
Pomoc dětem

• Linka bezpečí:
116 111
800 155 555 (zdarma NONSTOP)
www.linkabezpeci.cz
chat.linkabezpeci.cz
pomoc@linkabezpeci.cz

• Modrá linka:
549 241 010
608 902 410
Skype: modralinka
www.modralinka.cz
help@modralinka.cz

• SOS Archa:

377 223 221

www.sosarcha.cz

• Krizové centrum pro děti a rodinu:

387 410 564

www.ditevkrizi.cz

• Vzkaz domů:

800 111 113
(8–22 jen z pevné linky, ne z mobilu)

www.ditenauteku.ic.cz
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Občanské sdružení

HANNAH
www.denca.eu www.org-hannah.org

Vyhledávání a podpora náhradních rodin

Pojmy

• Druhy náhradní rodinné péče:
— Adopce: Nezrušitelné osvojení. Dítě musí být právně volné, dostane nový

rodný list, ve kterém jsou uvedeni jeho adoptivní rodiče, dostane jejich příjmení.
Osvojitelé mají veškerá práva biologických rodičů. O adopci většinou žádají
bezdětné páry.

— Pěstounská péče: Na rozdíl od adopce dítě nemusí být právně volné. Pěstoun
není zákonným zástupcem dítěte a nemá k němu vyživovací povinnost; stát na
výživu dítěte přispívá.

— Příbuzenská pěstounská péče: Pěstounská péče, vykonávaná příbuznými
dítěte.

— Hostitelská péče: Dítě je u hostitelských rodičů na krátké návštěvě — na
víkend, na týdenní prázdniny, na Vánoce apod. Pak se vrátí do ústavu, kde
bydlí.

— Poručnická péče: Dítě je z právního hlediska volné jako u adopce, pěstoun
se stává poručníkem, má k dítěti rozhodovací práva. Stát nadále přispívá na
výživu dítěte.

• Druhy ústavní výchovy:
— Kojenecký ústav: Státní zařízení, ve kterém jsou umístěny děti do věku tří

let, které z jakéhokoliv důvodu nemohou vyrůstat v rodině.
— Dětský domov: Instituce zajišťující výchovu pro děti od tří do osmnácti let.
— Diagnostický ústav: Zařízení zajišťující vyšetření dítěte při výchovných

potížích. Po určení problémů (diagnostice) putuje dítě zpět do rodiny, do
dětského domova nebo do výchovného ústavu.

— Výchovný ústav: Zařízení pro děti s výchovnými problémy, poruchami
chování, těhotné nezletilé dívky a další děti, které kvůli svým potížím nemohou
být v rodině či dětském domově.
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• Druhy nestátních zařízení rodinného typu:
— Klokánek: Zařízení neziskové organizace Fond ohrožených dětí, kam jsou

umisťovány děti vyžadující okamžitou pomoc. Je to místo přechodného pobytu,
děti jsou zde zpravidla ne déle než jeden rok, pak odcházejí do svých (nebo
pěstounských) rodin nebo do dětského domova. Zařízení vypadá jako velký
dům s mnoha byty, ve kterých bydlí maximálně čtyři děti s jednou „tetou“.

— SOS vesničky: Provozuje Sdružení SOS dětské vesničky. Každá vesnička má
12–15 domů, je to organizované společenství. Rodinu tvoří 7–8 dětí různého
věku, které žijí se svými náhradními rodiči (většinou matkou) jako přirozená
rodina, sourozenci se nikdy nerozdělují. Veškerou činnost koordinuje ředitel
vesničky, který zajišťuje odbornou pomoc rodičům. V současnosti jsou v ČR tři
SOS vesničky.

— Rodinný dětský domov: Projekt různých charit, neziskových organizací
a rodin, který poskytuje zázemí rodinného typu dětem, které by jinak skončily
v ústavní péči. Podobně mohou fungovat i Zařízení pro výkon pěstounské péče.

— Dům na půli cesty: Zařízení nestátní neziskové organizace Sdružení pěs-
tounských rodin, kde jsou ubytováni mladí lidé zpravidla ne déle než jeden rok
poté, co dovršením plnoletosti opustili Dětský domov. Naučí se zde postarat se
o sebe samostatně.
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Úmluva o právech dítěte
(Organizace spojených národů, New York, 20. listopadu 1989)

Každé dítě má, kromě jiného, právo:
• na život
• na jméno
• na státní příslušnost
• znát své rodiče
• na jejich péči
• na zvláštní péči, je-li postižené
• na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu, na využívání léčebných

a rehabilitačních zařízení
• na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální

rozvoj.
• na vzdělání
• na ochranu před hospodářským vykořisťováním
• na svůj názor a svobodu projevu (za předpokladu respektování práv a pověsti jiných;

a ochrany národní bezpečnosti a veřejného pořádku, veřejného zdraví a morálky)
• na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
• na svobodu sdružování a pokojného shromažďování
• na zákonnou ochranu proti zasahování do soukromého života, rodiny, domova,

korespondence; a proti nezákonným útokům na svou čest a pověst
• na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem, je-li dočasně nebo trvale zbaveno

svého rodinného prostředí nebo pokud ve vlastním zájmu nemůže být ponecháno
v tomto prostředí
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Příběh o tom, který to štěstí neměl

aneb

Muž, který šel ke dnu

Víte, já sem snad ani žádný dětství neměl. Pořád jako bych čekal, až to hezký začne
a ono né a né přijít. A tak proto piju, abych na to zapomněl.

Máma nám umřela, když sem byl malej, prej to byla skvělá ženská, ale já nevím,
nepamatuju si ji. Táta si přived novou ženu, ale ta nás děti neměla ráda a pořád na
nás řvala. Museli sme být zavřený v jedný místnosti bez hraček, a když si tátovi na nás
stěžovala, tak ten nás tvrdě trestal. Bil nás kabelem od žehličky. Jako von to zas nebyl tak
zlej chlap, chtěl, abysme nevotravovali, že jo. Pak se s tou ženskou stejně rozešel a přivedl
jinou a ta byla ještě horší. Pořád spolu chlastali a neměli sme peníze na jídlo. Ale to sem
byl malej a mo si nepamatuju. Jenom jak pro nás přijeli cizí lidi a odvedli nás do děcáku.
Každej sme šli jinam a už sme se se sourozencema nikdy neviděli.

No a v děcáku sem byl do 18 let, kdy sem se vyučil zedníkem. Šel sem na ubytovnu,
jenomže tak sem se chytl party a taky sme chlastali. Peníze nestačily a z ubytovny nás
vyhodili. Šel sem bydlet k jednomu kamarádovi, von byl taky zedník, ale jeho stará mě
nesnesla. Tak sem byl poprvé na ulici a sem tady dodnes. Teda dvakrát sem byl zavřenej
v krimu za čórky, ale teď se snažím žít slušně. Aspoň nekrást. Ale pít musím, jinak se to
ne ulici nedá vydržet. Pijem všichni. A to hezký, to už asi nepřijde, už nečekám.

Tonda, 53 let, bezdomovec

Na náhradní pramici

V adoptivní rodině žiji od svých 2 let. Na biologické rodiče ani kojenecký ústav si
nepamatuji. Říkali mi, že prý se moji rodiče o mě neuměli postarat, a tak dali souhlas
s adopcí, ještě když jsem byla miminko. Ve své současné rodině jsem spokojená, ale stejně
často přemýšlím, proč se to tak stalo a co asi dělá moje máma, jaká je, jak vypadá, jaké
má asi vlasy a jestli jsem jí podobná.

Ve škole to o mně nikdo neví. Asi by to nepochopili. Trošku jim závidím, že žijí tam,
kde se narodili. Ale zase jsem ráda, že mě moji současní rodiče mají rádi, a já je mám taky
moc ráda.

Renata, 12 let
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TROSEČNÍCI
Volně převyprávěné skutečné příběhy dětí „hozených přes palubu“ své rodné kocábky,

která ztroskotala zmítána vlnami, vržena na skálu,
potopila se nebo se vydala jiným směrem.

Trosečník na voru

Jsem nejstarší ze tří sourozenců a vždycky jsem se o ně uměl postarat. Musel jsem,
protože máma brala drogy a nikdy neměla peníze na jídlo ani na jiný věci. Když byla
doma, tak spala nebo se chovala divně, takže jsme byli radši, když šla pryč.

Jenomže bývala pryč i několik dní, a to jsme zase měli o ni strach a chodili jsme ji
hledat. Často se vrátila domů s lidma, co taky fetovali, a to pak dělali děsnej bordel, jezdili
k nám policajti a sousedi nadávali.

Když jsem moh, tak jsem utek, a toulal jsem se po ulici, i v noci. Někdy jsme
s kamarádama, co na tom byli podobně, ukradli nějakou flašku a cigára a zkoušeli pít.

Jo, krást jsem musel, protože jsme doma neměli nic k jídlu. Někdy jsem i vařil, třeba
vodu s masoxovou kostkou, to je dobrá polívka. Nebo rýži s kmínem. Ale většinou jsme
doma neměli ani to, tak co jsem měl dělat? Svačiny, co jsem vzal spolužákům, jsem nosil
sourozencům, já se najedl ve školní jídelně zbytků, co šly děcka vyhodit.

Školu jsem měl rád, o prázdninách to bylo horší. Ale zase se dalo krást jídlo na
plovárnách, co si lidi berou s sebou k vodě. Jídlo i peníze, všechno. Často k nám jezdila
sociálka a máma vždy říkala, že žijeme dobře, že splácí dluhy a o nás se stará, ale nebyla
to pravda.

Kvůli těm dluhům na bytě nám odpojili elektriku. Pár měsíců jsme museli být večer
při svíčkách a nešla ani televize, ale pak přišel nějakej mámy kámoš a napojil nám elektriku
„načerno“, asi na sousedy. Děsně jsme se tomu smáli a zase měli televizi.

Jednoho dne ale přijela ňáká jiná sociálka a ti nás odvezli pryč. Byli z Fondu
Ohrožených Dětí a zavezli nás do Klokánku. Bráchové strašně vyváděli, mně to ale bylo
jedno, byl jsem rád, že budeme mít konečně jídlo i oblečení, jenom mně vadilo, že už si
nemůžu dělat, co chci.

V Klokánku bylo hodně dětí jako my a některý odcházely domů nebo k příbuzným,
jenom my jsme tam byli děsně dlouho. Pak si nás vzala jedna pěstounská rodina, co měli už
i jiný děti. Měl jsem z toho strach, hlavně abychom zas neměli hlad, a taky jsem je neznal,
ale byl jsem rád, že budem někam patřit.

Ze začátku to bylo těžký, pro bráchy ne, protože jsou malí, ale já si nemohl zvyknout,
že se musím učit, pomáhat a tak. Byl jsem zvyklej, že můžu chodit, kam chci, a to tady
nejde, protože o mně mají rodiče strach.

3



Ale zase jsem rád, že se o mě staraj a maj nás rádi. Teprve tady jsem poprvé jel na
lyžích, na bruslích, poprvé jsem sbíral houby a vůbec běhal po lese. Líbí se mi s mámou vařit
jídlo pro sourozence a rád pomáhám tátovi s prací okolo domu.

Jo, sem rád, že sem tady.

Mirek, 12 let

Muž přes palubu

Narodil jsem se jako druhý ze čtyř sourozenců do normální rodiny, žijící na okraji
malého města. Táta pracoval jako hasič a máma byla s námi doma. Moje vzpomínky
na dětství jsou krásné — máma dobře vařila a chodívala s námi dětmi do parku. Uměla
vytvořit nádhernou výzdobu na Vánoce i Velikonoce a já si vzpomínám i na výlety do zoo
či muzeí. Táta chodíval často do posilovny, říkal, že potřebuje udržet kondičku — brali
jsme ho jako hrdinu.

Vše se změnilo v době, kdy jsem nastoupil na základní školu, alespoň tak si to
pamatuji. Máma začala pít. I dříve občas s tátou chodívali se svými přáteli na pivo, jak
říkávali, teď ale mamka začala pít i přes den bez táty. Často jsem ji našel po příchodu ze
školy ležet na gauči nebo i na zemi v obýváku a měl jsem o ni velký strach. Bál jsem se,
že za to můžu já, protože zlobím a špatně se učím. Máma si to asi myslela také, protože
když byla opilá (a dokonce i když nebyla), tak mi nadávala a vyčítala, že za všechno
můžu já. hrozně se hádali i s tátou a to on vždy ukončil třísknutím dveřmi a odchodem za
kamarády. Máma tohle nesnášela a svůj vztek si vylévala na mně.

Tehdy jsem začal být bit. Neutíkal jsem, protože jsem si myslel, že si to doopravdy
zasloužím. Teprve později jsem se začal schovávat a třást strachy, jen se táta s mámou
ocitli blízko sebe. Bila mě vším, co bylo po ruce. Vařečka, řemen, vodítko na psa, cokoliv.
A protože se hádali často, modřiny a krvavé podlitiny z mého těla už nezmizely.

Musel jsem i hodně pomáhat, denně uklízet za všechny. Nevím proč, ale sourozenci
takto netrpěli. Opravdu mě začala nenávidět jako původce všeho zla.

Když bití nestačilo, umanula si, že mě bude ubírat jídlo. Někdy jsem nedostal najíst
i celé dny a v zoufalství jsem vybíral zbytky z koše a jedl jídlo pro psa. Oblečení jsem si
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musel sám prát a nové mi nekupovala, takže jsem brzy chodil celý ušmudlaný a roztrhaný.
Děti ve škole se mě stranily a posmívaly se mi.

V jednom záchvatu vzteku po mně dokonce hodila nožem. Zapíchl se mi do nohy
a několik týdnů se mi pak rána pomalu hojila. Jindy mě pálila cigaretou, nebo řezala
skleněným střepem. Většinou to dělala, když táta nebyl doma, ale myslím že o všem věděl.
Když jsem se mu pokoušel něco říct, tak mě od sebe odstrčila řekl, ž si za to můžu sám,
protože mámu neposlouchám, a odešel.

Ve škole se mě paní učitelka zavolala a ptala se, od čeho mám ty rány. Řekl jsem, že
jsem spadl ze schodů, jak mě to máma naučila. Nevím, jestli tomu věřila, ale určitě volala
mámě, protože po návratu ze školy mě čekal výprask za to, že si stěžuju učitelce.

Jednouknámdokoncepřišlasociálnípracovnice, alemámapředníbrečelaa vyprávěla,
jaké jsem problémové dítě, že od narození posledního brášky velmi žárlím a zranění jako
pálení a řezání si dělám sám. Všichni na mě pohlíželi jako na zlé, zlobivé dítě.

Byl jsem sám a je pravda, že jsem neuměl mít kamarády. Když se se mnou chtěly
děti bavit, žebral jsem na nich jídlo a bral jim peníze a kvůli každé maličkosti jsem se pral
a sprostě jim nadával. Tak jako máma nadávala mně. Takže se mi děti vyhýbaly a já je
nenáviděl.

Když jsem byl ve čtvrté třídě, táta od nás odešel nadobro. Věděl jsem, že teď to bude
ještě horší. A bylo. Máma pila v jednom kuse, byla velmi nervózní a měla potíže s penězi.
Vztek si vybíjela už i na sourozencích, i když já jsem byl obětní beránek, vždycky první na
ráně.

Jednoho dne ráno jsem musel uklidit ze stolu zbytky po sourozencích po snídani.
Uviděl jsem ležet zapomenutý krajíc chleba. a rychle jsem ho strčil do kapsy. Máma mě
uviděla a skočila po mně. Řvala, že mě krást svačiny dětem odnaučí a sundaným pantoflem
mě mlátila po hlavě. Ten den jsem šel do školy s monoklem a vyraženým zubem. Tentokrát
už paní učitelka výmluvám o pádu ze schodů nevěřila. Zavolali si mě do ředitelny, kde
spolu s výchovnou poradkyní prohlížely mé jizvy. I tu na stehně, po noži. Když mi slíbily,
že už se domů vrátit nemusím, vyprávěl jsem jim, jak se to stalo. Potom přijeli policisté
a sociální pracovnice a já všem musel vyprávět znovu svůj příběh. Nakonec mě odvezli do
Dětského domova a mámu ani tátu jsem už nikdy neviděl.

Dnes už jsem dospělý a díky dobrým lidem, kteří mi pomohli, se snažím žít svůj život.
Oženil jsem se a rodina mé ženy mě dobře přijala. Než jsem se ale naučil vypořádat se se
svou nenávistí k lidem, potřeboval jsem mnoho hodin u psychoterapeuta.

Věřím, že i dnešní děti trpí a přál bych jim, aby se z toho mohli dostat tak jako já,
protože mnohé toto štěstí neměly.

Slávek, 34 let
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