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SAMOSATNÉ BYDLENÍ
PRO MLADISTVÉ JAKO PŘÍPRAVA
NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT
Jiří Holomek - Milan Harant

V Dětském domově v Karviné jsme se
vždy snažili přihlížet k myšlenkám organizace výchovy z pohledu budoucího vytváření úplných rodin našimi svěřenci. Bohužel v této oblasti narážíme na problematičnost současných zákonných norem,
které kontinuitu výchovného procesu po
dovršení osmnácti let do jisté míry omezují.
Z dlouhodobých zkušeností víme, že
v současné době, kdy je velmi obtížné založit rodinu i pro děti, kterým pomáhají
vlastní rodiče, je to téměř neřešitelné pro
děti z dětských domovů, kterým na základě ukončení ústavní výchovy je možno
poskytnout pouze velmi omezenou výpomoc. Nejsložitějším problémem je možnost získání vlastního bytu. V mnoha městech tento problém řeší příslušné úřady
ubytováváním mladistvých v azylových
domech. S pobytem našich bývalých svěřenců v těchto ubytovacích zařízeních
však máme velice špatné zkušenosti. Proto se bohužel často stává, že mladiství raději volí návrat do své původní nefunkční
rodiny. A tak se vlastně dostáváme do
bludného kruhu, kdy dítěti sice zabezpe138

číme právo na kvalitní dětství tím, že ho
z nevhodných rodinných poměrů umístíme do dětského domova, ale v konečném
důsledku jej v osmnácti letech, kdy ještě
v našich současných podmínkách není jedinec schopen bez cizí pomoci založit
vlasmi rodinu, doslova donutíme vrátit se
do nepodnětných a často drastických podmínek své původní rodiny. Tímto způsobem dochází k znehodnocení často dlouhodobé výchovné práce zařízení, ale i znehodnocení státem vynaložených nemalých
prostředků.
Vyjdeme-li z teze, že základem zdravého vývoje dítěte je podnětná rodina, pak
je třeba zorganizovat celý pobyt dítěte
v zařízení tak, aby nahrazoval vytvoření
základních vzorců chování, různých
sociálních dovedností a návyků, kterých
se mu v jeho vlastní rodině nedostaly, ale
které ve svém konečném důsledku budou
velmi důležité při tvorbě zdravé rodiny.

Koncepce samostatného bydlení
s přiměřeným dohledem
Ve snaze o řešení uvedených problémů
jsme uskutečnili projekt nadstavby Dětského domova v Karviné. Vznikly chrá-

něné p l n o h o d n o t n é b y t o v é j e d n o t k y
s vlastní kuchyňskou linkou a vlastním sociálním zařízením, s přípojkou na televizi
i telefon. V těchto chráněných bytech se
naši svěřenci učí od šestnácti let bydlet
samostatně. V případě potřeby docházejí
za svými „tetami", se kterými řeší vzniklé
problémy. Nadstavba má samostatný
vchod a mladistvý má možnost pozvat si
návštěvu, stejně jako jejich ostatní vrstevníci. Možnost pobytu v nadstavbě i po
dovršení osmnácti let umožňuje našim
svěřencům dokončení studia ve střední
škole, případně studium na vysokých školách. Návratem do původní nefunkční rodiny by svěřenci tuto příležitost jistě ztratili.
Výběr adeptů pro samostatné bydlení
provádí pedagogická rada ve spolupráci
s psycholožkou a sociální pracovnicí.
Přednost mají svěřenci, u nichž z anamnézy rodinného prostředí vyplývá nemožnost návratu do původní rodiny.
Dnem zletilosti mají mladiství možnost
podepsat smlouvu o setrvání v péči dětského domova do ukončení přípravy na
povolání podle zákona č. 76/1978 Sb.,
o školských zařízeních, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 64/1981 Sb.,
o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy. U svěřenců, u nichž není
předpoklad návratu do jejich původní
rodiny, již v jejich patnácti letech žádáme vedení města dle místa bydliště
o přidělení bytu. V případě, že se s vedením města nedohodneme, snažíme se zajistit zaměstnání s bydlením.

Experimentální ověřování
koncepce samostatného bydlení
Experimentální ověřování formy samostatného bydlení s přiměřeným dohledem
u dětí z rodinných buněk Dětského domova v Karviné bylo schváleno MŠMT ČR
v roce 1999. Trvání experimentu bylo stanoveno na čtyři roky, tzn. do roku 2003.
Průběžným hodnocením experimentu byl
pověřen Výzkumný ústav pedagogický
v Praze.
K prodloužení pobytu v dětském domově máme dvě možnosti. První je prodloužení ústavní výchovy do 19 let, popřípadě do ukončení profesionální přípravy na základě rozhodnutí soudu. Druhou
je prodloužení pobytu v zařízení na vlastní žádost, zakotvené v písemné dohodě
s ředitelem dětského d o m o v a , v tzv.
„smlouvě". Jedná se většinou o svěřence,
kteří jsou rozhodnuti na základě výsledků studia na střední škole pokračovat ve
studiu na škole vysoké. Provozní náklady na svěřence s prodlouženou ústavní
výchovou, umístěného v dětském domově na základě rozhodnutí soudu, dotuje
MŠMT ČR přes krajský úřad - odbor
školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím tzv. normativu. Provozní
náklady na zletilého svěřence si hradí
zletilý svěřenec sám, na základě vyhlášky č. 176/96 Sb. v oblasti ošetřovného
a stravného z vlastního příjmu (sociální
dávky, dopravné, SiD, RP). Svěřenci po
ukončení ústavní výchovy nemají nárok
na kapesné, musí si požádat o stanovení
výživného rodičům u příslušného soudu.
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Rovněž žádají sociální odbor o příspěvek
na dopravu, sociální dávky životního
minima apod. Z těchto peněz si platí

vlastní drobné výdaje, dopravné do školy, doplňování šatníku, školní pomůcky,
poštovné, kino, divadlo aj.

Výsledky koncepce samostatného bydleni
Svěřenci umístění v chráněném bydlení:
Svěřenec

Vík

Škola

Obor

Ročník

Pobyt do

Lucie I.

18

ISŠ Č.Těšín

Servírka

1.

30.6.2003

Gabriela

21

VŠOU

Učitelko

4.

31.1.2002

Lucie II.

17

SOŠ Orlová

Ekonomko

2.

30.6.2003

Michoela

17

ISŠ Karviná

Prodavačka

1.

30.6.2003

Marie

17

ISŠ Karviná

Kuchařko

2.

30.6.2002

Angelika

17

O U Havířov

Prodavačko

1.

30.6.2002

Karin

16

SOŠP Suchá

Hum. vých. činn.

1.

30.6.2004

Petr

19

S O U Havířov

Kuchař

3.

30.12.2001

Výchovné problémy se ve větší míře
neobjevovaly. Svěřenci si většinou váží
možnosti samostatného bydlení a snaží se
tuto výsadu zachovat. Tento způsob bydlení má poměrně značné výhody oproti
bydlení na rodinné buňce (delší vycházky, akce i ve večerních hodinách, diskotéky atd.). Tyto výhody jsou samozřejmě
zachovány pouze při dobrých studijních
výsledcích a bezproblémovém chování
v samostatném bydlení. Drobné problémy
a přestupky v chování se řeší ihned prostřednictvím individuálních pohovorů
s kmenovými vychovatelkami, psycholožkou, popř. ředitelem zařízení. Závažnější
výchovné problémy se projednávají na
velkém shromáždění komunity všech svěřenců dětského domova. Krajním řešením,
při opravdu závažném prohřešku, by bylo
zrušeni „smlouvy" s ředitelem dětského
domova.
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Po zařazení svěřence do samostatného
bydlení většinou nastane zlepšení školního
prospěchu. Důvodem je to, že svěřenci nejsou rozptylováni ostatními členy buňky,
mohou se učit v jimi zvoleném čase apod.
Většina svěřenců neměla výraznější problémy se školními výsledky. Všichni žáci
a studenti předkládají pravidelně kmenové
vychovatelce ke kontrole učňovské knížky
a studijní průkazy. Jedenkrát měsíčně kontroluje studijní výsledky zástupce ředitele
zařízení. Proto jakákoli negativní změna
nebo problém jsou včas zaznamenány
a ihned řešeny. Kmenové vychovatelky jsou
v pravidelném kontaktu s učiteli, profesory i mistry odborného výcviku a vzniklé
problémy proto mohou ihned řešit. Každý
svěřenec, který je zařazen do formy samostatného bydlení, spadá ještě pod svoji
kmenovou buňku, ze které odešel, a jejími

vychovatelkami je veden a kontrolován.
Kontroly vychovatelek jsou podle potřeby
pravidelné i namátkové (vicekrát denně).
Pobytem v nadstavbě získává svěřenec
některé důležité dovednosti, které by při
pobytu ve své kmenové buňce nezískal.
Jsou to zvláště osobnostní vlastnosti, např.
samostatnost, zodpovědnost, zdravé sebevědomí. Současně získává i některé specifické sociální dovedností, jako je dovednost komunikovat s institucemi, poznává
cenu peněz, učí se organizovat si svůj pracovní i volný čas ad. Tím se vhodně připravuje na svoji integraci do společnosti.
Výsledky druhého roku experimentálního ověřování formy samostatného bydlení s přiměřeným dohledem u dětí z rodinných buněk Dětského domova Karviná prokázaly, že se jedná o vhodnou formu řešení problematiky ubytování svěřenců dětských domovů, kteří pokračují ve
studiu a nemají možnost ziskat vlasmi byt.

Na závěr
Cílem tohoto systému je jedinec odcházející z dětského domova do života se
schopností se o sebe nejen postarat, ale
i vytvořit funkční rodinu. Na rozdíl od jiných projektů toto řešení ne vytrhuj e chlapce a dívky z kontextu výchovného působení přímo v zařízení, kde došlo k navázání mnoha citových kontaktů mezi svěřenci a jejich „tetami" i mezi svěřenci navzájem a kde mnozí z nich nadále nachá-

zejí oporu pro své osamostatňování a integraci do společnosti. V dalších dvou létech experimentálního ověřování se chceme hlavně zaměřit na zpracování obecných zásad pro zařazování a pobyt svěřenců v samostatném bydlení a zapojení dalšího pedagoga, ubytovaného v nadstavbě,
k doplňkovému přiměřenému dohledu.
V úplném závěru můžeme konstatovat,
že se daří budovat ucelený socializační
systém, který podporuje úspěšný návrat
našich svěřenců do života.
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