okolí bude někdo, kdo jim bude tyto

možnosti (cestování, vyššího vzdělání, osobního rozvoje a naplnění,…)

ukazovat, provázet je jimi, a hlavně, kdo v ně bude věřit.

Tím, že děti mohou využít nejrůznějších podpůrných programů doučování,
terapeutických sezení a asistence, které zajistí dítěti pozornost a péči, na

kterou mnohdy nebývá v DD prostor, se - byť částečně - tato potřeba
naplňuje. Jinými slovy: Má to smysl!
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