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Doprovázíme mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče
a ohrožených rodin tak, aby převzali zodpovědnost za svůj vlastní život

POMOHLI JSTE MI,
TEĎ BYCH RÁDA POMOHLA JÁ
Příběh klientky, která nebyla lhostejná

ZÁZRAKY SE DĚJÍ
O bezmoci i naději
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BÝT SPOLU SE MUSÍME UČIT

Máme za sebou první víkend pro mladé rodiny

Úvodem
„Co je bez chvění, není pevné.“
Slova básníka Holana, která mě
napadají, když se ohlížím za
uplynulým rokem.
Chvění, někdy i otřesů, jsme zažili
opravdu dost. V letošním roce
k nám nastoupilo pět nových
kolegyň. Máme z nich velkou radost. Jsou
platnými posilami týmu, skvěle se drží, i když
to pro ně není vždy lehké.
V září jsme přistoupili k plánované výměně
vedení organizace. Monika Peterková předala
vedení přímé práce Anežce Moravcové,
ředitelskou funkci jsem přebral já.
Hodně se událo i v životech našich klientů.
Těžkých životních situací, které jsme s nimi řešili
a ze kterých se jim (a někdy i nám) chvěla kolena,
jsme zažili opravdu hodně.
Co bylo a je u nás to pevné, co nás drží a o co se
opíráme?
Zůstáváme věrní tomu, proč a pro koho tu jsme.
„Být nositeli Boží lásky mladým, zvláště těm
nejchudším.“ Toto poslání salesiánů je pro nás
pevným orientačním bodem, který udává směr
naší práci. Chceme zůstat místem, kde mladí lidé
bez zázemí vlastního domova naleznou laskavé
přijetí, pochopení, pomoc a zažijí, možná poprvé
v životě, pocit vlastní jedinečné hodnoty.
Pevné je také naše přesvědčení, že bez
skvělých kolegů v týmu, bez pomoci všech
spolupracujících institucí a organizací, bez
pomoci všech laskavých dárců a dobrodinců
bychom to nezvládli.
Stále více si také uvědomujeme, že „když
nestaví dům Hospodin, marně se lopotí ti,
kdo ho stavějí“. S důvěrou se tedy obracíme
k našemu Pánu, kterému celé dílo i se vším tím
chvěním, otřesy i nejistotami svěřujeme.
A tak s chvěním v srdci, ale pevným krokem
vykračujeme vstříc novému roku.
			

Aleš Kalina
ředitel, předseda klubu
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Pomohli jste mi, tak teď bych ráda pomohla zase já
rady k bydlení, práci a hospodaření
s penězi až po materiální pomoc.
Tu využívala zejména v období,
kdy se stala maminkou krásného
synka a potřebovala zajistit oblečky
a hygienu pro malého.
Jak milé pro mě bylo překvapení,
když se po delším čase sama od sebe
ozvala s nabídkou – má kočárek
po synovi a ráda ho daruje některé
nastávající mamince, se kterou
spolupracujeme. A dodala něco
ve smyslu: „Vždyť jste mi taky hodně
pomohli, tak teď bych zase ráda
pomohla já...“ Naplnilo mě to radostí.
Kolikrát by naši mladí přátelé mohli
být vzhledem k tomu, co mají
za sebou, odpojení a zaměření
na hledání vlastního štěstí, a oni
mezitím myslí ještě na druhé! Těší
mě to o to víc, že takových maminek
z řad žen, kterým jsme pomohli
či pomáháme, se ozývá čím dál více.
Každá z nich má mou velkou úctu
a obdiv!

Doprovázíme mladé lidi, kteří
dostali dar života, ale nebylo s tím
často nakládáno, jak by si bývali
zasloužili. Mají za sebou složité
dětství a dospívání, a tak i limitován
start do dospělosti, kdy se staví
na vlastní nohy. Mezi tyto mladé
patří i maminka Julča. Dostala
se k nám v 15 letech, když začala
navštěvovat Kurzy přípravy na život,
a záhy byla zařazena i do služby
Doprovázení.
Julča
pochází
ze složitých rodinných poměrů.
Byla společně se svými sourozenci
již v raném dětství odebrána
do ústavní výchovy nevyzrálé matce,
která uměla celá léta pouze slibovat
nemožné, holdovat alkoholu a žít
rozmařilý partnerský život. Přestože
dostala Julča v dětském domově
i u nás maximální potřebnou
podporu a péči a hodně se během
let navzdory osudu osobnostně
posunula, přechod do samostatného
života byl pro ni náročný. Čerpala
od nás nejrůznější formy pomoci:
od lidské podpory přes potřebné

Anežka Moravcová
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Zázraky se dějí i u nás		
Několik let doprovázíme dnes již mladou maminku, říkejme jí třeba
Dominika. Potkali jsme ji v dětském domově, kde byla umístěna kvůli
nevyhovujícím podmínkám v rodině. V Centru Don Bosco se účastnila kurzů
a byla klientkou služby Doprovázení, po odchodu z dětského domova s námi
zůstala v kontaktu v programu Na vlastních nohou.
Dominika pochází z komplikovaných rodinných poměrů, kde sehrál zásadní
roli alkoholismus a nedostatečné finanční zázemí. Má hodně sourozenců,
kteří byli téměř všichni odebráni z rodiny do ústavní péče. Matka s dětmi
navázala bližší kontakt až v dospělosti. Mezi sourozenci vládne manipulace,
citové vydíraní a rivalita.
Dominika se na nás znovu obrátila v průběhu vlastního těhotenství, když
si nevěděla rady se zdravotními testy, na které ji lékař poslal. S partnerem
Lukášem bydlela v pronajatém bytě, partner nepracoval a Dominika byla tou,
která vydělávala a domácnost živila. Když s penězi nevycházela, tak si vzala
půjčku, mnohdy i na věci, které by nutně nepotřebovali. Kupovala věci i Lukášovi.
S Dominikou jsme začali intenzivně
spolupracovat a pomáhat jí řešit její situaci.
Z důvodu těhotenství musela opustit
práci, bohužel neměla nárok na podporu
v nezaměstnanosti. Doprovázeli jsme ji na
úřady a zkoušeli vyřídit dávky, avšak ani
na ně neměla nárok. Dominika se dostala
do tíživé finanční situace. Na klidu
jí nepřidával ani partner, který si hledal
výmluvy, proč nemůže nastoupit do práce,
a moc pěkně se k ní nechoval. Kolikrát
nám Dominika brečela do telefonu, byla
bezradná a přemýšlela, že by si miminko
za takových podmínek nenechala…
Ani rodina jí na klidu nepřidávala, jejího
partnera neschvalovali.
My jsme ji opakovaně povzbuzovali a pomáhali se v situaci zorientovat.
Dominika si však často dělala věci po svém a čas běžel. Museli se vystěhovat
z pronajatého bytu, jelikož neměli peníze na nájem. Tím se celá situace
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dost zkomplikovala. Dominika chtěla zůstat s Lukášem a odmítala využít
pomáhajících organizací. Pobývali střídavě u jejích sourozenců, kde to však
dlouhodobě nefungovalo, a nakonec se pár dní před termínem porodu ocitli
bez domova.
Několikrát jsme Dominice nabízeli
možnost nástupu do zařízení
podporujícího matky, i nastávající,
v nouzi. Avšak ona to odmítala,
byla v krizi, uzavřená do sebe
a fixovaná na partnera. S blížícím
se porodem jsme začali mít strach
o nenarozené miminko, které určitě
nemohlo přijít na svět na ulici. Vydali
jsme se za Dominikou přesvědčit
ji, ať si nechá pomoci, myslí
na nenarozené miminko a dá mu
šanci přijít na svět v bezpečném
prostředí. Bohužel si nedala říci
a trvala si na svém odmítajíc pomoc. Nakonec jsme tedy za jejího vědomí
poprosili o spolupráci sociální pracovnici z úřadu. Díky jejímu vstupu
do situace byla Dominika ještě týž den převezena ke své sestře.
Navzdory všem zmíněným i dalším těžkostem, které Dominiku v průběhu
těhotenství provázely, porodila pár dní nato krásného zdravého chlapečka.
K našemu milému překvapení se k péči postavila čelem a projevila velký
zájem se o svého syna postarat. Považujeme to za takový zázrak, protože
okamžiků bezmoci, nejistot a rizik bylo v předchozích měsících nespočetně.
Posléze se nám podařilo namotivovat Dominiku ke vstupu do Dětského
centra, kde jsou připraveni mladé maminky do začátku podpořit. Obávali
jsme se, jak bude zvládat péči o syna, ale zatím se zdá, že z ní může být dobrá
máma. Dominika je vděčná, že jsme ji přes všechno, co se dělo, neopustili
a stáli při ní. Nadále s ní spolupracujeme. Nyní si rovná svůj život, přičemž
nejdůležitější je pro ni teď syn. Máme z vývoje situace obrovskou radost
a držíme jí palce.
Martina Klapalová, Anežka Moravcová
Použité fotografie jsou ilustrační, jména jsou pozměněná
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Co se u nás událo
Nový ředitel CDB
V září se vyměnilo vedení naší organizace. Po téměř roční přípravě změny Monika
Peterková předala ředitelskou funkci Aleši Kalinovi. Vedení přímé práce po Monice
převzala Anežka Moravcová. Monika předala organizaci s dobrým jménem, jasným
směřováním a nastaveným fungováním. Celý tým a především nové vedení je
jí vděčné za její práci a za to, kam organizaci svým přínosem dovedla.
Nová posila pro výjezdy za klienty
V září jsme díky štědrosti Nadace J&T
převzali nový automobil, který jsme
dostali darem. Ihned jsme ho nasadili
do „ostrého provozu“ a využíváme jej
na cesty za klienty. Tento dar přišel
skutečně v pravý čas. Rozrůstá se nám
tým i okruh klientů a se stávajícím
počtem aut jsme už nezvládali vše
zkoordinovat.
Významná podpora
I letos jsme velmi vděční za podporu našim partnerům z řad významných nadací
a nadačních fondů v ČR. Podařilo se nám obhájit náš projekt u Nadace Komerční
banky Jistota, a získali jsme tak významnou finanční pomoc na další tři roky práce.
Neocenitelnou pomocí nám je každoroční podpora Nadace J&T, Nadace Terezy
Maxové dětem a Nadačního fondu Albert.
Konference, kongresy
Absolvovali jsme celou řadu
zajímavých odborných konferencí.
Radost máme z naší květnové účasti
na konferenci Radosti a strasti
na cestě do samostatného života,
kterou uspořádala organizace Janus
z Brna. Monika Peterková zde prezentovala činnost naší organizace a opravdovým
zážitkem, „zlatým hřebem“ programu, bylo vystoupení tří mladých mužů,
se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Hovořili o svých zkušenostech se
vstupem do samostatného života a svým vystoupením nadchnuli nejen nás, ale
i přibližně stovku dalších lidí, kteří se konference účastnili.
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V září se naše dvě kolegyně, Jitka a Veronika, zúčastnily v Praze unikátního
celosvětového kongresu zaměřeného na prevenci týrání a zneužívání dětí. Účast
byla možná díky podpoře Nadace J&T.
Média
Letošní rok se nesl ve znamení naší
prezentace v celostátních médiích. Celé
Mladí z dětských domovů potřebují průvodce
léto jsme připravovali tematickou přílohu
Katolického týdeníku věnovanou naší
práci. Ze spolupráce s redakcí máme velmi
dobrý dojem a i s výslednou přílohou jsme
spokojeni. Pomáhá nám šířit povědomí o naší
práci mezi veřejností i odborníky. Pokud Vám
příloha unikla, můžete ji nalézt u nás na webu
v sekci „O nás → Napsali o nás“. V listopadu
jsme tu měli i štáb České televize. Natáčela
Přednost má mládež chudá a ohrožená
se reportáž do Křesťanského magazínu.
Pro nás i pro naše klienty to byl intenzivní
zážitek, jsme zvědaví, jak se reportáž povede.
Na konci listopadu také hovořila Monika Peterková o naší práci v Českém rozhlasu
Pardubice. Děkujeme jí za skvělou reprezentaci.
Pomáháme
na cestě do života

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Inzertní příloha Katolického týdeníku 36/2018

4. – 10. září 2018

Dovoluji si vás pozvat
do světa, o kterém
většina z nás moc nemá
představu. Věnujeme
se mladým lidem, kteří
za sebou nemají hezké
dětství. Proto byli umístěni do náhradní výchovy.

Leckdy si představujeme, že děti jsou v dětském domově proto, že
přišli o rodiče. Omyl. Jsou tam většinou proto, že jejich rodiče něco nezvládali. Násilí, zneužívání či závislosti rodičů jsou tím, co musely některé
děti prožít – či spíše přežít. Takových
dětí jsou bohužel v naší zemi stovky.
Tím, že se dostanou do dětského domova, se problém zcela nevyřeší. Jejich trnitá cesta životem pokračuje,
i když se vychovatelé snaží sebevíc.
I v domově jim prostě chybí „blízcí“.
V naší zemi stále sílí snaha, aby co nejvíce takto „bolavých“ dětí bylo umístěno do pěstounské péče. To je dobře. Když jsou pěstouni alespoň trochu
láskyplní a připravení na obtíže, které
mohou nastat, je to lepší, než dětský
domov.
Když dítě porazí a zraní auto, je
zranění většinou dobře vidět. Když
někdo ublíží dítěti na duši, vidět to není, avšak tahle zranění mají dalekosáhlejší dopady. Tyto děti v životě začínají hodně v mínusu a už v době dětství
jim hendikep často narůstá. A tak to

Všichni vědí, že posláním salesiánů je
starost a péče o mládež. Už se ale moc
neví, že nejde o jakoukoliv mládež.
Přednost má mládež chudá, ohrožená, znevýhodněná, která nejvíce postrádá lásku a radostnou zvěst evangelia. Podle našich stanov pracujeme
na místech, kde je chudoba největší.
Mladí lidé, kterým se v Pardubicích věnuje Centrum Don Bosco, sem určitě
patří. Chybí jim zázemí vlastního domova, bez kterého je těžké v dospělosti žít svůj vlastní život.

Mladým lidem v Centru Don Bosco poskytují lidské zázemí a pomáhají jim i s praktickým životem.
nemají vůbec lehké ani v dospělém životě.

Snímek archiv CDB

Proto jsme před pár lety začali systematicky podporovat mladé lidi, kteří odchází z dětských domovů a pěstounských rodin. Snažíme se jim
alespoň trochu nahradit oporu rodiny, kterou má většina z nás za zády.
Poskytujeme jim trvalé lidské zázemí, ale pomáháme jim také po všech

stránkách ve všech praktických oblastech jejich života. Od hledání a udržení potřebného zaměstnání přes
nalezení bydlení, provoz domácnosti, hospodaření s penězi a jednání na
úřadech až po partnerské a výchovné poradenství. A také ve směřování
k poctivému životu.
V České republice neexistuje garantovaná síť služeb, které by pomohly těmto mladým lidem překlenout
období přechodu. Oni sami si nevěří. Mnohonásobně víc jsou ohroženi

bezdomovectvím, chudobou, zadlužením, delikvencí, nezaměstnaností, nízkou vzdělaností a rodičovstvím
v nízkém věku. Když z dětského domova s pár stovkami v kapse odchází, mívají v sobě obvykle velký zmatek
– zažívají pocity osamělosti, a i když
se to na první pohled nezdá, většinou
se hodně stydí. Neuvědomují si vlastní hodnotu, bojí se na cokoliv zeptat,
skrývají se za své masky.

Jedna z charakteristik salesiánské
výchovy je celostní pohled na člověka a rozvoj všech oblastí jeho života.
Od získávání dobrých tělesných návyků a dovedností přes rozvoj duševních
schopností vzděláváním, s důrazem
na umění vytvářet pěkné mezilidské
vztahy včetně vztahu ke společnosti,
až po nalezení vlastního smyslu života a protažení vlastní identity k Bohu
– dárci života.
Salesiánské výchovné působení je
vždy týmové s charakteristickou ro-

dinností. Do týmu jsou zapojeni muži
i ženy, řeholníci i lidé žijící v manželství, lidé mladí i zralého věku. Je nutná
přítomnost pedagogů, psychologů,
sociálních pracovníků i duchovních.
Hlavně je nutná přítomnost lidí, kteří mají mladé lidi nezištně a opravdu
rádi. To vše vytváří obohacující a pestrou nabídku hodnot a osobnostních
vzorů.
Centrum Don Bosco v Pardubicích uskutečňuje křesťanský výchovný
a pastorační přístup k mladému člo-

věku, kterému říkáme (a který také je)
preventivní systém.
Toto centrum potřebuje salesiány,
aby v něm udrželi ducha Dona Boska.
A salesiáni potřebují Centrum Don
Bosco, aby si udrželi salesiánského ducha, lásku k „chudé“
mládeži.

Vidíme, jak se jim daří

Pokračování na str. 11

P. PETR VACULÍK,
provinciál Salesiánů
Dona Boska

Nové aktivity
Stále přemýšlíme o nových formách podpory našich mladých klientů. Letos jsme
měli v nabídce dvě novinky. Vašek Čunek v létě zorganizoval historicky první
Cyklopuťák. V listopadu Iva s Monikou zorganizovaly partnerský víkend v rámci
projektu „Být spolu se musíme učit“.
Projekty spolupráce
V letošním roce jsme se také účastnili
několika zajímavých projektů. Jsme
partnery v celostátním projektu společnosti
Sociofaktor, jehož cílem je podpora kvality
práce s mladými lidmi, kteří vyrůstají
v náhradní výchově. Účastníme se také
pravidelných odborných setkání pořádaných organizací SKP Centrum. Jednotlivé
„kulaté stoly“ jsou zaměřeny na nastavování spolupráce organizací pracujících
s ohroženými dětmi a mládeží. Z těchto aktivit si odnášíme řadu cenných poznatků
i kontaktů, které se snažíme zúročit ve své práci.
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Představujeme
V tomto roce k nám nastoupilo pět (!) nových kolegyň. To je za dobu naší
existence rekord. Dovolili jsme si jim položit několik otázek, aby se Vám,
našim příznivcům, představily.
❶ V čem je pro Tebe práce u nás zajímavá?
❷ Při čem si nejvíce odpočineš?
❸ Prozradíš nám něco zajímavého ze svého života?

Mgr. Gabriela Macková

• Pochází z Pardubic, žije v Pardubicích.
• Od ledna u nás pracuje jako odborný pracovník programů.

① Práce v CDB je pro mě hlavně smysluplná. Každodenní
„cvik“ s našimi klienty mě trénuje v pokoře, trpělivosti i úctě.
A mnohem více si vážím RODINY.
② Nejlépe dobíjím baterky v přírodě, v lese. Taky mě uklidňuje
být s mými dětmi, NĚKDY si pochovat miminko – to nastartuju
do 17 sekund – a mít možnost si číst, ale to do 17 sekund usínám.
③ Přála bych si umět znakovou řeč a mít doma
„poloochočeného“ vlka .

Mgr. Jitka Uchytilová

• Pochází z Nové Vsi u Chotěboře, žije v Pardubicích.
• Od dubna 2018 u nás pracuje jako sociální pracovnice.

① Líbí se mi, jak je rozmanitá. Každým dnem máme možnost
potkávat úžasné mladé lidi, kteří se chtějí prát se svou minulostí
a bojovat pro svou budoucnost.
② Někdy pro mě znamená odpočinek nějaký dobrý film nebo
četba podařené knihy, někdy zase posezení s přáteli.
③ Hmmm, něco zajímavého... No tak možná bych
mohla prozradit to, že hraju na tenor saxofon.
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Martina Klapalová, DiS.

• Pochází z Hrušové, žije v Chrudimi.
• Od června 2018 u nás pracuje jako sociální pracovnice.

① Cílová skupina Centra Don Bosco mi je velice blízká. Práce
s nimi mě vnitřně naplňuje a jsem vděčná za to, že jim mohu být
alespoň trochu nápomocna v jejich složitých životních situacích.
② Nejvíce si odpočinu, když mohu strávit čas s rodinou
a dětmi. Rádi chodíme do přírody a sportujeme.
③ V mládí jsem byla dobrovolný hasič a chodila jsem
do Sokola. Nyní ráda relaxuji při šití oblečení.

Andrea Šimůnková, DiS.

• Pochází z Pardubic, žije v Přelovicích.
• Od ledna 2018 u nás pracuje jako provozní manažerka.

① Baví mě smysluplnost a různorodost mé práce. Kancelářská
myška připravující zázemí kolegům, kteří dělají obdivuhodnou
a smysluplnou práci! Dobrý kolektiv je třešničkou na dortu.
② Ráda se s hrnkem čaje u krbu ponořím do příběhu zajímavé
knihy za doprovodu mé oblíbené hudby.
③ Chvíli jsem žila a pracovala ve Francii a ve Velké Británii,
odtud má slabost pro cizí řeči. Mým snem je naučit se další
cizí jazyk, nejlépe španělštinu a pak ruštinu.

Mgr. Veronika Semeráková

• Pochází z Červeného Kostelce, žije v Pardubicích.
• Od září 2018 u nás pracuje jako sociální pracovnice.

① Nemám ráda stereotyp a v této práci je každý den
překvapením a zároveň možností rozvíjet se.
② Někdy ráda trávím svůj volný čas v kruhu svých přátel,
jindy raději vyrazím o samotě na kolečkové brusle. Dobré jídlo
mi ale udělá radost vždy.
③ Několik měsíců jsem žila v Itálii, kde jsem si užívala místní
krásy i dobroty, a posléze propadla vášni cestování.
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Být spolu se musíme učit... Je to opravdu tak?
„To, co mě drží nad vodou, je, že moje děti nemusí prožívat to, co jsem
zažíval já! Děkuju za to, že jste…!“ Těmito slovy se loučil jeden účastník
našeho historicky prvního víkendu pro partnerské dvojice. Celá akce
se mohla konat díky podpoře, kterou jsme získali na Burze filantropie.
Mohli jsme tak vyjet na Vysočinu do hotelu Orea Milovy s pěti páry a jejich
dětmi, o které se bezvadně postaraly dvě studentky. Už tato možnost sama
o sobě byla skvělá, protože partneři tak měli čas pro sebe. Do projektu jsme
šli právě s myšlenkou na naše mladé přátele, kteří ve svém životě vůbec
nemají prostor či finanční prostředky na to, aby spolu někam vyjeli a mohli
se věnovat jen svému vlastnímu vztahu.
Akce po všech stránkách převýšila naše očekávání. Odjížděli jsme skutečně
dojatí. Z čeho? Z atmosféry vzájemnosti, vděčnosti a otevřenosti. Společně
jsme byli schopni pojmenovávat, co ve svých životech zažíváme, čím
se trápíme a z čeho máme radost. Díky společným otázkám se nám dařilo
hledat odpovědi, a tak nacházet směr a inspiraci pro svůj každodenní život.
Ať chceme nebo nechceme, naše dětství nás prostě ovlivňuje a později
se promítá i do našich dospělých životů a vztahů. Když se ale o problémech
mluví a nezametají se pod koberec, dá se s nimi vždycky něco dělat. A každá
dvojice tak má šanci na dobrý život. S kolegyní Ivou jsme opravdu vděčné
za možnost u toho být, děkujeme za jejich odvahu k pravdivosti ve vztazích.
To vše totiž dává velkou naději i nám.
Monika Peterková
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Slovo závěrem
Milí čtenáři, přátelé, dobrodinci!
Abychom mohli dávat, musíme mít možnost o něco se opřít. Vaše pomoc,
dary, podpora, modlitby, … To vše je pro nás velkou oporou. Děkujeme Vám!
Přejeme Vám požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce.
tým CDB

Pomozte nám nést osudy našich klientů
Mladým lidem z dětských domovů pomáhají dlouhodobé vztahy s našimi
pracovníky a stabilní zázemí, které jim vytváříme.
Každoročně pro naši práci znovu sháníme potřebné finanční prostředky.
Každý Váš příspěvek nám pomáhá a je pro nás povzbuzením.
Pomozte nám a přispějte na naši práci. I 100 Kč měsíčně je pro nás důležitým darem.

Sbírkový účet: 2000866436/2010
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Podporují nás

Cílem Bulletinu pro příznivce CENTRA DON BOSCO je představovat aktivity, poslání
i příběhy klientů této organizace. Veřejnosti chceme přiblížit problematiku
odchodu mladých lidí z ústavní či pěstounské péče. Pokud jsme Vás zaujali
a rádi byste se o našich aktivitách dozvídali pravidelně, kontaktujte nás – budeme
Vám zasílat náš Bulletin. Můžete nás pravidelně podporovat, rádi Vás budeme
informovat o naší činnosti.
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