
Organizace Letní dům ukazuje dětem z dětských domovů, že je na světě někdo, 

kdo o ně stojí 

Bez fungující rodiny se dětem do života vstupuje těžko. Potřebují se rozvíjet, učit běžným 

dovednostem, potřebují pomocnou ruku v situacích, kdy si samy nevědí rady. V případech, ve 

kterých nemají děti a mladí lidé fungující rodinné zázemí, pomáhá organizace Letní dům. S dětmi 

dlouhodobě pracuje, pomáhá formovat jejich osobnost a podporuje vztahy v prostředí, ve kterém 

vyrůstají. I když se často nejedná o rodinu v běžném slova smyslu.  

Letní dům doprovází děti a mladé lidi ve věku od 6 do 26 let. Pro nejmladší pořádá tato organizace 

pobyty mimo prostředí ústavních zařízení. Probíhají vždy s malou skupinou, aby mohli pracovníci 

Letního domu věnovat dětem plnou pozornost. „Záleží nám na tom, abychom s dětmi udrželi 

dlouhodobý kontakt, a aby to byl takový stabilizující vztahový prvek. Děti by měly poznat, že existuje 

na světě někdo, kdo o ně stojí, kdo je naučí mít rád samy sebe. Je to podstatné, protože tyhle děti 

velmi často trpí pocitem, že je to jejich vina, že je rodiče poslali do dětského domova,“ vysvětluje 

ředitel Letního domu Jan Bárta.  

Organizace vznikla v létě 1997, kdy se manželé Kokrdovi rozhodli, že vyvezou děti z dětských domovů 

na výlet. Od té doby Letní dům hodně rozšířil svoji činnost a v současnosti nabízí i další služby, jako 

jsou například tréninkové byty pro starší děti a mladé lidi. „Jednou za měsíc přivezeme maximálně 

desetičlennou skupinu do tréninkových bytů. Vytváříme tam strukturu rodiny – je tam muž, žena, děti 

si připravují seznam na nákup, nakupují, učí se vybírat z bankomatu nebo se orientovat podle mapy. 

Za jejich zády stojí konkrétní lidé, ne žádná instituce,“ popisuje Bárta. Děti, které mají o službu zájem, 

pak mohou pracovníci Letního domu provázet i individuálně.  

Dalším projektem, který Letní dům provozuje, je doprovázení pěstounů. Jedná se zhruba o třicet 

rodin, které se rozhodly, že budou vést děti v pěstounské péči. „V naší organizace je specifikem to, že 

jde asi z 85 % o prarodiče. Když selžou rodiče, nastupují prarodiče,“ říká Bárta. Pěstouni si mohou 

zvolit komplexní doprovázení nebo jednotlivé služby, například vzdělávací klub pro pěstouny nebo 

poradenské či terapeutické služby. Pracovníci Letního domu mohou také pomoci s přípravou žadatelů 

o pěstounskou péči nebo adopci.  

Letnímu domu se samozřejmě nepodaří plně pomoci všem dětem, podle Bárty se jim povede postavit 

obstojně do života zhruba 25 až 30 % dětí. Jakoukoli pochybnost o smyslu své práce však Bárta 

odmítá. „Častokrát jsou děti zacyklené a chovají se podobně jako jejich rodiče. Já si ale myslím, že na 

pochybnosti o téhle práci nemáme právo. Mám své vlastní děti a ani u nich si člověk nikdy nemůže 

být jistý, jak to všechno dopadne. A přesto dělám všechno pro to, aby to dopadlo dobře,“ říká Bárta. 

Článek je součástí projektu Neziskovky: Co děláme s penězi. Tento projekt vznikl za podpory Nadace 

ČEZ. 

 


