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NAJDI SVŮJ SMĚR
ÚVODNÍ SLOVO
ÚVODNÍK
předsedy správní rady NTM
Stát se součástí Evropských ﬁnancí znamená
mnohé. Především čest za důvěru a výzvu k jejich
zhodnocení. Znamená to však také vůli a odhodlání překonat zdánlivé, ale i skutečné bariéry.
A ty, jak se ukázalo, nebyly právě snadné.
Evropské ﬁnance se totiž staly „nevyzpytatelnou
nevěstou, která při námluvách neprozradila vše
o svém věnu“. Velkou neznámou se stala především plynulost čerpání ﬁnančních prostředků.
A nebýt nezvyklé ochoty a nadstandardního nasazení autorů projektu v podobě zajištění přechodných úvěrových zdrojů, stal by se z „velké neznámé“ brzký konec již zahájeného projektu.
Stát se součástí Evropských ﬁnancí znamená
mnohé. Také tolik osvědčené domácí umění
improvizace. V případě našeho projektu to bylo
zřejmě to nejdůležitější, co jsme museli vyřešit.
Velké díky tedy těm, kteří se o to zasloužili.
Ing. František Francírek, PhD.
Předseda správní rady Nadace Terezy Maxové
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Tereza Maxová

ÚVODNÍK

patronka a zakladatelka nadace
Terezo,
nadace působí již téměř 10 let. Přeješ si něco
změnit nebo rozšířit ve směrování pomoci?
Dosud jsme podporovali širokou škálu pomoci,
např. ozdravné pobyty, terapeutické pobyty, další organizace, které pomáhají opuštěným dětem,
řešili jsme ve velké míře materiální potřeby. Protože považujeme za jeden z největších problémů
dětí jejich odchod z dětského domova do života
a problémy s uplatněním v zaměstnání apod.,
snažíme se v posledních letech realizovat vzdělávací projekty a aktivity, které děti na tento životní zlom alespoň zčásti lépe připraví.

le Tebe podstatné, aby člověk takovou situaci
zvládl co nejlépe?
Já jsem měla štěstí, že moje rodina je mi velkou
oporu, ale nebylo to jednoduché. Důležité je umět
získat informace a využít je, pracovat na vlastní
zodpovědnosti a spolehlivosti, především v práci, umět si spočítat své peníze, aby člověk pokryl
výdaje, ideální je neustále se učit jazyky a vlastně vůbec chtít poznávat nové věci a pracovat na
sobě. A pak je samozřejmě důležité mít kolem sebe
alespoň někoho, komu věřím a mít štěstí. Ale to,
jakým směrem se bude můj život ubírat, závisí
především a jen pouze na mně.

Zatím je většina naší pomoci ﬁnancována
ze zdrojů konkrétních dárců – společností,
veřejnosti apod. Ty sama se osobně na získávání peněz ve značné míře podílíš. Projekt „Najdi svůj směr“ je prvním nadačním
projektem ﬁnancovaným ze zdrojů Evropské
unie. Jak vnímáš tento nový způsob získávání ﬁnančních prostředků?
Je to logický krok. Spolupracujeme i se zahraničními nadacemi, sama jsem se seznámila, jak řeší
problémy dětí v jiných zemích. V ostatních státech
unie funguje čerpání ze strukturálních fondů již
delší dobu. Jsem ráda, že jsme se této příležitosti
chopili hned v začátcích a té možnosti využili.
Sama jsi se ve velmi mladém věku musela postavit na vlastní nohy, když jsi dostala příležitost
v modelingu – a hned v zahraničí. Co je pod-
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Milí kolegové, milé děti
vítám vás na těchto stránkách. Ty vznikají i proto,
abychom se lépe poznali. Abychom my mohli informovat vás, vy nás a okolní svět, o tom co se děje
nejen v našem projektu, ale i mimo něj. Na začátek
tedy jen pár slov k našemu společnému dílu.
Během projektu hledáme způsob, jak pomoci dětem z DD od jejich útlého věku až do
momentu, kdy opouštějí svůj „domov“ a stavějí
se na vlastní nohy. Cest, jak pomoci je mnoho,
my se zaměřujeme na individuální pomoc dítěti
v době, než půjde do školy, během školní docházky
a následně po jejím ukončení. Zvláštní pozornost zaměřujeme na celkové zlepšení studijních
výsledků a zvýšení úrovně dosaženého vzdělání.
Doufáme, že to je jeden z faktorů, které dětem
pomůžou najít dobrou práci a zázemí pro samostatný život. V neposlední řadě jim posílí sebevědomí a motivaci k hledání lepších životních cest.
Zároveň se naše pozornost soustřeďuje na vyhledávání dílčích možností podpory dětí ze strany
státní správy: jedním z výstupů projektu by měla
být koncepce nového pracovního místa tzv. „case
managera“ / průvodce dítěte / v regionu, kde dítě
domov opouští.
Myslíme si a doufáme, že mladý člověk z DD má
právo zažít pocit naděje a životní perspektivy
i když mu osud, jeho rodiče a často i naše společnost – nabídli bolestné začátky.
Mgr. Halina Himmelová
Vedoucí projektu „Najdi svůj směr“

NAJDI SVŮJ SMĚR

O PROJEKTU

AKTUALITY

Myšlenka projektu vznikla již v roce 2004, kdy Nadace Terezy Maxové podala žádost o grant
Programu Iniciativy Společenství Equal se záměrem realizovat projekt na podporu zvyšování
vzdělanosti dětí vyrůstajících v ústavní péči.

N

aše myšlenka byla podpořena a počátkem
ledna 2005 jsme odstartovali přípravu projektu. Ten potrvá v této podobě do konce roku
2007. Naší snahou je šířit informace o průběhu
a výsledcích inovativního projektu, seznámit
státní správu, ostatní NNO a další zájmové
skupiny s našimi zkušenostmi a rozšířit projekt
do dalších ústavních zařízení. Jedním z dílčích
cílů je podpořit změnu ﬁnancování projektu
realizovaného po celém území ČR – a to ideálně ze státních zdrojů či změnou legislativy.
CÍL PROJEKTU
Dlouhodobým cílem projektu je zlepšit výchozí
postavení dětí vyrůstajících v ústavní péči při
jejich vstupu na trh práce.
Dílčími cíly jsou zlepšení úspěšnosti ve školním vzdělávání, vyrovnávání obtíží spojených

se speciﬁckými poruchami učení a příprava
mladého člověka na odchod z dětského domova do samostatného života.
JAK PROJEKT REALIZUJEME?
V 17 vybraných DD po celé České republice
(s výjimkou Prahy a kraje Vysočina) působí po
dobu 24 měsíců expert – poradce, jehož hlavní
snažení směřuje k všestranné podpoře vzdělávání dětí a jejich přípravě na samostatný život
po odchodu z DD. Věkové rozpětí klientů je
od 5 do 18 let. Metody a formy jsou přizpůsobeny jednotlivých dílčím cílovým skupinám.
Pro každý DD je vytvořen individuální plán
aktivit podle jeho potřeb, složení dětí apod.
Ze škály nabízených aktivit tedy DD vybírají
jen ty, které vidí jako pro svůj domov nejvíce
potřebné.

SLOVO ODBORNÉHO GARANTA

Aneb k čemu tu jsme
a co od nás můžete čekat?
PROČ?
Protože se oba v rámci svého působení na
Katedře sociální práce, pražské Filozoﬁcké
fakulty UK zaměřujeme mimo jiné na práci s (a pro) děti a mladé lidi, kteří z různých
důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině, rádi jsme se ujali péče o odbornou
stránku projektu.
CO?
Naší zodpovědností a kompetencí je tedy vytýčení cest, po kterých společně budeme postupovat v průběhu příštích dvou let a určení
způsobů, jakými se po nich budeme pohybo-

vat. Kromě toho je naším úkolem i soustavné
sledování toho, jak se nám daří ke stanoveným
cílům přibližovat. Rovněž chceme poskytovat
pomoc a podporu všem, kteří se s námi na
tuto cestu vydali – expertům-poradcům přímo v DD, pracovníkům DD a klientům (dětem
i mladým lidem), jimž by měl projekt sloužit
především.
Máte-li tedy otázky, týkající se obsahu nebo evaluace projektu, neváhejte a obraťte se na nás!

• Ve dnech 16. – 19. 3. proběhlo v Praze druhé
školení expertů. Zároveň se uskutečnilo setkání
řídícího výboru a ředitelů všech dětských domovů zapojených do projektu Mj. se konaly semináře na téma speciﬁcké poruchy učení a jejich
nápravy a bloky týkající se motivace dospívajících
v DD a práce s rómskými dětmi ve vzdělávacím
procesu
• Probíhá jednání o zpracování časosběrného
dokumentu týkajícího se problematiky dětí
odcházejících z dětských domovů
• Na konci každého měsíce budeme zasílat emailové aktuality z projektu. Pokud máte zájem
o zařazení do mailing listu, napište na
martina.brenova@nadacetm.cz
• V květnu 2006 se uskuteční Mezinárodní konference v rakouském Graz.

KALENDÁRIUM
Březen

Školení expertů a setkání řídícího
výboru v Praze
1. číslo bulletinu „Najdi svůj směr“
Duben
Příprava videodokumentu o projektu
Květen
Mezinár. konference v Graz – Rakousko
Červen
2. číslo bulletinu „Najdi svůj směr“
Září/říjen Školení expertů
Září
3. číslo bulletinu „Najdi svůj směr“
Listopad Mezinárodní konference v Praze
Prosinec 4. číslo bulletinu „Najdi svůj směr“
2007
Březen

Školení expertů
Setkání řídícího výboru /DD+NTM+ČHČ/
Červen
Mezinárodní konference v Anglii
Prosinec / 2008
Závěrečná zpráva
Publikace /průběh projektu, metodika/
Prezentace výsledků projektu
Prezentace a distribuce videodokumentu

Mgr. Hana Pazlarová
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

PROBLEMATIKA A CÍLOVÉ SKUPINY

Kdo, co a proč?
PROČ?
Kdo se ve škole dobře učí, dostane se na lepší střední, nebo vyšší, příp.vysokou školu
a dosáhne lepšího vzdělání. Kdo má lepší vzdělání, obvykle získá zajímavější a lépe placenou
práci. Kdo má zajímavou a dobře placenou
práci, bývá se svým životem spokojenější. Zní
to jednoduše, že? V praxi je to pro děti, vyrůstající v dětských domovech, podstatně složitější. Někdy je jim zamlžena i samotná logika této
úvahy. Na tento stav se snaží reagovat projekt
„Najdi svůj směr“.
KDO A CO?
Experti-poradci pracující přímo v DD by měli
být dětem nápomocni při realizací uvedené

posloupnosti do praxe. Jednu část skupiny,
se kterou pracují, tvoří děti ve školním (příp.
předškolním) věku. Těm by měl expert-poradce pomáhat se vším, co se týká zvládnutí školních povinností. Chceme, aby se nejmenší děti
do školy těšily a byli na ní dobře připravené. Ti
starší by s pomocí experta-poradce měli naučit
čelit svým povinnostem ve škole, ať už se jedná o překonávání obtíží, které přinášejí speciﬁcké poruchy učení, nebo momentální boj
s Pythagorovou větou.
Mladí, dospívající lidé, které čeká v brzké
době odchod do samostatného života, jsou
druhou velkou skupinou, na kterou se projekt zaměřuje. Jim by měl expert-poradce
zprostředkovat co nejvíce informací a zku-
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šeností, které budou ve svém životě „tam
venku“ potřebovat. Rovněž se může stát tím,
kdo jim bude při jejich prvních samostaných
krocích v pracovním i osobním životě nápomocný.

NAJDI SVŮJ SMĚR

PROJEKT V ČÍSLECH

V průběhu celého projektu shromažďujeme
o dětech následující statistická data:
• demograﬁcké údaje (pohlaví, věk)
• typ navštěvované školy
• případné speciﬁcké poruchy učení
• délka pobytu v DD
• rodinná situace
• školní prospěch
• hodnocení vyučujících
• hodnocení vychovatelů

V

ýsledky výzkumu by měly po jejich
závěrečném vyhodnocení ilustrovat vliv
experta na školní výsledky dětí a jejich uplatnění na trhu práce.

V prosinci 2005 projekt probíhal v 15 ze 17
dětských domovech zapojených do projektu.
Ve 2 DD projekt neprobíhal z důvodu výpovědi expertky ve zkušební době a dlouhodobé
nemoci expertky.
V projektu bylo v prosinci 2005 zařazeno celkem 342 dětí, z toho 194 chlapců (57%) a 148
dívek (43%).
Nejvíce dětí zařazených do projektu (135, 40%)
patří do věkové skupiny 16 a více let.
Děti jsou v rámci projektu zařazovány do cílových skupin předškoláci, prvňáčci, doučování,
děti se speciﬁckými poruchami učení a dospívající. Nejvíce dětí je zařazeno do cílové skupiny
doučování (148, 43%) a dospívající (132, 38%).

Děti zařazené do projektu navštěvují převážně
základní školy (122, 35%) nebo střední odborná učiliště bez maturity (109, 32%).
Většina dětí zařazených v projektu (116, 34%)
žije v dětském domově mezi 1 až 3 roky.
Výsledky našeho šetření korespondují s faktem, na který odborná veřejnost dlouhodobě
poukazuje, a to že v našich DD žijí pouze 2%
dětí, které nemají vlastní biologickou rodinu. Zbylých 98% dětí má alespoň jednoho
z rodičů.

ZLEPŠUJEME KVALITY PROJEKTU

Školení expertů
V

rámci projektu jsou pro experty pravidelně jednou za půl roku pořádána
školení, jejichž obsah z velké části vychází
z aktuálních vzdělávacích potřeb expertů.
První školení proběhlo v září 2005. Jeho
obsahem bylo hlavně podrobné seznámení expertů s obsahem projektu a speciﬁky
práce s jednotlivými cílovými skupinami.
Druhé školení proběhlo v březnu 2006.
V jeho rámci byl zhodnocen dosavadní průběh projektu a opět proběhlo několik odborných bloků věnovaných např. speciﬁkům

vzdělávání rómského etnika, správným učebním návykům a dalším
možnostem náprav speciﬁckých
poruch učení.
Jako lektoři jsou na školení zváni odborníci z akademické půdy,
neziskového sektoru i státní
správy.
V rámci každého školení také dochází k jednodennímu setkání expertů,
ředitelů DD zapojených v projektu
a celého projektového týmu.

DĚTSKÉ DOMOVY – NAŠI PARTNEŘI

D

o projektu bylo zařazeno celkem 17 dětských
domovů z celé ČR. Jejich výběr vzešel z rozsáhlého průzkumu formou dotazníků, kterého se
zúčastnilo 85 zájemců ze strany ústavů.
Pro průběh projektu je důležitá zpětná vazba
ze strany vedení zúčastněných dětských domovů. Hodnocení proběhlo formou dotazníkového

šetření, které se zaměřilo na několik základních
okruhů. Po 6 měsících trvání projektu respondenti mj. uvedli:
Ze záznamů vyplývá, že jednoznačně nejvíc oceňují ředitelé fakt, že již po těchto cca 6 měsících je u některých dětí patrné výrazné zlepšení
školních výsledků a soustavnější příprava na

vyučování. Rovněž kvitují možnost individuální
práce experta s dětmi podle jejich potřeb. Zmiňovaným vedlejším efektem je uvolnění kapacity
kmenových vychovatelů pro práci s dalšími dětmi – nezařazenými do projektu.

Projekt probíhá v 17 vybraných dětských domovech v následujících obcích:
Čeladná • Dolní Čermná • Frýdek-Místek • Horní Planá • Jablonné v Podještědí • Kašperské Hory • Krásná Lípa • Lichnov • Melč • Most • Sedloňov • Vrbno pod Pradědem • Liptál • Žatec • Česká Kamenice • Korkyně • Velké Heraltice
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NAŠI KLIENTI – DĚTI

LIDÉ V PROJEKTU

První reakce na projekt

Mgr. Halina Himmelová – vedoucí projektu
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek – odborný poradce
Mgr. Hana Pazlarová – odborný garant
Marie Janoušková, M.A.C.A. – zahraniční spolupráce

„

Tomáš Chmelař, Dis. – koordinátor expertů

Jsem ráda, že se nám
p. Jolana věnuje, zajímají mne
exurze po úřadech, byla jsem
m
v Azylovém domě a zrovna jse í
ěn
íﬆ
um
na
si vyjednala schůzku
né
do ub ytovny, dovídám se užiteč
a.
ot
věci pro můj vstup do živ
Jarka 18 let, DD Melč

“

Bc. Martina Břeňová – manager výstupů
Bc. Ida Šafratová – projektová asistentka

EXPERTI – PORADCI V DD
DD Čeladná

Ing. Miloslav Moješčik

DD Dolní Čermná

Martina Novotná Dis.

DD Frýdek-Místek

Dorota Sikorová

DD Horní Planá

Mgr. Michal Placer

DD Jablonné
v Podještědí

Mgr. Petra Okrouhlíková

DD Kašperské Hory František Mařík Dis.

„

Půjdu teprve do školy,
ale už umím, barvy, čísla, tvary,
stříhat a trochu dělat čárky.
Pan učitel má vždy něco připra
veného,
těším se k němu na hodiny.
Ludvík 6let, DD Horní Planá.

“

DD Krásná Lípa

Jana Chroustovská

DD Lichnov

Mgr. Martina Sládková

DD Melč

Kateřina Meletzká Dis.

DD Most

Lenka Tůmová

DD Sedloňov

Tereza Kratochvílová

DD Vrbno
pod Pradědem

Magdaléna Horáková

DD Liptál

Vanda Hrušková

DD Žatec

Mgr. Radislava Pobořilová

DD Česká Kamenice Mgr. Tereza Milotová
DD Korkyně

Mgr. Jakub Just

DD Velké Heraltice

Jolana Joachymstálová

O NADACI

Nadace Terezy Maxové
pomáhá již téměř 10 let

N

ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI PROJEKTU

N

edílnou součástí realizace projektu „Najdi
svůj směr“ je mezinárodní spolupráce.
Každý z podpořených projektů si v počáteční fázi projektu vyhledal v mezinárodní
databázi organizace zabývající se příbuznou
problematikou za účelem výměny zkušeností
a obohacení stávajících projektů.
Mezinárodní partnerství našeho projektu
je tvořeno partnery z Holandska, Rakouska
a Velké Británie. Výchozím bodem této spo-

lupráce je vymezení společné cílové skupiny
a záměru: problematická mládež a zlepšování
její situace na trhu práce.
Mezinárodními partnery jsou tyto organizace:
Organizace PSW (NL)
Organizace Steirischen Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft (AUT)
Organizace Innovate Trust (UK)

adace Terezy Maxové byla založena slavnou českou topmodelkou 22.ledna 1997
s cílem všestranné podpory a pomoci opuštěným dětem. Pod svým patronátem má
více než 200 kojeneckých ústavů a dětských
domovů České republiky.
Patří k etablovaným profesionálním subjektům českého neziskového sektoru. Od roku
1999 je aktivním členem prestižní asociace nadací – Fóra dárců. Za téměř deset let
své dosavadní činnosti přerozdělila Nadace Terezy Maxové pro pomoc opuštěným
dětem desítky milionů Kč.
www.nadacetm.cz

Projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem EU a rozpočtem
České republiky.
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