
PRAHA (RHA) – Dětské domovy opouští každoročně zhruba 1 000 
mladistvých, kteří mají ukončené řádné studium. Toto období znamená pro 
doposud ústavem chráněnou mládež velký a zásadní životní zlom. Musí se 
postavit velmi rychle na vlastní nohy, zařídit si bydlení, práci, vyřídit vše 
potřebné na úřadech, aby mohla začít „normálně fungovat“. 

Proto, aby se situace zlepšila a děti nekončily bez práce „na ulici“ nebo 
na ubytovnách, uspořádala nezisková organizace Mimo domov sdílenou 
konferenci s názvem Najdu práci, když jsem z děcáku? Konference se koná  
1. listopadu v Praze a propojí odborníky, dětské domovy i neziskové 
organizace se zástupci firem, které již nabízí nebo plánují nabídnout těmto 
ohroženým mladým lidem uplatnění v různých oborech.  

„Pozvali jsme na jedno místo lidi, kteří se věnují zaměstnávání dětí z dětských 
domovů, aby zde sdíleli své zkušenosti. Chceme tu společně diskutovat a předávat 
si poznatky. Můžeme tak podpořit další děti opouštějící dětské domovy, aby si 
našly práci a mohly se postavit na vlastní nohy,“ vysvětluje smysl konference 
Klára Chábová, předsedkyně Mimo domov. Důležité podle ní také je, aby se 
začaly bourat mýty o dětech, které vyrůstají bez rodičů. „Setkáváme se stále 
s tím, že tyto děti jsou spíše vnímány jako černé ovce. Opak je pravdou. I ony 
chtějí mít spokojený život a potřebují pouze dostat šanci. Zaměstnavatelé tak 
nemusejí mít obavy, je jen důležité s těmito dětmi více pracovat a motivovat je,“ 
doplňuje Chábová.  

Z řad firem své zkušenosti a nabídky představí například zástupci DHL 
Supply Chain, CPI Hotels či Accor Hotels. S nimi budou diskutovat zástupci 
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neziskových organizací Nadání a dovednosti, Byznys pro společnost, Letní 
dům, Domov na půl cesty Maják, Liga otevřených mužů s projektem Patron či 
Chance 4 Children. Přítomni budou i zástupci státních institucí, jako je MPSV, 
OSPOD, Úřad práce či ředitelé dětských domovů. Sdílet své osobní zážitky 
v této oblasti budou i bývalí klienti dětských domovů. Akci moderuje Markéta 
Fialová. 

 Splněný sen o práci v michelinské restauraci 

„Získat a udržet si zaměstnání je na cestě k samostatnosti nejdůležitější. Děti 
odcházející z dětských domovů potřebují velkou a dlouhou podporu při hledání 
a udržení práce,“ říká Lukáš Hrdlička z Domu na půl cesty Maják. S tím souhlasí 
také Linda Hurdová z neziskové organizace Nadání a dovednosti a přidává 
příběh jednoho z klientů: „Při jedné návštěvě DD jsem poznala chlapce – 
Michala, 15 let, který byl první, kdo za těch několik let přišel v košili, kravatě 
a polobotkách. Hned nás zaujal, a když jsem se ho pak ptala, čím by chtěl být, co 
je jeho sen, tak odpověděl, že šéfkuchařem v té nejlepší restauraci. Přál si mít 
michelinskou hvězdu. A právě toto jsou okamžiky, které mám nejraději… když 
dítě ví, co chce, jde si za tím a chce to jen ho správně nasměrovat a popostrčit. 
U Michala jsem měla jasno, zařídila jsem mu stáže v pražské top restauraci – 
každý měsíc ke mně na tři dny přijíždí a vozím ho tam.“ 

Konference se zúčastní také jako host známý český dokumentarista Igor Chaun, 
který bude hovořit o svém novém připravovaném dokumentu. Zaměřil se v něm 
na děti, které opustily dětský domov a potýkají se s nejrůznějšími obtížemi 
a překážkami. Tento dokument koordinuje a produkuje Mimo domov, hlavním 
donátorem projektu a otcem myšlenky je Kamil Vacek, majitel společnosti TCCM. 

 Kdy a kde?

1. 11. 2017 od 9 do 17 hodin  
Art & Event Gallery Černá labuť
ČERNÁ LABUŤ – 8. patro
Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1

 Více informací a přihlášky:

Mimo domov, z. s.  
Petra Hamerská 
Tel.: 607 931 902 
E-mail: petra.hamerska@gmail.com 
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 O spolku Mimo domov 

Cílem spolku je podpora integrace dětí z dětských domovů do společnosti ve 
chvíli, kdy domov opouštějí. Spolek realizuje zážitkové výjezdy do dětských 
domovů, kde organizuje workshopy zaměřené na smysluplné trávení volného 
času dětí a zároveň jim poskytuje možnost získávat nové informace a znalosti 
zaměřené na jejich život mimo domov. Dále organizuje projekt Život na nečisto, 
v jehož čtyřech etapách se za účasti kvalifikovaných lektorů a psychologů 
dospívající děti připravují na odchod do běžného života, na založení vlastní 
rodiny, zajištění bydlení či na výběr vhodného zaměstnání.  
Více na www.mimodomov.cz.   

 Kontakt pro média:

Roman Hrůza
Tel.: 777 657 511
E-mail: roman.hruza@rha.cz
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Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři


