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Cíl a poslání
Posláním Soukromého dětského domova Markéta je přetrhnout bludný kruh, kdy se ústavním
dětem rodí zase ústavní děti.
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Stručná charakteristika zařízení
Soukromý dětský domov Markéta, o. p. s. byl zařazen MŠMT do sítě škol a školských
zařízení na podzim roku 2000 s účinností od 1.1.2001. Jedná se o dětský domov, ve kterém
vyrůstá jedna výchovná skupina a žije plně rodinným životem se vším, co k němu patří –
odpovídá tomu i počet členů - 2 dospělí a 10 dětí (z toho 7 s nařízenou ústavní výchovou).
Domov zde nalézají děti, které se nemohou dostat do adopce, ani do pěstounské péče a přesto
potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí, které
prožívají právě v této „rodině“.
Dětský domov je umístěn v rodinném domku o rozloze cca 240 m2, se zahradou a
dvorkem, ve vesnici, která se jmenuje Radhošť a má kolem 120 obyvatel. Krajské město
Pardubice je vzdálené 25 minut jízdy vlakem.
Na rozdíl od klasických státních zařízení jsou zde děti přítomny běžnému
manželskému životu a všemu, co k tomu patří: zažívají, jak se k sobě manželé chovají,
projevují se něžnosti, řeší konflikty, usmiřují se a odpouštějí si. Vidí různost názorů, přesto je
zde důvěra a respekt. To vše je nezbytně nutné k tomu, aby dítě samo dokázalo nastartovat
harmonické soužití se svým partnerem a tím i vychovat vlastní potomky.
Děti zde budou mít své místo i po své zletilosti, mohou se sem vracet i se svými dětmi.
Tak i jejich děti poznají generaci starší a budou si moci osvojit základní rodinné vazby.
Je zde možnost eliminovat největší nebezpečí stávající ústavní výchovy – tj. citovou
deprivaci dětí.
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Struktura organizace
Správní rada:

předseda –

Tomáš Březík – úředník MěÚ

členové –

Daniela Málková - pedagog
Monika Peterková - psychoterapeut
Jarmila Němcová – sociální pedagog
Roman Barabáš – úředník OkÚ
Mgr. Jiří Křemeček – speciální pedagog

Dozorčí rada:

Mgr. Eva Šmídová – ředitelka stacionáře pro mentálně postižené
Ing. Miroslav Seiner - ekonom
JUDr. Pavel Průša - právník

Zaměstnanci:

Hana Ochová - pomocná vychovatelka
Tomáš Och - ředitel
Josef Jůza - civilní služba
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Zaměstnanci
O děti se starají pouze dva stálí zaměstnanci - „otec a matka“ čili ředitel zařízení a
pomocná vychovatelka. Ředitel má desetiletou pedagogickou praxi v různých zařízeních a
zároveň je pěstounem. Pomocná vychovatelka nahrazuje v tomto domově matku. Ačkoliv
nemá pedagogické vzdělání, v tomto domově má své velké opodstatnění především proto, že
sama ve svých sedmnácti letech byla několik měsíců v ústavní péči. Zažila si na vlastní kůži,
co je to „děcák“, a také v tomto případě platí, že nejlepší zkušenost je ta vlastní. Z praxe
můžeme říci, že se nám její zkušenosti velmi osvědčily. Dokáže vnímat děti, které přišly
z jiného světa jinak, než ti, kteří se o tom učili. Zná pocity dětí, rozumí jejich uvažování, a to
nejenom po stránce odborné, ale i po té praktické. Tento domov není založen na systému
ústavní výchovy, ale na fungujících rodinných vztazích. Pro náš DD je nejdůležitější, že
zaměstnanci jsou manželé, kteří vnášejí harmonický vztah do chodu celého domova. Bohužel
na úlohu otce a matky nelze odbornou způsobilost a praxi získat. Můžeme alespoň upozornit
na to, že manželé jsou již několik let pěstouni a jedno z jejich pěstounských dětí již založilo
svou rodinu.
Pomocníkem

v tomto

domově

je

civilní

služba,

která

zajišťuje

pomocné

nepedagogické práce.
Dále na výchovu a správný chod domova dohlíží správní a dozorčí rada, které se
skládají z právníka, ekonoma, speciálních pedagogů, terapeuta, pedagogů a úředníků.
Odbornou garanci převzalo Speciální pedagogické centrum Svítání Pardubice, a to
v oblasti intervence speciálního pedagoga v „rodině“, v oblasti péče sociální pracovnice a
pomoci při další aktuální potřebě např. logopedické péče, vyšetření klinického psychologa atd.
Spolupracujeme též s MUDr. D. Peřinovou (primář dětského centra Veská) v oblasti zdravotní
a sociální.
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Novinky od dětí
Začneme chlapcem, který při příchodu k nám měl návrh na zařazení do zvláštní školy.
Po intenzivní přípravě do školy měl na závěrečném vysvědčení ze základní školy jen jednu
dvojku. Podotýkáme, že se jedná o chlapce s vývojovou poruchou učení, kterému stačilo
k takovémuto pokroku pouze šest měsíců. Jiný chlapec pro nedostatek známek a vědomostí
z minulých škol musel absolvovat rozdílovou zkoušku ze čtyř předmětů na konci září.
Výsledkem bylo vysvědčení z páté třídy se třemi trojkami. Čtrnáctiletý chlapec byl po
vyšetření psychologem přeřazen ze základní školy do Speciální školy Svítání, kde je mu
nabídnuta individuální výuka a vzdělávací plán. Holčičky z našeho domova nastoupily od září
do mateřské školy. Všechny děti nad pět let navštěvují minimálně jeden zájmový kroužek.
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Co jsme prožili
Především to byly vánoce. Některé děti poprvé v životě prožívaly slavnostní večeři a
dostávaly dárky pod stromečkem. Nechápaly, že dárky jsou pro ně, že si je mají rozbalit…
Díky velkorysosti našich dobrodinců jsme mohli nejen děti živit a šatit, ale mohli jsme
prožívat různé akce. Hned v lednu jsme oslavili začátek nového roku na chalupě v Budislavi.
Společně s dalšími dvěma rodinami tak naše „ústavní děti“ strávily příjemné chvíle s dětmi a
jejich rodiči z běžných rodin.
Na přelomu ledna a února jsme ještě s dalšími dětmi z naší vesnice odjeli na zimní
čtyřdenní pobyt, kde jsme se věnovali zimním radovánkám.
V březnu jsme navštívili několik dětských karnevalů. Udělali jsme si výlet do Prahy
na Matějskou pouť. Zde patří velký dík Salesiánům z Pardubic, kteří nám na cestu zapůjčili
devítimístné auto. Dále jsme navštívili některé rodiny našich známých.
V dubnu u nás natáčela Česká televize pořad „Co je to doma?“. Navštívili jsme rodiče
Ochovy, kteří „našim“ dětem dělají prarodiče. Navštívila nás herečka Naďa Konvalinková
spolu s Nadačním fondem Rozum a Cit. Příchod jara jsme oslavili pálením čarodějnic.
Květen byl pro nás odpočinkový měsíc. Odpočali jsme si sice od výletů, ale děti měly
program nabitý. Základní umělecká škola měla závěrečné vystoupení tanečního kroužku, kde
jsme se byli podívat na pokroky naší Patrície. Všechno kvetlo, začala práce na zahrádce. Děti
poznávaly, jak je příroda potřebuje. Den dětí jsme oslavili s Nadačním fondem Rozum a Cit
na parníku v Praze. Hned druhý den jsme odjeli oslavovat sami s dětmi na dva dny do Borové
u Poličky, kde jsme měli vypůjčenou chalupu. Pěknou vycházkou, hrami a soutěžemi jsme
dětem rozzářili oči a ukázali, že hezky je všude tam, kde si to spolu hezké uděláme. Ve
spolupráci se TJ Sokolem Radhošť jsme pro děti připravili exhibiční vystoupení akrobata na
kole – Porkyho. Ten našim dětem věnoval kšiltovky, učil je různým žonglérským kouskům,
půjčil akrobatické kolo a koloběžku. Stal se pro naše děti přítelem a nadále nás navštěvuje.
Ředitel firmy Fitmin nám věnoval odpoledne a ukázal dětem farmu, povozil je na
poníkovi a nakonec nás dovezl do keramické dílny, odkud děti mají malované hrníčky. Také
jsme se zajeli podívat na Pastvinskou přehradu, kde jsme byli provedeni vnitřkem hráze a
spolu s dětmi našich přátel jsme si zasoutěžili. To už nás bylo o tři víc.
Ve školce jsme se rozloučili s dětmi, které budou od září chodit do školy a děti, které
od září nastupují do školky, měly dobrou příležitost se s prostředím seznámit.
1. července jsme odjeli na 14 dní do Budislavi na dětský tábor, který jsme sami
pořádali. Následovaly prázdninové výlety, dovolená, děti byly na táboře a u „tet“, navštívili
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jsme dvě zoologické zahrady, jednu ve Dvoře Králové a druhou v Lešné u Zlína. Viděli jsme
nespočet zámků, zřícenin hradů i biskupský palác v Kroměříži se zahradami. Nachodili jsme
spousty kilometrů po turistických značkách. Užili jsme si tobogánu na koupališti, člunu na
rybnících. Stali jsme se diváky na automobilových závodech Barum rallye. O prázdninách si u
nás také studenti vykonávali praxi. Na konci prázdnin se nám podařilo sehnat keramičku,
která je ochotna na zavolání přijet a s dětmi individuálně podle jejich potřeb pracovat.
Naše děti dostaly zvláštní ocenění ve výtvarné soutěži „Cesta mráčkového dráčka“
Cenu Petry Vavrouškové za vysokou úroveň výtvarné práce s dětmi.
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Čí jsou děti v děcáku?
V uplynulém školním roce děti nahlédly do zákulisí České televize, která u nás točila
svůj pořad „Co je to doma?“, viděly práci několika novinářů, kteří o nás psali jak v denících,
tak v časopisech. Poznaly práci poslance a vnímají jeho zájem o ně samotné. Prožívají řadu
pozitivních zážitků. Zároveň vnímají i věci ne zrovna dobré. U všech dětí u nás umístěných
byl alespoň jeden z rodičů vychován mimo vlastní rodinu, alespoň na chvíli se ve svém životě
ocitl v ústavní péči. Tyto děti se ocitly v bludném kruhu, kdy se „ústavním“ dětem narodilo
dítě, které je zase v ústavu.
Ale ony mají právo volby, protože jim bylo umožněno vidět svět i z jiné strany, než jen
z té, kterou znaly od svých rodičů.
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Poděkování
Bez finanční podpory našich dobrodinců by tyto děti musely být o devět měsíců déle v
klasické ústavní péči, protože jsme minulý školní rok nepobírali žádné státní dotace. A tak
veliký dík patří všem, kteří dali dětem najíst, oblékli je a díky nimž děti mohly žít devět
měsíců v klidu, v pohodě a rodinné atmosféře.
Obdarovali nás:
PhMr. Libuše Kašparová, Ing. Svobodová Eva, Rudolf Hušek, Josef Bernard,
MUDr. Jana Malá, Sdružení salesiánských spolupracovníků, Dílo bl. Zdislavy, Stanislava
Marková, Magdalena Šafaříková, Jan Tomiga, Vít Křenek, Oblastní charita Havlíčkův Brod,
Jiřina Svobodová, Eva Hanáková, Pavel Rejman, Ing. Karel Holna, Václav Nádvorník,
Roman Barabáš, Marie Jakubcová, Kohlovi, Vladimír Peterka, Houžvičkovi, všichni členové
správní a dozorčí rady, děti ze 4.A sportovní školy v Hradci Králové - Malšovice,
Humpolecká farnost, Novákovi, Michálkovi, Bryndovi, Štanclovi, Pohorský, Pomikálkovi,
Andrlovi, Fitmin a.s., Plynostav Pardubice,

HS Line, Biolak, s.r.o., Vlastimil Burkart,

Palenčarovi, Eva Hanáková, Danuše Jarošová, Žeravíkovi, Sdružení taoistického Tai-chi,
Sbor českobratrské církve evangelické Pardubice, Marie Neomítková, Břetislav Karal,
Korábovi, Jaroslav Ehl, Žídkovi, Fišerovi, růžencové společenství Hodonín, o. Stanislav.
U několika dárců neznáme ani jméno a někteří nechtěli být nikde jmenováni.
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Granty a věcné dary
I dětský domov může na rodinné výlety. To je název projektu, který podpořila NROS
ze sbírky Pomozte dětem 350 000,-- Kč na nákup devítimístného auta. Výbor dobré vůle
nadace Olgy Havlové nás podpořil 50 000,-- Kč na nákup domácích spotřebičů. Nadace
Terezy Maxové zaplatila našim dětem kroužky v ZUŠ a zakoupila jim kytaru a flétnu. Česká
spořitelna věnovala dětem počítač, firma OligoFin, s.r.o. zakoupila dětskému domovu
videokameru k dokumentaci vývoje dětí. Nakladatelství Portál věnovalo našemu domovu
knihy.
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Kontaktní údaje
Soukromý dětský domov Markéta, o.p.s.
Radhošť 24
534 01 Holice
tel.: 0456/896191
e-mail: och.tomas@quick.cz
Bankovní spojení:
ČSOB Holice, č.ú. 168266670/0300
IČO 25944363
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