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Kdo jsme? 
 
Obecně prospěšná společnost působící na poli sociálně právní ochrany dětí 
provozující:  

 Soukromé školské zařízení pro výkon ústavní výchovy - dětský domov 

 Středisko náhradní rodinné péče 
 
Zřizovatel: paní Věra Grulichová 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost  
IČO: 25630539 
Adresa:  Nad Papežem 1597, 263 01 Dobříš 
Kapacita: 20 dětí - tři rodinné skupiny 
 
Registrace: Rejstřík o.p.s. 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. 

Naše služby pro pěstouny 

• Uzavření dohod o výkonu pěstounské péče 

• Poradenství 

• Doprovázení 

• Odlehčovací pobyty 

• Vzdělávání 
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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 2019 se skupiny 

pohybovaly na 4 místech (Dobříš Nad Papežem, Dobříš Na Kole, externí 

skupina zletilých klientů-Nový Knín a Příbram). Může u nás žít až 20 dětí od 

3 do 18 let (v případě studia do 26 let). Na jedné skupině může být 

maximálně 8 dětí.  

Naším cílem je vytvořit pro děti bezpečné místo, pomoci jim překonat 

traumata, která si k nám přinesly, a pomoci jejich rodinám, aby mohly být 

opět spolu. Pokud to není možné, pomoci dětem pochopit, proč tomu tak 

je, a utvářet v nich pozitivní obraz sebe sama. 

Co děláme a jaké jsou naše zásady:  

 Vytváříme a pomáháme vytvářet dětem bezpečné přijímající zázemí 

 Přistupujeme k dětem s respektem, úctou a láskou 

 Pracujeme profesionálně, vždy v zájmu dítěte 

 Podporujeme vztah k původní rodině 

 Pomáháme rodičům získávat rodičovské dovednosti, a tím lépe 
rozumět potřebám svých dětí 

 Spolupracujeme s řadou organizací 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. 
 

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.  
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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: 

Mgr. Karel Vostrý 

Mgr. Anna Haviarová (od 1. 9. 2019) 

Bc. Jakub Kolinger  

Bc. Ivan Šach (do 30. 6. 2019) 

Ing. Jana Picková 

Bc. Michaela Vojtová  

Mgr. Hana Kolingerová 
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Terénní sociální pracovnice: 

Mgr. Miroslava Bodnárová 

Case-manager: 

Mgr. Hana Kolingerová 

 

 

Externí spolupracovníci: 

Věra Grulichová – vychovatelka 

Irena Maňasová- doučování  

Jana Picková ml. – doučování  

Anna Picková – doučování  

Mgr. et Ing. Hana Petráková – doučování 

Mgr. Věra Skalníková – doučování  

Jaruška Váňová – úklid 

 

Pracovnice centra pro náhradní rodinnou péči 

Vedoucí centra NRP:  

Mgr. Tereza Jandová 

Klíčoví pracovníci  

Mgr. Michaela Hamáčková 

Bc. Denisa Strakulová 

Péče o dárce: 

Mgr. Jitka Urbanová 
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Kdo jsou ti, kteří využívají naše služby? 

Děti, rodiče, rodiny… 

Pěstounka, která nabízí místo ve své rodině pro malou berušku, která zůstala 

v porodnici sama. Kdyby nebylo přechodných pěstounů, putovala by holčička 

do kojeneckého ústavu. Díky pěstounce a její rodině dostala do života již 

v prvních měsících informaci, že na světě je hezky. Vzhledem k tomu, že jí 

pěstounka prostřednictvím své rodiny nabídla celý rodinný systém, v kterém 

je minimálně pět párů rukou, které umí s láskou pochovat, pět tváří, které se 

usmívají do postýlky, kdykoliv se probudí či je svým brouknutím zavolá, pět 

osob, které jí dávají každý den najevo, že je na světě vítaná a chtěná… 

Bohužel systém není tak pružný, aby mohla odejít brzy. A tak se z berušky 

stává malou princeznou. Rodina dokumentuje každý její pokrok, 

zaznamenává, kdy se posadí, kdy začne lézt, kdy se objeví první slova a 

krůčky. Malá princezna se umí prosadit, ví, co chce, a umí se za to postavit. 

Zpovzdálí sledujeme, jak v rodině krásně prospívá, jak ví, že je milována, při 

návštěvách k nikomu cizímu nechce.… Po roce se objevuje rodina, která na ni 

již dlouho čeká, moc si přáli, aby byli čtyři. Je pro nás všechny až překvapivé, 

jak vztahová vazba, kterou si holčička utvořila k rodině přechodné pěstounky 

je překlopitelná na novou rodinu. Chce to čas, prostor a empatii pro všechny, 

kteří jsou aktéry tohoto příběhu. Do rodiny jezdíme častěji, všichni společně 

vyhodnocujeme, a hledáme nejlepší cesty pro obě děti v rodině.  

 

 

I osvojitelé potřebují průvodce celým procesem, rádi proto spolupracujeme 

se Střediskem náhradní rodinné péče v Praze. Nastává den D, kdy mají obě 

rodiny v ruce rozsudek, kterým je princezna svěřena do péče nové rodiny. 

Pěstounská rodina ji vyprovází a předává do té nové. Popláčou si, až bude 

pryč, ale s vědomím, že odchází do nové milující rodiny, to všichni zvládnou. 

Jsou si vědomi toho, že jejich mise končí. Zaslouží si odpočinek, oddych, 

poslední dny a týdny, kdy museli otevřít svoji rodinu té druhé, byly velmi 

náročné. Krátce na to přijíždíme na návštěvu a mluvíme o tom, jak proces 

probíhal, co můžeme udělat jinak příště…stále se učíme. Po několika měsících 

se obě rodiny navštíví. Princezna bezpečně ví, kde je její místo, od tatínka se 

ani nehne.  

V roce 2019 přišlo do dětského domova postupně 11 nových dětí, 9 dětí 

odešlo. Každé má svůj příběh, který zasluhuje respekt. Všem držíme place! 

Zejména těm, co odešli jako dospělí. Moc se radujeme, když se vrací, zavolají 

nebo napíšou. Myslíme i na babičky, které v sobě našly sílu a rozhodli se 

převzít zodpovědnost za své děti a nabídnout znovu svůj domov svým 

vnoučatům. Z role babičky, která může rozmazlovat, se rázem dostávají do 

role toho, který musí vychovávat.  
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Co jsme zažili v roce 2019? 

Některé naše aktivity jsou již tradiční. Snažíme se dětem dopřát takové 

zážitky, které mají jejich vrstevníci a nabídnout takové služby, které jim 

ošetří či pomohou překonávat traumata, které jim umístění mimo rodinu 

přináší. 

Nový rok jsme zahájili tím, že jsme se na začátku ledna všichni sešli a 

opožděně oslavili Ježíška. Během Vánoc se nám daří nechat zařízení téměř 

opuštěné a skoro všechny děti jsou se svými blízkými.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERT PRO TŘI KRÁLE 

V neděli 6.1.2019 jsme se v Kulturním domě v Dobříši sešli s našimi sponzory, 

příznivci, dárci, rodiči, zaměstnanci, i dalšími návštěvníky, a prožili jsme 

krásný večer plný hraní, zpívání a milých slov. Na koncertu jsme uvítali 

jazzmana Jakuba Šafra, Zoru Jandovou, Esther Mertovou, Zdeňka Mertu, 

muzikálové zpěváky Lukáše Randáka, Karolínu Tothovou, Elis Ochmanovou, 

Lukáše Pečenku, Elišku Nezvalovou, Radku Krninskou, Báru Šampalíkovou, 

Rosálii Mako. Večerem nás provedl herec Filip Tomsa. 
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LYŽOVAČKA 

O pololetních prázdninách jsme trénovali na Monínci a v Kvasejovicích, jarní 

prázdniny jsme trávili v lyžařském areálu Hochficht a část většinou menších 

dětí či začínajících lyžařů pobývala na Kvildě. Několik dětí poprvé lyžovalo!  

 

 

JARO 

Svátky jara trávily děti v rodinách či na pobytu s pionýrskou skupinou Sosna.  

Díky tomu, že náš tým je složen z řady sportovců, se děti během celého roku 

děti zapojovaly do různých sportovních soutěží. V dubnu jsme závodili 

v běhu na závodech Brdman Adventure a poté se zapojili do akce „Ukliďme 

Česko“. 
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ZAHRADNÍ SLAVNOST 

Sluníčko, šermíři, sportovní hry, písničky a společné bubnování – takové 

zážitky nabídla naše červnová zahradní slavnost v Památníku Karla Čapka na 

Strži. Díky přátelům z Caffé Honduras a VHS za povzbuzující nápoje! Radost 

nám udělal písničkář Jirka Řehulka i děti z huťské školy svým divadélkem. Na 

zahradní slavnosti jsme také oslavili výuční list naší zbrusu nové kadeřnice. 

 

LÉTO 

V červenci jsme navštívili naše rodiny, vydali jsme se na tábory. Děti střídavě 

odjížděly na prázdniny ke svým rodinám, a dokonce i naše morčata měla 

dovolenou - aby tu nezůstala opuštěná, děti si je rozebraly sebou. V srpnu 

jsme cestovali vlakem na stanování do kempu v Beskydech. Chodili jsme na 

túry a na frgály… 

V létě jsme také zorganizovali týdenní odlehčovací pobyt pro děti, vyrůstající 

v pěstounské péči. 
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Další příjemný týden jsme strávili na Kvildě, v naší oblíbené chatě Betty. 

Velké díky Markétě a Vladislavovi Vintnerovým, kteří nás již několik let zvou! 

Naši dospívající zase vyrazili s batohy na nádhernou starou chalupu do 

Jizerských hor, někteří z nich také chodili na brigádu do Bentelleru. A na 

konci léta jsme sjezdem Vltavy dali vale prázdninám. 

 

 

 

 

PODZIM 

V říjnu jsme společně ukončili sezónu pečení buřtíků. Společně - děti, rodiče, 

vychovatelé a kamarádi i psí  - jsme jeli vláčkem, hráli hry v lese, pekli buřty, 

hráli na kytaru, tančili i zpívali... 

Na podzim se děti zapojily do sociálně terapeutických projektu Letního 

Domu, kde se v rámci tréninkových programů připravovali na 

osamostatnění, či pracovaly na osobních tématech.  

ADVENT 

Na konci roku proběhlo pečení vánočního cukroví s rodiči našich dětí, které 

se v našem domově stalo hezkou tradicí. Moc nás těší, že toto setkání prvně 

rozšířili naši mladí dospěláci a udělali nám tím velkou radost! V prosinci jsme 

také za podpory našich přátel pořádali Benefiční jarmark s místními 

podnikateli a hudebním příspěvkem Vaška Nekolného. Moc jsme se radovali 

z utržených peněz (rekordních 45.751,-Kč), nicméně ještě více náš těšil 

zájem a podpora veřejnosti. 
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Realizované projekty 

V roce 2019 jsme pokračovali v projektech, které už k našemu 

domovu neodmyslitelně patří. Rozšiřují a zvyšují kvalitu péče o 

děti/rodiny, které u nás žijí. Jsou spojeny zejména s dvěma směry, 

a to, že dítě je součástí nějakého rodinného systému a zároveň, 

že se jedná o individualitu, kterou je třeba v každém z dětí 

podporovat a zároveň je podporovat v začlenění mezi jejich 

vrstevníky, aby mohly sdílet podobné zážitky jako oni. 

 

 

Nejsi na to sám! 

Pro naše pěstounské rodiny je určen projekt terapeutické pomoci, kterou 

využívají pěstouni nebo děti v pěstounské péči. Tato nabídka pěstounským 

rodinám velmi pomáhá překonávat složité situace v náhradní rodinné péči. 

Projekt je financován Nadací J&T. 

 

I já mám mámu 

Je naší součástí, bez něj si již práci dětského domova neumíme představit. 
V roce 2019 se jednalo o 10. rok, kdy byl tým dětského domova rozšířen o 
terénního sociálního pracovníka, který se věnoval dětem zde umístěným a 
zároveň jejich rodinám.  
Díky tomuto projektu se nám daří najít širší rodinu dítěte či podpořit rodinu 

tak, aby se mohlo minimálně dítěte do ní bezpečně vracet. V případech, kdy 

není možné, aby se dítě bezpečně do rodiny vracelo, mu pomáháme 

poskládat jeho příběh a porozumět tomu, proč bylo z rodiny odebráno. Naše 

děti tak mohou v našem domově bezpečně vyrůstat, aniž by přišly o svoji 

rodinu, historii a kořeny.  

Každý rok organizujeme několik akcí společných pro děti a rodiče.  

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.  

Tento projekt finančně podporuje Nadace Terezy Maxové dětem a Nadace 

J&T.  Finanční podpora směřuje na mzdu sociálního pracovníka. 
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Obstojím i sám 

Projekt „Obstojím i sám“ je určený pro klienty našeho zařízení 18+. 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 bylo město Nový Knín, Sociální fond Brdy-Vltava a Nadace J&T. 

Jejich zásluhou jsme měli k dispozici 2 bytové jednotky pro realizaci 

projektu.  

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.  

 

Samostatně do života 

Samostatně do života je projekt pro naše -náctileté děti 15+, s cílem připravit 

tyto mladé dospívající na samostatný život ještě před dovršením 18 let. 

Děti se s pomocí speciálního pracovníka (tzv.case managera) intenzivně 

připravují na to, že jednou opustí zdi dětského domova. V rámci projektu je 

učíme pečovat samy o sebe, svou domácnost, hospodařit s penězi, 

zdokonalují se v sociálních dovednostech, získávají nové zkušenosti a 

dovednosti v běžných životních situacích. Tyto činnosti se dějí nad rámec 

běžné činnosti vychovatele, ale v úzké spolupráci s ním.  

Projekt probíhá zejména v samostatném rodinném domě v Dobříši.  

Projekt bychom nemohli uskutečňovat bez podpory dárců a nadací. 

Elektrickou energii v domku jsme v roce 2019 mohli částečně uhradit díky 

podpoře nadace ČEZ pomáhá. Mzdu case managera nám pomáhá zaplatit 

sbírka NROS - Pomozte dětem a Nadační fond Albert. 
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Volný čas nejen u televize 

Cílem projektu je ukázat a nabídnout dětem z dětského domova aktivní 

trávení volného času – ne pouze pasivně sledovat televizi nebo hrát hry na 

PC. Projekt je vede k tomu, aby pečovaly o své zdraví, o svoje tělo a zároveň 

se naučily využívat sportu, výletů a jiných činností jako jedné z možností 

relaxace a odreagování. Děti při různých aktivitách získají pozitivní zážitky a 

věříme, že se k nim budou i v budoucnu vracet a některé přetrvají až do jejich 

dospělosti. 

Podporovatelem projektu je ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem 

a Nadační fond TESCO. 

S výučním listem to půjde lépe 

Cílem projektu je dosáhnout odborné kvalifikace dětí na středních 

odborných učilištích. Chceme, aby děti měly možnost studovat obor, který 

si vybraly, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jeho dokončení. Finanční 

prostředky  poskytnuté na projekt kryjí náklady na nákup školních pomůcek, 

doučování a dopravu do škol.  

Projekt podporuje vzdělávací fond Škoda Auto - Nadace Terezy Maxové 

dětem.  

SPOLUPRÁCE 

Mimo naše projekty se dospívající děti účastnily i programu neziskové 

organizace Letní dům, který je zaměřen na získávání zkušeností při životu 

tzv. nanečisto. Nabídka tohoto programu 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 

PhDr.Jiřím Brožou a PhDr.Petrem Váchou. 

 

SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ 

Bez porozumění potřebám našich dětí a důvěry v naší práci bychom nemohli 

poskytovat služby v takové kvalitě jako je tomu dosud. Naši podporovatelé 

a dárci dobře vědí, že dětem nechybí plyšoví medvídci, ale jsou ochotni 

přispívat na mzdy pracovníků, kteří zvyšují kvalitu nabízené péče. Za to jim 

patří naše velké díky.  
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V roce 2019 nás podpořili: 

2.Základní škola Dobříš  

A.K. Petra Neubergerová 

Almma s.r.o.  

Anbremetall, a.s. 

Benteller 

Brouková Hana 

Café de Honduras    

D.I.SEVEN  

Dana Rákosníková  

Dm drogerie  

Doosan Bobcat EMEA  a její zaměstnanci  

Dorty D  

Elektromontáže P.S.D., s.r.o.  

Hendrich Vladimír  

Chata Betty KVILDA  

Josef Bedřich s.r.o.  

Kinstellar s.r.o. 

Květinářství Letizia    

MAS Brdy-Vltava   

Modřínová, z.s. 

Nadace ČEZ     

Nadace J&T  

Nadace Jana Anderse Sládka 

Nadace Terezy Maxové dětem  

Nadační fond Albert  

Nadační fond TESCO  

NROS – Pomozte dětem    P.O. SOSNA  

POUR SERVIS s.r.o., 

PPm Factum a.s. 

Productboard 

RAVAK – sleva na sprch. kout 

SKF CZ, a.s.  

Skřítkov Dobříš 

Spolek Sluneční paprsek  

Středočeský kraj 

Ticket Art Praha 

Tomáš Hradecký 

Vltava Invest, a.s. 

Vojtěch Dalekorej
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Hospodaření v roce 2019 

 

 

 

 

 

Zisk = 33 508,10 Kč 

Část příspěvků z roku 2019 je určena na hrazení nákladů roku 2020. 

 

Náklady částka

Spotřeba materiálu 1 251 752,62 Kč        

Spotřeba energie 249 422,25 Kč           

Opravy a udržování 35 123,00 Kč              

Cestovné 22 096,00 Kč              

Náklady na reprezentaci 18 484,10 Kč              

Ostatní služby 1 037 899,08 Kč        

Mzdové náklady 4 778 362,00 Kč        

Zákonné sociální pojištění 1 525 893,00 Kč        

Zákonné sociální náklady 18 907,00 Kč              

Daň silniční 7 621,00 Kč                

Ostatní daně a poplatky 6 942,00 Kč                

Jiné ostatní náklady 222 303,97 Kč           

Odpisy dlohodob.hmotného majetku 121 830,00 Kč           

Celkem náklady 9 296 636,02 Kč        

Výnosy

Tržby z prodeje služeb a hospodář.činnosti 78 890,00 Kč              

Úroky 154,06 Kč                    

Jiné ostatní výnosy 144 070,42 Kč           

Tržby z prodeje majetku -  Kč                           

Přijaté dary 374 108,69 Kč           

Přijaté příspěvky od nadací 1 166 353,00 Kč        

Dotace úřadu práce - pěstouni 1 091 243,95 Kč        

Dotace středočeský kraj 6 475 324,00 Kč        

Celkem výnosy 9 330 144,12 Kč        
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Kontrolní činnost 

Naši činnost pravidelně kontroluje a hodnotí řada institucí. 

V letošním roce se jednalo o pravidelné kontroly Státního 

zastupitelství Příbram, pravidelné kontroly naší činnosti u nás 

v zařízení dělal Mgr. Pavel Soukup. Audit celé společnoti provedl Ing. 

Vladimír Pech a metodické kontroly dětského diagnostického ústavu 

provedl Mgr. Petr Hokr.  

Všechny tyto kontroly neměly k naší práci výhrad. 

 

 

 

 

 

 

 

Vize na rok 2020 

Díky neobyčejné štědrosti pana knížete Jerôma Colloredo-

Mannsfelda a jeho manželky paní Livie jsme převzali k užívání nové 

prostory na Dobříši v ulici Na Příkopech.  

Naším cílem je otevřít zde novou skupinu pro dospívající a dospělé 

dětí. Plánujeme tedy rozšířit celý pracovní tým o čtyři nové pracovní 

pozice a vytvořit zde místo pro šest dětí nebo mladých dospělých. 

Zároveň plánujeme přesunout služby pro pěstounské rodiny do 

těchto prostor a rozšířit nabídku odborných služeb. 

Děkujeme za tuto šanci.  
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Slovo na závěr  
Vážení a milí přátelé, příznivci a kamarádi Dětského domova Korkyně. 

Přemýšlím jaká slova zvolit, abych popsala či vyhodnotila uplynulý 

rok. Hledám nějaká nej, ale obtížně. Každý rok, který jsem zatím 

mohla, v domově být, byl něčím jedinečný, přinesl něco nového, bylo 

co se učit a z čeho se radovat. Přesto mám pro sebe jedno nej, které 

mi vždy dá sílu a odvahu vrhnout se do toho dalšího a neustále vidět 

smysl v naší práci s dětmi, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. 

Tím nej je pro mě pobyt s dětmi během letních prázdnin v létě 2019 

jsme byli společně na naší milované Kvildě na chatě Betty. Bylo to 

báječné na týden opustit všechny ty papíry v šanonech a stát se 

vychovatelkou a společně s kolegyní a jedním dobrovolníkem, který 

vládl v kuchyni, být s dětmi v přírodě. Mít dostatek času na všechny 

příběhy a vyprávění, zahrát si na pikolu, závodit, houpat se nebo se 

točit na kolotoči. Vzali jsme s sebou i jednu maminku, která u nás 

měla krátce své děti, přesto s nimi nebyla v takové blízkosti a zápřahu 

víc jak dva roky. A víte co? Dnes tahle maminka žádá soud o to, aby 

mohli být s ní. A co nového jsem se v tom roce 2019 naučila? Přijímat 

jinakost mladých dospělých, kteří u nás dospěli. Přijmout jejich vlastní 

cestu, která je zcela odlišné od té, kterou bych si já pro ně 

představovala.  

 

 

Přijmout, vyslechnout, nesoudit a být tu pro ně…a tak si dovolím 

končit tuto zprávu citátem, který mi přišel do cesty a v jehož duchu 

bych se ráda řídila u všech svých dětí a těm ostatním přeji, aby se jí 

řídili jejich dospěláci. 

„S úctou přijmout, s láskou vychovat a ve svobodě propustit…“ 

Tereza Jandová, ředitelka  

 

 

 


