Zajímavosti z dětského domova
Často se mi stává, když s lidmi mluvím o své práci na dětském domově, že si
tito lidé myslí, že dítě v 18 letech z dětského domova musí odejít a nic z něho
nebude a stejně z něho bude kriminálník a dokonce bezdomovec.
Dovolte mi uvést tyto zkreslené informace na pravou míru a objasnit, že to dnes
na dětských domovech funguje jinak.
Mladý člověk, který vyrůstá v dětském domově a dovrší věku 18 ti let má
možnost zůstat v péči dětského domova až do věku 26 let pokud se řádně
připravuje na budoucí povolání. Zařízení s ním sepíše smlouvu o dobrovolném
pobytu a takový zletilý klient má všechny podmínky, aby dokončil vzdělání.
Samozřejmě se nám stává, že někteří mladí nechtějí na dětském domově zůstat a
dokončit učiliště nebo střední školu, ti v 18 letech odcházejí, např. ke své rodině,
nedokončí vzdělání a tito pak končí na úřadech práce a sociálních dávkách.
Pokud mladý člověk zůstane na dětském domově na tomto dobrovolném pobytu,
má nárok na plné přímé zaopatření, dětský domov ho materiálně zabezpečuje a
podporuje, má však volný režim a o svém volném čase rozhoduje sám.
Důležitou podmínkou však je, že řádně plní své studijní povinnosti a poskytuje
nám o svých studijních výsledcích informace.
Tito mladí lidé, ale i mladší svěřenci se dále v rámci činnosti dětského domova
vzdělávají a připravují se na samostatný život. Již několik let spolupracujeme
s obecně prospěšnou společností Spolu dětem, která pořádá projekty a
vzdělávací aktivity pro mladé lidi z dětských domovů, aby je připravili na
odchod z dětského domova a na vstup do života.
V loňském roce se naši 3 chlapci s vychovatelem zúčastnili 8. ročníku projektu
Postav se na vlastní nohy – projekt byl určený dětem a zletilým klientům
dětských domovů. Místo konání byla Praha, doba trvání - tři prodloužené
víkendy.
Účastníci projektu se pomocí zážitků učili rozpoznávat různé životní situace a
chápat, jak v nich jednat. S mladými lidmi se v průběhu aktivit pracuje
interaktivními metodami a nácvikem praktických dovedností. Tematicky se
aktivity zaměřovaly na oblasti – práce, finance, mezilidské vztahy, plánování
životních kroků, komunikace a bydlení.
Naši mladí jezdili na setkání do Prahy, kde se sešla dobrá parta mladých lidí,
kteří mají chuť něco ve svém životě změnit a vychovatelé, kteří mají chuť do
práce a profesně se vzdělávat.

Během tří prodloužených víkendů za účastníky přicházeli lektoři, např. o
financích přišli povídat jednatelé AMJ Corporation, pracovní pohovory na
nečisto vedly zástupkyně společnosti HILTI ČR, o různých možnostech bydlení
se dozvěděli v Domě na půl cesty Sámovka a v Centru sociálních služeb
B.Bureše.
Každý účastník si odnesl do svého dalšího života potřebné informace, také
vychovatelé zde měli prostor si uvědomit své možnosti, hranice a učili se jak
zvládat konfliktní situace.
Věřím, že takové projekty mají pro naše mladé lidi smysl a že jim budou
užitečné do jejich dalšího života, protože to nemají vůbec jednoduché, postavit
se sami na vlastní nohy a pevně na nich stát.
S přípravou našich skoro zletilých a zletilých klientů souvisí další aktivita
našeho zařízení, a tou je byt mimo DD – startovací byt.
Naše zařízení od 1.2.2017 má pronajatý byt 1+KK v Opavě. V tomto bytě začal
samostatně bydlet náš dospělý klient, který v Opavě studuje a nyní se bude učit i
žít sám. Pracovníci domova jsou samozřejmě připraveni mu poradit a pomoci.
Věřím, že tento experiment bude mít úspěch a že splní své poslání – vést mladé
dospělé lidi vyrůstající v dětském domově k samostatnému smysluplnému
životu.
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