Ruku na srdce a dobré nápady
"Tonda je kluk z dětského domova. Spolu s ním v domově žijí i další děti. Starají se o
ně vychovatelé, sociální pracovnice a ředitel. Tonda má svou maminku, která za ním
čas od času přijede, ale bydlet u ní zatím nemůže. Také za ním jezdí sociální
pracovnice z úřadu, aby si s ním popovídala, jak se má a jestli ho něco netrápí.
Posledně se zmínila o jedné rodině, která by se ráda seznámila s klukem, jako je on.
Mohli by spolu jezdit na výlety, do kina nebo tak. Sociální pracovnice o nich mluvila
jako o dobrovolnické hostitelské rodině…"
Tak začíná instruktážní video, které používáme při přípravě dobrovolníků na práci a
vztah s dětmi z dětských domovů (takzvaná "hostitelská péče"). Podobných Toníků a
Toniček, kteří ve svém dětství a dospívání neznají život v rodinném kruhu, je v naší
zemi hodně. V dospělosti opouští dětské domovy a přichází o své zázemí. Dětský
domov se musí postarat o další děti. Dobrovolný hostitel Tondovi pomáhá
nahlédnout, jak fungují vztahy v rodině, a podporuje ho při překonávání těžkostí
spojených s dospíváním. Pomáhá mu uvědomit si vlastní hodnotu a zvyšuje jeho
šanci na dobrý vstup do samostatného života. A pak, v dospělosti, zůstává jeho
důležitou citovou kotvou.
Díky podpoře dárců můžeme na hostitelskou péči připravovat dobrovolnické rodiny,
sociální pracovníky i samotné děti. A děláme to již mnoho let.
Naší neobyčejnou podporovatelkou je paní Olga Ruttnerová z Prahy, které leží na
srdci osudy dětí z dětských domovů a naší práci hodně fandí. Když její
zaměstnavatel vyzval své pracovníky, aby představili projekty vhodné pro grant s
trefným názvem “Ruku na srdce pro neziskovou organizaci”, přihlásila paní Olga
právě naši Hostitelskou péči. Projekt uspěl a dostal potřebnou podporu. A tak jsme
mohli uspořádat školení pro sociální pracovníky, komunikovat s dětskými domovy,
připravovat hostitele, také vytvořit internetový kurz. U grantových programů máme
ale jednu potíž. Ne všechny věci, které potřebujeme pro projekt, můžeme zaplatit
právě z těchto peněz. I tady nám paní Olga pomohla a díky financím z jejího
osobního daru jsme měli na koordinátora kurzů a naše cestovní náklady. Mnoho
práce nás v projektu ještě čeká a jsme vděčni, že také letos díky spolupráci s ní a
jejím zaměstnavatelem můžeme pokračovat.
Přes těžkost témat, kterými se v projektu zabýváme, přináší paní Olga do našeho
týmu zajímavou inspiraci. Vloni přišla s návrhem, abychom uspořádali na podporu
projektu charitativní komentované prohlídky Zámeckého parku v Průhonicích, ve
kterém je ona sama jako doma. Umí poutavě vyprávět o zajímavostech parku a
nabídla se jako průvodce dobrovolník. Z výtěžku akce hradíme jen skupinové
vstupné a poplatek za GoOut a zbytek putuje na podporu projektu. A tak po tři
květnové víkendy paní Olga věnuje svůj čas práci pro organizaci a provází skupiny
zájemců o přírodu (a často o téma náhradní rodinné péče) Průhonickým parkem

plným květů rododendronů, azalek, magnolií a další jarní nádhery. Spojení vlastní
záliby s dobrým počinem přináší hromadu pozitivní energie, paní Olze, nám i
účastníkům prohlídek.
Mimochodem, byli jste někdy v Průhonickém parku, tak zvané “přírodní galerii
obrazů”? Pokud ne, neváhejte a podívejte se tam. Ideálně na jaře, kdy park nabízí
doslova ohňostroj barev a vůní. Podívejte se tam třeba s námi, příští rok v květnu, při
třetím ročníku Komentovaných prohlídek na podporu projektu Hostitelská péče pro
děti v dětských domovech. Poznáte tak i milou paní Olgu.
Jiřina Kryštůfková Hlaváčová
za organizaci Děti patří domů, z. s.

