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1. KDO JSME
Stručná charakteristika zařízení:
Nestátní nezisková organizace působící na poli sociálně právní ochrany dětí provozující:
Soukromé školské zařízení pro výkon ústavní výchovy - dětský domov
Tři rodinné skupiny
Zřizovatel: SOS 92 - Občanské sdružení IČO: 45251738
Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: 25630539
Adresa: Korkyně 19, 262 03 p. Nový Knín
Kapacita: 20 dětí
Služby pro rodiny a děti v systému náhradní rodinné péče
Zřizovatel: SOS 92 - Občanské sdružení IČO: 45251738
Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: 25630539
Adresa: Korkyně 19, 262 03 p. Nový Knín, Komenského náměstí 417, 262 03 Dobříš
Registrace:
Rejstřík obecně prospěšných společností oddíl O. vložka 31 ze dne 9. 12. 1997
Zařazení do sítě škol a školských zařízení ze dne 19. 6. 1996
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle §49 zákona č. 359/1999 Sb. ze dne 3. 9.
2013.
Dětský domov Korkyně je nestátní školské zařízení, které zahájilo svůj provoz v roce 1992. Bylo
prvním nestátním zařízením tohoto typu v České republice. V našem domově jsou 3 rodinné
skupiny. V roce 2017 se skupiny pohybovaly na 3 místech (Korkyně, Dobříš náměstí a Dobříš Na
Kole) a během prázdnin došlo ke stěhování poslední skupiny na Dobříš. Žije u nás 20 dětí nyní ve
věku od 11 do 19 let (v případě přípravy na budoucí povolování u nás děti mohou být do 26 let).
Naším cílem je vytvořit pro děti místo, kde mohou získat zkušenost, že na světě, může být
bezpečno. Vybavit je dovednostmi, které budou potřebovat po odchodu z chráněného prostředí
dětského domova. V těchto podmínkách jim chceme pomoci překonat traumata, která si k nám
přinesly a pomoci jejich rodinám, aby mohly být opět spolu. A pokud to není možné, pomoci dětem
pochopit, proč tomu tak je a utvářet v nich pozitivní obraz sebe sama.
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Co děláme a jaké jsou naše zásady:









Vytváříme dětem bezpečné přijímající zázemí
Přistupujeme k dětem s respektem a úctou
Pracujeme profesionálně, vždy v zájmu dítěte
Jako jednu ze základních potřeb dětí považujeme uchování vztahu k původní rodině
Podporujeme a rozvíjíme dobré aspekty vztahů dětí s jejich rodiči a blízkými
Pomáháme rodinám získávat rodičovské dovednosti, a tím lépe rozumět potřebám svých
dětí
Spolupracujeme s řadou organizací, propojujeme naše i jiné služby s cílem pomoci rodině
Jsme si vědomi limitů ústavní péče a vnímáme ji až jako poslední řešení situace pro dítě,
které nemůže zůstat se svými rodiči a zároveň pro něj není možné najít náhradní rodinu.

Co nikdy neděláme:
Nevystavujeme děti nestandardním životním situacím, jako je například aktivní účast na propagační
akci domova či účast na předávání sponzorských darů. Tyto situace do života dětí nepatří. Ctíme a
chráníme jejich soukromí a osobní údaje.
Od roku 2013 se věnujeme pomoci a podpoře rodin, které mají v péči dítě svěřené na základě
soudního rozhodnutí. Jedná se zejména o pěstounské rodiny. V roce 2017 jsme provázeli 19
takových rodin. Služby nabízíme i pro orgány sociálně právní ochrany dětí, které si u nás mohou
objednat tyto služby:
 Uzavření dohod o výkonu pěstounské péče
 Poradenství
 Doprovázení
 Odlehčovací pobyty
 Klub pěstounů
 Vzdělávání

3

2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
Ředitelka společnosti:
Mgr. Tereza Jandová
Správní rada společnosti:
Ing. Michal Roth - předseda správní rady
Věra Grulichová – členka správní rady
Jitka Pallasová – členka správní rady
Dozorčí rada společnosti:
JUDr. Eva Dundáčková
Mgr. Alexandra Zajíčková
Pavel Hlaváček
Tým pracovníků:
Mgr. Tereza Jandová – ředitelka DD
Mgr. Marcela Semančíková – zástupkyně ředitelky
Odborní vychovatelé:
Bc. Alena Nováková/ na MD
Mgr. Karel Vostrý
Mgr. Hana Kodetová
Bc. Jakub Kolinger
Bc. Tereza Kosíková

Bc. Ivan Šach
Bc. Martin Kocián
Ing. Jana Picková
Bc. Michaela Vojtová

Terénní sociální pracovnice:
Mgr. Marcela Semančíková
Externí spolupracovníci:
Vlaďka Casková – vychovatelka
Věra Grulichová – vychovatelka
Mgr. Iva Melicharová - vychovatelka
Jana Picková ml. – doučování dětí
Klára Nentvichová – doučování dětí

Mgr. Lenka Eisenreichová – doučování
Mgr. Zdeňka Pöschlová- péče o dárce
Mgr. Jitka Urbanová – péče o dárce
Jaruška Váňová – úklid

Dobrovolníci, kterým patří velké díky:
Jiří Macura
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Pracovníci pro práci s rodinami, které mají dítě v NRP:
Mgr. Tereza Jandová
Mgr. Hana Kodetová
Supervizoři:
Jitka Pallasová, PhDr. Jiří Broža
Všem kolegům a spolupracovníkům děkuji, bylo mi potěšením s nimi pracovat na nových vizích
domova.
Co musí umět pracovník DD Korkyně?








Přistupovat k dítěti jako k jedinečné osobnosti
Respektovat jeho životní příběh, historii, vývojové tempo
Přijímat dítě i s jeho rodinou
S rodinou dítěte jednat s úctou a respektem
Znát práva dítěte a ctít je
Poskytovat dětem pevné a bezpečné hranice
Být kolegiální
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3. KDO JSOU TI, KTEŘÍ VYUŽÍVAJÍ NAŠE SLUŽBY
Je naším cílem, aby náš domov byl bezpečným místem pro děti, které nemohou být se svými
rodinami. Zároveň i místem, o němž rodiče našich dětí vědí, že je tu o děti dobře postaráno do té
doby, než se budou případně moci vrátit domů. Naše služby mohou tedy využívat celé rodiny.
Dětský domov je ale i místem, kde mladí lidé dospívají a z dětí se tak stávají dospělí.
Do dětského domova jsou umisťovány děti rozhodnutím soudu. Jedná se o děti, které z různých
důvodů nemohou žít ve své rodině. Zažily tam situace, které nepřísluší jejich věku, starší sourozenci
museli brzy a rychle dospět, aby se starali o ty mladší, děti zažily či viděly násilí na sobě či svých
blízkých, žily ve špatných materiálních a hygienických podmínkách, rodiče nebyli schopni zajistit
bezpečný a pečující domov atp. Jedná se ale i o děti, které zažily dvojí odmítnutí. Nejdříve je opustil
vlastní rodič a následně i rodič náhradní.
Po těchto zkušenostech není divu, že děti jsou mnohdy velmi ostražité, neumí navazovat pevné
vztahy, nevěří nám ani okolnímu světu… K tomu si mohou nést i určitou zátěž z prenatálního vývoje
a samozřejmě přicházejí i s určitou genetickou výbavou.
Chceme-li dobře naplňovat potřeby u nás umístěných dětí, musíme pracovat i s jejich rodinami a
znát jejich celý příběh.
V roce 2017 bylo do dětského domova umístěno 5 dětí. Za tento rok jsme pracovali celkem s 25
dětmi a 33 dospělými. U dvou dětí došlo ke zrušení ústavní výchovy. Jeden mladý dospělý se vrátil
domů po dosažení zletilosti ke konci kalendářního roku; přitom již od září mohl být na dlouhodobé
propustce. Dva dospělí ukončili smlouvu o dobrovolném pobytu. Jeden 3 měsíce po dosažení
zletilosti, v době kdy se mu vrátil rodič z výkonu trestu a on odešel zpět do rodiny, další v průběhu
prázdnin s ukončeným vzděláním. 4 děti byly rozhodnutím soudu přemístěny do jiných zařízení. 3
na základě závěrů z případových konferencí, kdy se ukázalo, že domov není schopen zajistit
docházku do místních škol a v jednom případě se jednalo o přemístění přímo z psychiatrické
nemocnice, kdy dítě u nás bylo pouze pár týdnů.
Druhá část uživatelů našich služeb se během roku 2017 proměnila. Velkou skupinu, která využívá
naše služby, tvoří pěstouni na přechodnou dobu. Zároveň se zvýšil počet dohod, které jsme s nimi
v loňském roce uzavřeli. V roce 2017 se celkový počet těchto dohod navýšil na 19.
Souběžně jsme pokračovali ve skupinových setkáních s pěstouny na přechodnou dobu. Jedenkrát
měsíčně jsme pořádali setkání nad různými tématy, které doprovázeli i odborníci na dané téma.
Naše služby využívají i pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí, kteří si objednávají námi
nabízené služby pro své klienty. A to zejména vzdělávání a odlehčovací služby i moderování
případových konferencí.
V roce 2017 jsme uspořádali jednu besedu na téma náhradní rodinná péče ve spolupráci se
střediskem náhradní rodinné péče.
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4. CO JSME LETOS ZAŽILI
I za celkem krátkou dobu pobytu ve městě jsme mohli zhodnotit výhody bydlení dětí
v běžné zástavbě rodinných domků na okraji Dobříše a v bytě v panelové zástavbě. Velkou
výhodou je, že děti mohou samostatně docházet do škol, kroužků, za kamarády na hřiště, ale
zároveň si mohou užít i okolní přírodu, kde se rády procházejí nebo jezdí na kole. Život ve městě
jim nabízí mnoho nových podnětů, se kterými se učí vypořádat, chodí nakupovat, setkávají se
s místními obyvateli. Snažíme se děti zapojovat do místních organizací. Toto vše zvyšuje jejich
šance na lepší začlenění do společnosti v době, kdy budou dospělí.
Díky projektu „Samostatně do života“ pokračovala skupina chlapců v přípravě na samostatný život
v bytě. Třetí skupina obývala náš původní objekt v Korkyni do léta 2017, kdy se také přestěhovala
na Dobříš.
Rok 2017 začal již tradičními pobyty na horách o jarních prázdninách na Šumavě.

V červnu jsme si užili Zahradní slavnost v krásném prostředí zahrady Památníku Karla Čapka ve
Staré Huti. Program odpoledne obohatil šermířský souboj, divadelní pohádka pro děti, výtvarné
dílničky, malování na obličej, opékání špekáčků a spousta dobrot. Společně s přáteli a
podporovateli dětského domova, jsme si užili krásné odpoledne.

Letní prázdniny měly děti opět pestré. Začali jsme výpravou do Chorvatska k moři, pokračovali jsme
turistickým pobytem v Tatrách, společným sjezdem Vltavy, táborem oddílu SOSNA, pobytem na
Trhovkách, a k tomu všechny děti nad 16 let o prázdninách pracovali na brigádě.
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Na podzim jsme již tradičně zorganizovali
Drakiádu, které se účastnily nejen děti a jejich
rodiče, ale i rodiny z Nového Knína a přilehlého
okolí. Touto akcí jsme chtěli přispět k propojení
dětského domova s místní komunitou.

Na konci roku díky nadšení pana Jana Bedřicha proběhl 1. ročník Vánočního jarmarku. Za podpory
dalších sponzorů jsme se mohli sejít v předvánočním čase s dobříšskými občany a užít si společně
krásný adventní čas, koupit si vánoční dekorace, jmelí, ochutnat výborné pečivo, kávu a nechyběl
ani vánoční punč.
V předvánočním čase nesmělo chybět pečení vánočního cukroví s rodiči, které tradičně pořádáme
v rámci projektu „I já mám mámu“. V tomto roce se sešel na obou našich domečcích zatím největší
počet účastníků.
V závěru roku jsme pokřtili náš kalendář na rok 2018.
Během celého roku jsme se snažili nabídnout dětem zážitky, které je baví a rozvíjí jejich potenciál.
Proto je naší snahou, aby každé dítě mělo svůj kroužek mimo zdi dětského domova a tak přispět
k jejich integraci mezi skupinu vrstevníků.
Vychovatelé se aktivně snaží organizovat volný čas dětí tak, aby děti získávaly různé sportovní
dovednosti a byly schopny vyrovnat se svým vrstevníkům. Proto dětem nabízejí aktivity, kde se děti
učí lyžovat, plavat, bruslit, jezdit na kole.
Zájmy dětí jsou různé, a tak máme nabídky i pro nesportovce. Těm se snažíme nabízet kulturní
zážitky, jakou jsou návštěvy divadel, koncertů, kin, výstav. Některé akce díky laskavosti sponzorů
navštěvujeme i s rodiči dětí. Starší děti si volný čas většinou organizují samy v rámci vycházek.

8

6. REALIZOVANÉ PROJEKTY
V roce 2017 jsme pokračovali v realizaci několika projektů, které jsou nedílnou součástí naší
činnosti a již si nedovedeme fungování domova bez těchto aktivit představit. Projekty jsou propojeny
s naší koncepcí péče o děti a jsou zaměřeny na odstranění či zmírnění nedostatků a limitů ústavní
péče.
I já mám mámu
Již osmým rokem jsme pokračovali v projektu „I já mám mámu“. Bez podpory nadace Terezy
Maxové dětem a nadace Člověk člověku bychom si jeho realizaci v tomto roce, jako v letech
předchozích, nemohli dovolit. Projekt je zaměřen na podporu vztahů a vazeb mezi rodinou a dítětem
umístěným v dětském domově. To jsou věci, které jsou pro budování vlastní identity dítěte a jeho
zdravý vývoj nezbytné. Díky tomu se děti mohou vyrovnávat s traumaty, které jim umístění do
ústavní péče přináší. A jen tak jsou děti schopny přijmout svoji historii jako součást sebe sama. V
roce 2017 jsme pracovali s 25 dětmi, 18 biologickými rodinami dětí umístěných v domově a se
dvěma hostitelskými rodinami. Téměř všechny děti jsou v kontaktu se svými blízkými a mohu tak
trávit i několik dní v měsíci mimo ústavní zařízení; v roce 2017 to bylo celkem 287 pobytů dětí mimo
zařízení.
V našem zařízení jsou děti převážně ze Středočeského kraje. Jejich příbuzní se však nacházejí i
v jiných krajích, a tak jsou pro ně dostupnost našeho zařízení a případně předávání či přebírání dětí
komplikované, jak z hlediska místního, tak finančního. Velmi děkujeme našim přátelům z firmy D.I.
Seven, která dětem zdarma zajišťuje přepravu k rodinám.
Pro rodiny, které nemají bytové podmínky k tomu, aby u nich mohly děti trávit víkendy a prázdniny,
máme k dispozici byt v Novém Kníně, kde rodičům a dětem společné pobyty umožňujeme.
V rámci tohoto projektu organizujeme několik akcí společných pro děti a rodiče. Tradičními se již
staly Drakiáda, Zahradní slavnost, pečení vánočního cukroví, společné kulturní aktivity – kino,
divadlo, návštěva aquaparku.
Díky tomuto projektu mohou děti v našem dětském domově bezpečně vyrůstat, aniž by přišly o svoji
rodinu, historii a kořeny.
Obstojím i sám
Projekt „Obstojím i sám“ je určený pro dospělé klienty našeho zařízení. Jeho cílem je podpořit a
připravit mladé dospělé na samostatný život za zdmi dětského domova. Projekt je zaměřen na
získávání či zvyšování dovedností v několika oblastech: péče o vlastní osobu, finanční gramotnost
- finanční plánování, pracovní uplatnění, péče o domácnost. Významnými partnery v projektu je
město Nový Knín a firma D.I. Seven. Jejich zásluhou máme k dispozici bytové jednotky pro realizaci
projektu. V tuto chvíli má naše zařízení k dispozici 3 bytové jednotky. Jednu v městě Nový Knín a
dvě na Řitce.
Projekt není v první fázi pro naše klienty jednoduchý. Samostatným bydlením přicházejí o tzv.
komfort dětského domova, který jim zabezpečuje stravování, pomoc s péčí o prádlo a ošacení a
pomoc v kontaktu se školou či s dodržováním pravidel. Samostatné bydlení přináší větší svobodu,
která je ovšem přímo úměrná míře odpovědnosti. Mladí dospělí v prvních chvílích často čelí
problémům s finanční gramotností, pravidelnou docházkou do škol, komunikací se školou a
dodržováním pravidel, která již nejsou vychovateli pravidelně vyžadována.
I přes tyto nesnáze vidíme v projektu velký smysl a potenciál.
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Samostatně do života/ Samostatně do života s dobrou šancí
Hlavní náplní tohoto projektu, je příprava dětí na samostatný život ještě před dovršením 18 let,
případně do dokončení studia (maximálně do 26 let). Naši mladí dospělí ve věku od 15 do 18 let si
posilují schopnosti pečovat sami o sebe, svou domácnost, učí se hospodařit s penězi, zdokonalují
se v sociálních dovednostech, získávají nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích.
Mají příležitost vyzkoušet si žít „nanečisto“ s podporou a pomocí vychovatele. Projekt se
uskutečňuje mimo dětský domov. V roce 2017 tímto projektem prošlo 5 dětí.
Projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje
občanské společnosti. Zároveň ho podpořila také firma Vltava Invest a.s., Nadace Albert, Sociální
fond Brdy – Vltava a Nadace Komerční banky a.s. – Jistota. Novinkou je, že v prosinci 2017 jsme
opustili byt a od roku 2018 bude projekt realizován v pronajatých prostorách rodinného domu. Díky
tomu je možné do skupiny zařadit i mladé slečny, které se v předchozích letech kvůli prostorovým
omezením nemohly projektu účastnit.
Volný čas nejen u televize
Jak název napovídá, cílem tohoto projektu bylo seznámit děti s různými aktivitami a činnostmi, při
kterých získají nové pozitivní zážitky. Ty chceme využít k tomu, aby děti trávily svůj volný čas
aktivně, učily se relaxovat, zklidnili se. Projekt byl podpořen zejména Nadací Terezy Maxové dětem
a panem Michalem Trmalem.
Věříme, že díky vytvořené ochutnávce, si každé z dětí našlo to své a že k nabízeným aktivitám se
děti budou, ať s námi nebo bez nás, vracet.
S výučním listem to půjde lépe
Tento projekt je zacílený na studenty středních odborných učilišť. Studenti z Korkyně musí do škol
dojíždět či zůstávat z důvodu špatného spojení na internátě. Preferujeme to, aby si dítě mohlo vybrat
studijní obor, ke kterému tíhne. To z našeho pohledu podpoří dítě v dokončení profesní přípravy.
Finanční prostředky poskytnuté na projekt kryjí náklady na nákup pomůcek, na praxi a ubytování
na internátě.
Projekt podporuje Nadace Terezy Maxové dětem a Nadační fond Albert.
Mimo naše projekty se dospívající děti účastnily i programu Letního domu, z.ú., který je zaměřen na
získávání zkušeností při životu tzv. nanečisto. Nabídka tohoto projektu velmi dobře doplňuje naši
práci s mladistvými, která je zacílená na úspěšný odchod z dětského domova. Společně s Letním
domem jsme v tomto roce realizovali několik víkendových art-terapeutických setkání pro děti, která
vyvrcholila týdenním terapeutickým pobytem v Lázních Libverda.
Všechny naše projekty a aktivity týmu jsou pravidelně supervidovány. A to dětskou psycholožkou a
supervizorkou Jitkou Pallasovou a PhDr. Jiřím Brožou.
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7. SPOLUPRÁCE SE SPONZORY
Za důvěru a podporu děkujeme:
Firemní dárci, nadace, obce a kluby
Accenture Services, s.r.o.

MAS Brdy – Vltava, o.p.s.

Almma, s.r.o.

MONETA - Money Bank

aplis.cz, a.s.

Nadace AGROFERT

Bios, s.r.o.

Nadace ČEZ

Café de HONDURAS

Nadace člověk člověku

Československá obchodní banka, a.s.

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Delta club, s.r.o.

Nadace Terezy Maxové dětem

D.I.Seven Facility, s.r.o.

Nadace VINCI v České republice

dm drogerie

Nadační fond Albert

Dokas, s.r.o.

Nadační fond J&T

Dorty D – delikátní dorty z Dobříše

Nadační fond TESCO

Elektromontáže P.S.D., s.r.o.

Obec Korkyně

Elitex Machinery, s.r.o.

Obec Nová Ves pod Pleší

ELKOV elektro a.s.

Pionýr, z.s. - 63. PS SOSNA

EUROVIA CS, a.s.

P.S.D. elektromontáže

Fitness centrum Dobříš
Greenadvertising

Sbírka Pomozte dětem organizovaná
Českou televizí a Nadací rozvoje
občanské společnosti

Chata Betty Kvilda - Šumava

SIPADAN, a.s.

Josef Bedřich, s r. o.

SKF CZ, a.s.

Kinstellar Business Services S.á r.l.

Sluneční paprsek pomáhá dětem

Klub důchodců Dobříš

Středočeský kraj

Letizia

Tiskárna Dvořák

Majetková, správní a delimitační unie
odborových svazů

Veselá rodina, z.ú.
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Zvláštní poděkování patří panu Pavlu Hlaváčkovi, který nám pomáhá plnit naše
profesní sny.

7. HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

1 181 190,39 Kč
320 757,19 Kč
4 026,00 Kč
121 067,53 Kč
2 089,00 Kč

Ostatní služby

1 550 458,36 Kč

Mzdové náklady

3 967 461,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

1 229 333,00 Kč

Zákonné sociální náklady
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky

15 185,00 Kč
5 500,00 Kč
13 478,00 Kč

Jiné ostatní náklady

161 922,17 Kč

Odpisy dlouhodob.hmotného majetku

119 038,00 Kč

Celkem náklady

8 691 505,64 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb a hospodář. činnosti
Úroky

201 621,59 Kč
51,07 Kč

Jiné ostatní výnosy

425 894,74 Kč

Přijaté dary

247 614,51 Kč

Přijaté příspěvky od nadací
Dotace úřadu práce - pěstouni

1 141 334,00 Kč
370 224,80 Kč

Dotace středočeský kraj

6 317 592,00 Kč

Celkem výnosy

8 704 332,71 Kč

Část příspěvků z roku 2017 je určena na hrazení nákladů roku 2018.
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8. KONTROLNÍ ČINNOST
Naši činnost pravidelně kontroluje a hodnotí řada institucí. V letošním roce se jednalo
o pravidelné kontroly Státního zastupitelství Příbram, kontrolu auditora Ing. Vladimíra
Pecha a metodické kontroly dětského diagnostického ústavu.
Všechny tyto kontroly neměly k naší práci výhrad.
9. SLOVO NA ZÁVĚR
Ohlédnutí za rokem 2017 mi přináší pocit dobře odvedené práce. Když jsem prvně
vstoupila do Dětského domova Korkyně, věděla jsem, že dvacet dětí v jednom domě
se dvěma vychovateli není cesta, kterou bych chtěla následovat, přestože bylo co se
zde učit. Nejdřív to však vypadalo jako chiméra. Kdo by chtěl pronajmout, věnovat či
snad koupit nové prostory nestátnímu dětskému domovu. Jako stěžejní se ale ukázalo,
že je třeba o svých snech a vizích mluvit nahlas. Dát jim sílu, oslovit další a tím je
zhmotňovat. Postupně během několika let, se sny stávaly skutečností. Jako první
opustila Korkyni skupina dospívajících díky projektu Samostatně do života,
nastěhovala se do bytu přímo v centru města Dobříše. Dalších 8 dětí opustilo Korkyni
v srpnu 2015. Odstěhovaly se do rodinného domu Na Kole. A v září 2017 všechny děti,
které byly v domově umístěny, odcházely do škol z 3 menších skupin. Rodinná skupina
v Korkyni se přemístila také na Dobříš.
Prázdniny 2017 nebyly odpočinkové. Celý tým se podílel na stěhování z domu v
Korkyni, stejně tak nás podpořili dobrovolníci z několika spřátelených firem. Zdálo se,
že stěhování nemá konce, stejně tak jako úklidové práce v novém domě. Bez pomoci
a podpory bychom to nezvládli. Na Vánoce už byl i poslední dům zabydlený, jako kdyby
zde děti žily již několik let. Z Korkyně jsme si doufám odstěhovali i dobrého ducha,
který sídlí v obrazech Jana Kohouta, které pro mě tolik symbolizují obě zakladatelky a
nyní zdobí naše nové prostory.
Celé stěhování byl trochu křeččí běh a uvědomuji si, jak je někdy důležité zastavit a
ohlédnout se. Jinak si totiž ani nestihneme uvědomit, kolik dobrého nás potkalo, kolik
milých lidí za námi stojí s ochotou pomoci, kolik radosti jsme i díky nim s dětmi zažili,
kolik příběhů doprovázeli a to vše jsme dělali s pokorou, nadějí a vírou, že naše děti
jednou všechny v té džungli obstojí.
Děkuji všem, kteří nám věří, přijali nás jako své nové sousedy, pomáhají nám nejen
finančně, ale hlavně přijímají naše děti. Ono to totiž není viditelné na první pohled, ale
naše děti mají opravdu velký handicap a proto si zaslouží porozumění a toleranci
někdy ke zvláštním projevům v jejich chování. Ale můžeme si zkusit představit, jak by
nás ovlivnilo to, že bychom nevyrostli doma, ale v cizím domě a s cizími lidmi….

Tereza Jandová
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