
Dítě z dětského domova nepotřebuje plyšáčka k Vánocům. Potřebuje vztah a 

důvěru, říká ředitel Letního domu Jan Bárta 

Dětem bez stabilního rodinného zázemí schází především víra v sebe sama. To je podle Jana Bárty, 

ředitele Letního domu, největší problém, který se snaží jeho organizace řešit. Letní dům tak podporuje 

nejen děti z dětských domovů nebo z nestabilního prostředí, ale popřípadě i jejich rodiče nebo 

pěstouny. Pokud má totiž dítě podle Bárty věřit samo sobě, musí věřit lidem, které miluje, a nesmí 

pochybovat o jejich lásce. 

Letní dům vznikl už před 23 lety. Jakým vývojem za tu dobu prošel? 

Nějaké věci se nám ukazují jinak než před těmi 23 lety. Díváme se odlišně na problémy, které se týkají dětí 

bez stabilního rodinného zázemí, jimž se Letní dům věnuje. Dříve jsme byli výrazně zaměřeni na děti 

v dětských domovech, ale dnes si uvědomujeme, že problémy začínají někde jinde. Dítě bez stabilního 

rodinného zázemí znamená, že někdo selhal – rodiče, partneři mezi sebou… Proto nám připadá, že je 

důležité pracovat i s rodinami. Začali jsme tak poskytovat i službu Doma v rodině, pomocí níž podporujeme 

rodiče, aby lépe zvládali svou roli. Našimi klienty už tak nejsou jenom děti, ale i dospělí. Za těch 23 let se 

ukázalo, že stabilní rodina je něco nesmírně křehkého. 

Do dětských domovů se tak dostávají hlavně děti z nestabilních rodin? 

Případ, že by šlo dítě do dětského domova, protože mu zemřeli rodiče, dnes už téměř neexistuje. Děti se 

tam dostávají – jak už jsem naznačil – protože někdo v jejich rodině selhal. V Česku je strašně málo 

prevence, když se na to tak dívám, možná by každá druhá rodina potřebovala podporu. My se k nim 

dostáváme až v momentě, kdy situace hoří a skoro to vypadá, že dítě bude odebráno.  

Jak pak práce s rodiči vypadá? 

Podle nás se musejí nejdřív vychovávat rodiče. Používáme například videoterapie, pomocí nichž se těm 

rodičům snažíme říct, jak by měli s dítětem pracovat – například po něm jenom nekřičet. V rámci 

videotréninku rodiče nahráváme a oni se pak dívají sami na sebe. Vědomě se cvičí. Je to velmi účinné, když 

vidí, jak vypadají v interakci se svými dětmi.  

To zní hodně náročně. Jsou rodiče ochotni do takového tréninku jít?  

Je to samozřejmě těžké a záleží na konkrétním případu. Ale když už takovou formu přijmou, jsou rádi, že 

jim někdo pomůže. Když jde třeba o neúplnou rodinu, často je problém v tom, že matka situaci nezvládá, 

a to proto, že je na všechno sama. Pomáháme tak například i při vyřizování žádostí na úřadech nebo 

v jiných náročných situacích.  

Podobně podporujete i pěstounské rodiny.  

Ano. My máme v Letním domě takové specifikum. Naprostá většina našich pěstounů jsou příbuzní, 

převážně prarodiče. To jen dokazuje křehkost rodiny. Babička s dědečkem už jsou v důchodového věku a 

zpravidla zachraňují situaci tím, že si vezmou ty děti k sobě. Z psychologického hlediska je to ale velký 

problém. Rodiče, tedy jejich děti, selhali, jsou na drogách nebo v kriminále, a oni mají na sebe znova vzít 

rodičovskou roli. Vnučka je v pubertě a babička má pocit, že je stejná jako matka, obléká se moc vyzývavě… 

tam je třeba té babičce pomoct, aby tohle období přežila. Je opravdu důležité, aby péče byla individuální. 

Nicméně nechci působit tak, že pro rodiče a pro pěstouny zapomínáme v Letním domě na děti.  



Co je pro dítě bez stabilního rodinného zázemí nejzásadnější? 

Dítě musí věřit samo sobě. A to je dáno tím, že věří lidem, které miluje, a nepochybuje o jejich lásce. Pokud 

se budeme bavit o dětech z dětských domovů, pro ně je téměř nemožné takový pocit získat – vychovatel 

nemůže suplovat vztah. A v té chvíli přicházíme my, protože my jsme schopni tohle nabídnout. Letní dům 

trvá hlavně na dlouhodobosti péče o svého klienta. 

Takže děti potřebují hlavně někoho, ke komu by měli blízko? 

Víte, lidé mají často pocit, že dětem v dětských domovech nebo z nestabilních rodin pomůže, když se udělá 

sbírka plyšáčků a ty se pak o Vánocích předají. Nebo když se dětem zajistí dovolená. Ano, to jsou sice hezké 

věci, ale jsou k ničemu. Děti potřebují vztah a důvěru. My každý rok pořádáme akci Řeka přání, kde se 

prodávají lampiony s dětskými přáními. A v nich není téměř nic takového, jako je nový telefon. Holčička 

chce poznat svého tátu. Nebo si kluk přeje někoho, s kým by mohl jezdit na kole. Ne kolo. Ale někoho, kdo 

by s ním na tom kole jezdil.   

Jak vztahy pro děti zajišťujete? 

Děti do třinácti let se u nás setkávají se stejnými lidmi a vytvářejí si vztah. Jezdí spolu na pobyty, tráví spolu 

čas a děti v sobě budují důvěru, že mohou někomu věřit. My ty děti ve třinácti letech pak ale nechceme 

pustit. Proto máme vymyšlený další cyklus – tréninkové byty. V nich dospělí pomáhají dětem učit se 

základní věci z běžného života, jako je nakupování nebo výběr z bankomatu, ale pořád chceme, aby se dítě 

setkávalo s okruhem lidí, kteří do jeho života dlouhodobě patří. Když tahle fáze skončí, to je v patnácti 

nebo v šestnácti letech, nabízíme individuální doprovázení. Je to náročný proces, ale my na něj věříme. 

Dítě má důvěrníka, má jeho telefonní číslo a může se s ním sejít, když potřebuje. Je to ale pro naše 

zaměstnance náročné. 

Psychicky? 

Ano, náš pracovník si musí nastavit určitou hranici odstupu, což je nesmírně těžké. Musí ten vztah 

vybalancovat. Dítě navíc bývá nespolehlivé, nepřijde na domluvenou schůzku… My z těch dětí rozhodně 

nechceme udělat svatoušky. Ale ony opravdu potřebují věřit. Já sám bych bez důvěry nemohl existovat. 

Když vám třeba zalže někdo na ulici, někdo, koho neznáte, tak to přežijete. Ale pro dítě, které nemá o co 

a o koho opřít svou důvěru, je to obrovská rána.  

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


