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Pondělí 25. ledna 2016

V dětském
domově
v Kašperských
Horách žije 54 dětí,
o které se stará
celkem 31 lidí.

Čtyřletý Šimon
s ředitelkou Marií
Kučerovou, která
pracuje v dětském
domově v Kašperských
Horách už 23 let.

12 MÝTŮ

Video na
tv.blesk.cz

o dětských domovech

KAŠPERSKÉ HORY – Organizace
iizzace
DEJME DĚTEM ŠANCI, o které Blesk
píše v rámci projektu Srdce pro vás,
pomáhá dětem z dětských domovů
při přechodu do běžného života. O
životě v dětských domovech koluje
řada mýtů. Tohle jsou největší z nich!

1.

Žijí zde sirotci

„Já už jsem tady 23 let
měli
a za celou tu dobu jsme tu
dy
dva oboustranné sirotky. Něk
elé,
osiř
ůl
nap
i
dět
jsou některé
ale těch je velice málo.“

DEJME DĚTEM ŠANCI
Organizace, kterou vám v
lednu představujeme, pomáhá klukům a holkám z
dětských domovů. Soustředí se zejména na poslední roky pobytu a přechod do »dospělého života. Pomoc nemíří na
dětské domovy ale přímo

na konkrétní děti. Organizace spolupracuje s dvaatřiceti dětskými domovy v celém Česku. V projektech má zařazeno více
než 250 dětí. Více o jejich
pomoci najdete na webových stránkách www.
dejmedetemsanci.cz

INZERCE

„Samozřejmě že to vědí. V té rodince si
připravují s tetami a strýčky jídlo. Každý den vaří
večeři, snídani, o víkendu oběd. Takže vědí velmi
dobře, jak se krájí chléb či jak se loupají brambory.“

4.

Text: Tomáš Koníček
Foto: David Malík

čerové (60) na nejčastější
omyly lidí, kteří nevědí nic
Tématu, jak to vlastně cho- o životě dětí, o něž se rodí v dětských domovech, diče nedokázali nebo nese věnujeme celý leden v mohli postarat. „U většiny
rámci projektu Blesk Srd- z nich se musím dokonce i
zasmát. Lidé jsou opravdu
ce pro vás.
Navštívili jsme ten v špatně informovaní,“ řekKašperských Horách na Pl- la Blesku ředitelka a snau
zeňsku a zeptali se dlou- žila se vše uvést na pravou
holeté ředitelky Marie Ku- míru.

3.

Děti nevědí nic o vaření

Jsou zde většinou
Romové

tady, je vždy tak tře„Po celou dobu, co jsem
tek neromských. A
tina romských dětí a zby ráme. My
ybí
ozorňuji, že si děti nev
Honza (15) up
třebují pomoc.“
po
ré
kte
i,
dět
e
ám
bír
je v dětském při
domově od
šesti let.

2.

Domov
internátního typu

5.

Děti přijmou
cokoliv

9.

Děti tu jsou odospělosti
narození do d je pohyb

ď
kdysi dávno. Te
„To bylo možná ávno jsme počítali, že
ed
daleko větší. N let.“
t
pě
i
as
je
ěr
prům

Jsou tu plačící děti
10. ček
ající na novou rodinu

„Nevím, jestli jste viděli u našeho
plotu nějaké plačící dítě... Samozřejmě že by chtěly
být v rodině,
nejlépe té své, ale že by plakaly den
ně, tak to
určitě ne.“

11. Lepší špatná rodina než

„Já bych řekla, že děti v dětských dodobrý dětský domov?
movech jsou stejné jako ty ostatní. Sa„To už dávno ne
ní pravda. Dětsk mozřejmě že jsou rády, třeba když do- „Tenhle mýtus mě vždycky hodně rozčílí, protoý
domov v Kašper
ských Horách by stanou dárek, ale cokolivopravže víme, z jakých poměrů děti přichází a jaké mají
l
první tehdy v Če
skoslovensku, kd
hrozné zážitky, které je ovlivní na celý život.“
e du ne.“
byl zaveden rodinn
ý systém. To znamená, že byly př
ebudovány prosto
ry na byty a zača
li tam žít dohrom
Děti jsou tu
ady kluci, holky a ta
ké sourozenci. Na
Domovy se
víc v roce 2002
rozmazlené
vyšel zákon, kter
ý
budou zavírat bnařizuje, aby ve vš
bych, že mají nadbytek. Mají to,
ech domovech by
„Neřekla
l
tento typ.“
tom není tak do
co potřebují – oblečení, obutí, pomůcky do
„Naše společnost na
dovolit zavřít děthli
mo
si
dějiným
školy… Mají možná výhodu oproti
ře, abychom
k nám děti, kteí
tem v některých rodinách, že mají třikrát
ské domovy. Přicház raví, na životě a
zd
Firmám i dealerům sálového
denně teplé jídlo.“
ré jsou ohrožené na
dstatě takopo
v
ně
a autobusového prodeje
pro
je
le
toh
a, aby neNejl
jlepššíí dárek plyšák?
vá poslední záchran
nabízíme
třeba ješbo
„Když někdo přinese plyšák
skončily na ulici, ne
IWS vlněné deky a soupravy
a,
tak
si
ho
vezmou, ale že by to bylo to
tě hůř.“
za výprodejové ceny.
jediné, po čem touží,
Produkty ze 100% vlny.
tak to určitě není.“

6.

12.

Atestované zboží od výrobce.

Tel.: 607 104 943

246909/24

zaměstnání - nab.

HRAJ ZDARMA NA

BLESK.CZ/RYBY
PŘÍJEM INZERCE Tel.: 225 977 481

Q Zámečníky a obráběče kovů přijme
firma v Šestajovicích. Tel. 281 960 425
8 -15 hod.
BČKz071581
Q Přijmeme řidiče na mezinárodní dopravu, ŘP sk. E nutný. Nástup ihned. Tel.:
602313165 - 6
BCK071615
Q Rehabilitační klinika Malvazinky
přijme všeobecné sestry a zdravotnické
asistenty na lůžková oddělení. Požadujeme odbornou způsobilost dle zákona
č. 96/2004 Sb. Nabízíme: pracoviště
s moderním vybavením, možnost ubytování a další benefity. Nástup možný
ihned nebo dle dohody. Životopis zašlete na personalni.rkm@mediterra.cz,
více informací: 251 116 656 nebo
na www.klinika-malvazinky.cz
BČKz071626

247289/26

7.

Děti v dětských
domovech nejsou
prý rozmazlené,
ale i oni chtějí hrát
hry na počítači jako
vrstevníci bydlící u
rodičů.

Zapojte se
a pomáhejte i vy!
Vzal vás příběh v

novinách za srdce?
Chcete pomoci konkrétním
u člověku, rodině nebo
konkrétní neziskové organiz
aci?
Můžete poslat dar převodem
z účtu na dárcovské konto

0002160016/5800

8.

O děti se starají ženy

„U nás máme napůl v každé rodinné
skupině tetu a strýčka. Takže to máme padesát
na padesát.“

Přehled
ř hl d jednotlivých
j d li ý h organizací
i í i příběhů
říběhů
najdete na www.srdceprovas.cz

projektu Blesk Srdce pro
(je vedené pod Nadačním fon vás
dem J&T).
Teď to hlavní!
Váš dar poputuje VŽDY té org
anizaci a těm konkrétním
lidem v příbězích, které Ble
sk zveřejní.
Pošlete dárcovskou SMS ve
tvaru:

DMS SRDCEPROVAS
na číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč. Více na

www.darcovskasms.cz

