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Proč má smysl nás podpořit 
Jelikož je Dětský domov Korkyně soukromé 
školské zařízení, nedostává žádné prostředky 
na investiční náklady. Znamená to pro nás, že 
například na vybavení budovy, opravy, rekon-
strukce, pořízení automobilu musíme získá-
vat peníze z jiných zdrojů. Proto jsme závislí 
na podpoře lidí a fi rem, kteří věří naší práci.

Jak můžete podpořit 
náš dětský domov

 Zašlete na náš účet fi nanční dar.
  Vyberte si konkrétní účel Vaší podpory 
na našem webu v e-shopu darů.

  Pomozte nám věcným darem nebo služ-
bou – neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám 
řekneme, jaké věci a služby aktuálně potře-
bujeme. 

  Řekněte o nás svým známým a nabídněte 
jim možnost podpory našeho domova.

Vaše podpora nám pomáhá dávat dětem to, 
co opravdu potřebují. Všem, kdo nás popořili 
a podporují velice děkujeme.

Soukromý dětský domov SOS 92, o. p. s.
zřizovatel Dětského domova Korkyně

Korkyně 19, 262 06
IČO 25630539

číslo účtu 921940267/0100

pevná linka +420 318 520 224
mobil +420 731 449 427

fax +420 318 543 932

info@ddkorkyne.cz | www.ddkorkyne.cz

Naše obecně prospěšná společnost poskytuje 
také služby pěstounským rodinám. V  současné 
době se jedná o  vzdělávání pěstounů a  odleh-
čovací služby realizované formou pobytů pro 
děti z pěstounských rodin. Naším dlouhodobým 
cílem je nabídku služeb na  poli sociálně právní 

ochrany dětí i nadále rozšiřovat.

Ne každá rodina dokáže dát svým dětem 
vše, co potřebují. Dětský domov dětem

 rodinu nenahradí. Může být místem, kde 
mohou bezpečně vyrůstat a rozvíjet se, 

aniž by o svou rodinu přišly.
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V České republice vyrůstá, jak je obecně 
známo, velké množství dětí v dětských 
domovech. Často se ale nemluví o tom, 

že ve většině nejde o děti bez rodičů, ale o děti, 
jimž rodiny nedokázaly nebo nemohly dát tolik 
péče, kolik potřebovaly. Naše přesvědčení je, že 
dětský domov má dětem dát to, co potřebují, aby 
v dospělosti dokázaly žít spokojený život. Tedy i vě-
domí, odkud pochází a kam patří. Proto má dětský 
domov podporovat vztahy, které jsou pro děti vro-
zené, trvalé a které neztratí odchodem z dětského 
domova. A to jsou právě vztahy ke svým rodičům, 
příbuzným či blízkým.

Kdo jsme 
Dětský domov Korkyně je nestátní školské 
zařízení, které zahájilo svůj provoz v roce 1992. 
Bylo prvním nestátním zařízením tohoto typu 
v České republice. Náš domov sídlí v obci 
Korkyně, která leží nedaleko města Nový Knín 
ve Středních Čechách. Žije u nás 20 dětí od 3 
do 18 let (v případě studia do 26 let).

Co děláme 
a jaké jsou naše zásady

 vytváříme dětem bezpečné přijímající zázemí
  přistupujeme k dětem s respektem, úctou 
a láskou

  pracujeme profesionálně, vždy v zájmu dítěte
  jako jednu ze základních potřeb dětí považu-
jeme vztah k původní rodině

  podporujeme a rozvíjíme dobré aspekty vzta-
hů dětí s jejich rodiči a blízkými

  pomáháme rodičům získávat rodičovské doved-
nosti a tím lépe rozumět potřebám svých dětí

Co nikdy neděláme 
Nevystavujeme děti nestandardním životním 
situacím, jako je například aktivní účast na propa-
gační akci domova či účast na předávání spon-
zorských darů. Tyto situace do života dětí nepatří. 
Chráníme jejich soukromí a osobní údaje.

Realizované 
projekty
I já mám mámu
Projekt je zaměřený na podporu a udržení vaz-
by mezi rodičem a dítětem v našem zařízení. 
Podstatou je rozšíření pracovního týmu o te-
rénního sociálního pracovníka, který rodinám 
pomáhá s vytvářením bezpečného prostoru 
pro jejich děti. Snaží se o nejčetnější smysluplný 
kontakt mezi dítětem a jeho rodinou, mapuje 
možné zdroje i v širší rodině a pomáhá rodi-
nám s převzetím dítětem do své péče.

Obstojím i sám!
Cílem projektu je individuální příprava dospě-
lých klientů v zařízení na samostatný život. 
Děje se tak díky individuálnímu plánování se 
zacílením na témata jako jsou: péče o moji 
osobu, péče o domácnost, já moje povinnosti, 
hospodaření s penězi, moje pracovní zařazení, 
komunikace. Druhým pilířem projektu je uby-
tování klientů v bytech mimo dětský domov, 
kde mají příležitost zkoušet si život nanečisto.

Od roku  2011 do roku 2013 je náš domov 
zapojen do projektu Childhood links. Jedná 
se o mezinárodní projekt s osmi zahraničními 
partnery. Cílem projektu je přenos inovativ-
ních metod, které jsou zaměřené na podporu 
a udržení vazeb a vztahů mezi dětmi v ústavní 
či pěstounské péči a jejich rodinami.


