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Na každém  
záleží!
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nejen o dětech  

a vánocích
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Posláním Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové je 

pomáhat lidem, kteří se pro svůj 
nepříznivý zdravotní a sociální 

stav těžko včleňují do společnosti 
a nemohou se bez pomoci 

druhých sami o sebe postarat. 
Svým působením se nadace snaží 

o rozvoj duchovních hodnot, 
vzdělání, ochranu lidských 

práv a všeobecně uznávaných 
humanitárních hodnot.

Vážení přátelé,
anglické přísloví praví: „Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem“. Moudrý 

člověk ví, že výchova dítěte v raném věku ovlivní nejen jeho život v letech dospělosti, ale 

i to, jak bude celá naše společnost vypadat v budoucnosti. A jak bude vypadat společnost 

v Česku, kde stále držíme evropské prvenství v počtech dětí vyrůstajících v ústavní péči? 

A to řada z těchto dětí svoje vlastní rodiny má…

Veškerá naše úcta a pomoc patří lidem, kteří nezapomínají na ty nejzranitelnější – 

opuštěné děti – a činí vše pro to, aby i ony mohly vyrůstat v původní či v náhradní rodině. 

Pomáháme řadě organizací, které poskytují služby „sanace rodin“, aby děti mohly zůstat 

ve své biologické rodině, podporujeme pěstounskou péči, financujeme vzdělání studentům 

z dětských domovů a pořádáme pro ně jazykové pobyty v zahraničí, aby si zlepšili jazykové 

znalosti a dokázali se lépe uplatnit v budoucím povolání. A všem našim dárcům, kteří nás 

v této činnosti podporují, patří velký dík!

Poslední letošní číslo časopisu Dobré zprávy je věnované lidem a projektům 

pomáhajícím ohroženým dětem. Najdete v něm rozhovor s Klárou Laurenčíkovou, která 

stojí za iniciativou Dobrý start, jejímž cílem je pomoci malým dětem z ústavů do rodin. 

Příběhy našich stipendistů poukáží na to, jak je důležité znevýhodněným mladým lidem 

pomáhat na jejich cestě ke vzdělání. Představíme dárce Petra Knappa, který uspořádal 

úspěšnou sbírku na podporu znevýhodněných, ale nadaných studentů formou stipendií.

S blížícími se Vánocemi bych Vám ráda popřála krásný adventní čas a šťastné 

a láskyplné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny. Zůstaňte s námi i v příštím roce, kdy 

si budeme připomínat nedožité 85. narozeniny Olgy Havlové a zasadíme 85 stromů dobré 

vůle po celé České republice. Jako malé poselství nadcházejícího připomínkového roku 

Vám do časopisu vkládáme list ze stromů dobré vůle, které paní Olga v 90. letech zasadila 

v Olomouci-Topolanech a v Unhošti u Kladna. Odkaz paní Olgy vkládáme do srdcí lidí 

dobré vůle a věříme, že v nich bude růst a košatět stejně jako stromy Olgy Havlové.

      

Přeji vám příjemné čtení.

 

Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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jste vystudovaná speciální 
pedagožka a věnujete se inklu-
zivnímu vzdělávání a ochraně 
a podpoře ohrožených dětí.  
Co vás na tuto životní dráhu 
navedlo?
Už od dětství jsem byla hodně citlivá 
na nespravedlnost a měla jsem přirozenou 
potřebu ostatním pomáhat. Inklinova-
la jsem k nahlížení do světů, které leží 
trochu mimo pozornost běžné společnosti. 
Při studiu na gymnáziu jsem dobrovolnic-
ky docházela do kojeneckého ústavu, kde 
jsem měla možnost poznat, jak vypadá 
práce s ohroženými dětmi, jež neměly to 
štěstí vyrůstat ve své vlastní rodině.

zde se zrodilo vaše přání stát se 
speciální pedagožkou?
Mým dětským snem bylo stát se lékařkou. 
Po přechodu na víceleté gymnázium mě 
ale učitelka matematiky tak vehementně 
přesvědčovala o tom, že se na studium 
čehokoliv, kde o matematiku mohu jen za-
vadit, rozhodně nehodím, až jsem tenhle 
svůj sen vzdala. Hledala jsem jiný obor, 
který by mi dával smysl.

a našla?
Objevila jsem speciální pedagogiku, která 
propojuje pedagogiku, psychologii a rov-
něž i rozměr fyzického zdraví, případně 
různé spektrum handicapů. Přišlo mi to 

smysluplné, a tak jsem tento obor vystu-
dovala na Pedagogické fakultě UK v Pra-
ze, kde v tuto chvíli dokončuji doktorát. 
Současně zde šestým rokem externě vedu 
seminář Edukace etnických minorit.

zároveň máte velké zkušenosti 
přímo z terénu.
Už během studia jsem čtyři roky pracovala 
v Jedličkově ústavu v Praze jako vychova-
telka a později jako koordinátorka týmu. 
Bylo to pro mě hodně obohacující startov-
ní prostředí. Pak jsem se profesně posu-
nula do Charity ČR, kde jsem pracovala 
s ženami se zkušeností s domácím násilím, 
nedobrovolnou prostitucí a traffickingem 

RozhovoR

Na KažDéM 
záLeží!

S Mgr. Klárou Laurenčíkovou 
jsme se sešly, abychom mluvily 
o dětech. blížící se vánoce jsou 
především svátky dětí, a přitom 
ne všechny je prožívají v kruhu 
rodiny. Stejně tak ne všechny 
děti dostávají stejnou příležitost 
ke vzdělání, otevírajícímu jim 
cestu do světa. paní Klára se 
pomoci ohroženým dětem 
a inkluzivnímu vzdělávání věnuje 
celý svůj profesní život, takže 
měla o čem hovořit.

→

Irena Šatavová 
Foto: Monika Granja 
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(obchod s lidmi). Určitou dobu jsem po-
máhala také v Člověku v tísni.

proč jste u této práce 
nezůstala?
Toužila jsem přenést získané zkušenos-
ti z terénu na systémovou úroveň. Zde 
se, máte-li štěstí, přeci jen občas podaří 
úpravou legislativy či nastavením jiných 
mechanismů věci výrazněji posunout. 
Věřím v hodnotu propojování perspektiv, 
sdílení zkušeností a přemosťování zdán-
livě nespojitelného. Snažím se přispívat 
k tomu, aby veřejné politiky a služby fun-
govaly spravedlivěji ve vztahu k potřebám 
různých skupin občanů.

Daří se vám to?
V roce 2006 jsem získala místo vedoucí 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
na MPSV. Velkým tématem, které jsme 
spolu s kolegy začali řešit, byla právě 
agenda ohrožených dětí v naší zemi, a to 
zejména vysoký počet dětí umísťovaných 
do ústavů. Udělali jsme analýzu systému, 
identifikovali nejvíce bolavá místa a zku-
sili navrhnout kroky ke zlepšení.

a?
A právě tehdy mě oslovil tehdejší ministr 
školství Ondřej Liška, zda bych se nepři-
hlásila do výběrového řízení na ředitelku 
odboru rovných příležitostí ve vzdělávání, 
který vznikl v rámci nově ustavené sekce 
Sociálních programů ve školství. Spadalo 
sem jak téma inkluze a speciálního škol-
ství, tak i prevence rizikového chování 
na školách a ústavní výchovy. Cítila jsem 
příležitost pokusit se o nastartování urči-
tých pozitivních trendů v těchto oblastech, 
a tak jsem do této výzvy šla…

… a uspěla jste!
Ano. Stala jsem se ředitelkou odboru 
rovných příležitostí, a to krátce poté, co 
ČR obdržela rozsudek Evropského soudu 
pro lidská práva. Ten konstatoval, že kon-
krétní skupina romských dětí z Ostravska 
byla z etnických důvodů diskriminována 
a systémem byla donucena ke vzdělává-
ní mimo hlavní vzdělávací proud. Tyto 
děti musely navštěvovat základní školy 

praktické (dříve zvláštní školy), kde se 
učily podle redukovaných osnov určených 
pro žáky s lehkým mentálním postižením. 
Přitom se jednalo o naprosto zdravé děti, 
které měly stejný vzdělávací potenciál 
jako kdokoliv jiný. Z takové školy měly 
jen mizivou možnost pokračovat ve studiu 
na kvalitní střední škole nebo dokonce 
na univerzitě. 

jak jste na to na ministerstvu 
reagovali?
Vzali jsme tento rozsudek velmi vážně 
a začali jsme sbírat národní data o vzdělá-
vacích nerovnostech. Nechali jsme si Uni-
verzitou J. E. Purkyně zpracovat analýzu 
hlavních důvodů vysoké míry selektivity 
českého vzdělávacího systému a zjišťo-
vali jsme, co brání ředitelům a učitelům 
běžných škol pracovat inkluzivně a jaké 
důvody způsobují, že tolik dětí zůstává 
mimo běžný vzdělávací proud.

Co jste zjistili?
Ředitelé škol včetně učitelů nejčastěji 
říkali: „Změňte legislativu a spravedlivěji 
nastavte systém financování podpůrných 
opatření. Pak si s inkluzí poradíme.“ Za-
čali jsme tedy chystat konkrétní opatření 
k tomu, aby byl český vzdělávací systém 
více spravedlivý a přátelský ke všem 
dětem bez rozdílu.

Čeho se navržená opatření kon-
krétně týkala?
Například vytvoření akčního plánu včasné 
péče pro děti sociálně znevýhodněné. Vel-
ká část těchto dětí totiž přichází do školy 
nepřipravená – nemají třeba dostatečnou 
slovní zásobu, nerozumí tak instrukci uči-
telů a může jim velmi rychle „ujet vlak", 
pokud nedostanou co nejdřív podporu... 
Důležité je začít včas, vytvářet programy 
na rozvoj rodičovských kompetencí a sa-
mozřejmě k rodinám dostat další služby, 
jako je např. protidluhové poradenství, po-
moc s bydlením apod. Čím dřív podpoříme 
zdravý vývoj každého dítěte, tím bude naše 
společnost celkově zdravější a stabilnější. 
Nikdo by neměl zůstat na vedlejší koleji 
z důvodu horších startovních podmínek. 

Co jste navrhovali v oblasti 
vzdělávání?
S odborníky z akademické sféry a nevlád-
ních organizací jsme vytvořili Národní akč-
ní plán inkluzivního vzdělávání, který před-
stavoval sadu opatření nezbytných k tomu, 
abychom dokázali postupně nastartovat 
inkluzivní vzdělávání. Vláda jej schválila 
a my se těšili na jeho implementaci.

takže velký úspěch!
Jen částečně... Novým ministrem školství 
se těsně poté stal Josef Dobeš, který plán 
„uklidil do šuplíku“ a podpora inkluzi 
ve vzdělávání, stejně jako transformaci sys-
tému péče o ohrožené děti, tak byla v tomto 
rezortu na nějakou dobu pozastavena.

Řada let práce přišla vniveč…
Ne úplně. Tehdy jsem z ministerstva 
odešla a spolu s přáteli a kolegy, kteří pra-
covali na těchto agendách spolu se mnou, 
jsme založili Českou odbornou společnost 
pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), která 
letos funguje již 6. rokem. Z pozice ob-
čanské společnosti jsme se snažili udržet 
propojení těch lidí, kteří téma inkluze po-
souvali dopředu. Pravidelně se setkáváme 
a diskutujeme otázky spojené s inkluzí, 
spolupracujeme na projektech, mapujeme 
příklady dobré praxe a expertně spolu-
pracujeme s MŠMT i s dalšími partnery 
veřejné správy. 

RozhovoR

→

→
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víC Než 5000 Dětí 

vyrůStá v tragiCKy 

špatNýCH bytovýCH 

poDMíNKáCH 

(ubytovNy, azyLové 

DoMy) a jSou vLiveM 

těCHto špatNýCH 

poDMíNeK a Na Ně Se 

NabaLujíCíCH DaLšíCH 

patoLogií Do buDouCNa 

výzNaMNě oHrožeNé 

rozvojeM DuševNíCH 

oNeMoCNěNí, 

záviSLoStMi, šKoLNíM 

NeproSpěCHeM apoD.



Novela školského zákona 
z loňského roku zavedla 
nárokovost podpůrných 
opatření pro žáky se speciálními 
potřebami, tedy to, oč jste 
usilovali.
Na této změně legislativy jsme intenzivně 
participovali. Nebylo udržitelné a důstoj-
né, aby podpora dětí ve vzdělávání pod-
léhala politickým zájmům a aby rodiče 
ve 21. století museli finance na speciální 
pomůcky a asistenty do škol shánět přes 
benefiční sbírky! Od roku 2004 škol-
ský zákon garantuje rovné příležitosti 
ve vzdělávání všem, stejně jako právo 
docházky do té nejbližší spádové školy – 
praxe však byla úplně jiná. Stačilo, aby 
škola řekla, že nemá pro konkrétní dítě 
podmínky, a nemusela ho přijmout. V jed-
nom kraji jste jako rodič dítěte s autismem 
dostal asistenta (protože zde byla osví-
cená politická reprezentace) a v druhém 
kraji jste nedostal nic a musel jste jít dělat 
svému dítěti asistenta sám.

Co se teď změní?
Náš dluh vůči rodičům těchto dětí se mu-
síme snažit rychle vyřešit. Vedle férového 
vzdělání by měla být prioritou nás všech 
rovněž podpora pečujících. Je potřeba 
napomáhat rozvoji komunitních služeb, 

podporovaného a chráněného bydlení. 
Musíme vidět člověka v komplexu jeho 
potřeb a jedinečnosti. Na každém záleží, 
každý si zaslouží žít co nejkvalitnější 
život v komunitě.

jak by měl podle vás 
spravedlivý vzdělávací systém 
pro děti vypadat?
Jde o to, aby se každé dítě (tedy i dítě se 
speciálními potřebami) ve své spádové 
škole setkalo s přijetím, aby se cítilo 
vítané a mělo šanci zažít úspěch dle svého 
individuálního potenciálu. Aby každý 
den cítilo, že patří do společnosti a má 
v ní své místo. Že je mu zajištěna pod-
pora, kterou potřebuje. V dětském věku 
si fixujete hodnoty a postoje, které vás 
budou ovlivňovat celý život. Trénujete 
si empatii, sociální dovednosti. Učíte se 
být aktivní, kriticky myslet, kreativně se 
sebevyjadřovat a řešit problémy. Učíte se 
spolupracovat, pomáhat ostatním, zastávat 
různé role ve skupině. V inkluzivní třídě 
máte pro to skvělé podmínky! 

pokud se to děti ve škole naučí, 
změní tím následně i „tvář“ celé 
dospělé společnosti. o to jde, že?
Věříme, že touhle cestou kultivujeme 
postoje respektu, soudržnosti a solidarity. 

Pokládáme základy zdravé občanské 
společnosti. Zoufalé věci dělají zoufalí 
lidé. Úkolem společnosti je vytvářet pod-
mínky pro to, aby se nikdo nemusel cítit 
nepotřebný a osamocený. V inkluzivním 
vzdělávání se učíte ještě jednu věc – vel-
mi podstatnou. Vnímat pestrost jako něco 
normálního, zdravého. Každý jsme jedi-
nečný, na světě nejsou dva úplně stejní 
lidé, ale základní potřeby máme všichni 
stejné. Všichni toužíme po bezpečí, přijetí 
a podpoře v tom, co je pro nás obtížné. 
Každý může padnout a každý si zaslouží 
nabídku pomocné ruky.  

vaše angažovanost v ČoSiv 
tvoří jen část vaší práce. 
Druhá polovina je složená z mého an-
gažmá v týmu poradců ministryně práce 
a sociálních věcí, kde mám poslední tři 
roky na starost agendu ohrožených dětí 
a sociálního začleňování. 

Neobáváte se toho, co přinese 
povolební změna politické 
garnitury? jak to změní 
nastavené procesy?
Vadí mi, že tak zásadní téma, jako je 
kvalita života dětí v téhle zemi, podléhá 
osobním populistickým zájmům vel-
ké části politiků. Ve většině vyspělých 

RozhovoR

KLára šiMáČKová LaureNČíKová

je pŘeDSeDKyNí ČeSKé oDborNé 

SpoLeČNoSti pro iNKLuzivNí vzDěLáváNí, 

exterNě pŘeDNáší Na KateDŘe 

SpeCiáLNí peDagogiKy peDagogiCKé 

FaKuLty uNiverzity KarLovy. půSobí 

v týMu poraDCů MiNiStryNě šKoLStví 

a MiNiStryNě práCe a SoCiáLNíCH věCí, 

je pŘeDSeDKyNí vLáDNíHo výboru pro 

práva Dítěte a pŘeDSeDKyNí SprávNí 

raDy aSiSteNCe, o. p. S.  iNteNzivNě 

Se zajíMá o KvaLitu a otevŘeNoSt 

vzDěLávaCíCH SyStéMů, je aKtivNí 

v obLaSti traNSForMaCe SyStéMu péČe 

o oHrožeNé Děti. abSoLvovaLa StuDijNí 

pobyty v NizozeMí, SKaNDiNávii a ve veLKé 

britáNii. je vDaNá, Má Dvě Děti.

→

→
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demokratických zemí se na klíčová místa 
veřejných institucí dostávají lidé nezávis-
lí, morálně zakotvení s velkou expertní 
zkušeností. U nás se řada významných 
pozic stále skrytě rozdává za odměnu, 
podle partajních zásluh. 

jak docílit zlepšení?
V agendě péče o ohrožené děti potřebujeme 
lidské i finanční zdroje postupně koordi-
novaně přesměrovávat tak, aby existoval 
funkční systém prevence, depistáže (včasná 
identifikace dítěte v riziku), včasné inter-
vence, krizové pomoci, respitních a dalších 
komunitních služeb. Jen minimum dětí je 
v ústavu kvůli tomu, že by se o ně rodiče 
vůbec nechtěli starat nebo že je záměrně tý-
rali. Většina rodičů však neměla rozvinuté 
rodičovské kompetence (např. sami vyrostli 
v ústavech nebo nefunkčních rodinách) či 
uvízli v sociálních ekonomických problé-
mech, které nezvládli bez pomoci sami 
vyřešit. Úlohou státu je v takových situa-
cích zajistit těmto rodinám funkční pomoc 
a podporu pro stabilizaci situace. Navázat 
rodinu na potřebné sociální či zdravotní 
služby, zajistit na nutnou dobu sociální 
bydlení, podporu v zaměstnání apod.

tomu by mohla napomoci 
i iniciativa Dobrý start, s kterou 
jste spojena. Co ji vyvolalo?
Ve Vládním výboru pro práva dítěte (po-
radní orgán vlády, jehož je K. Laurenčíko-
vá předsedkyní – pozn. red.) jsme připra-
vili komplexní materiál popisující slabiny 
systému péče o ohrožené děti (mezirezort-
ní roztříštěnost, nejednotnost postupů, ab-
sence systému prevence a včasné pomoci), 
navrhli opatření ke změně a vláda námi 
navržený postup přijala. MPSV dostalo 
za úkol společně s MŠMT a MZ zpracovat 
materiál, který naše doporučení přetaví 
do konkrétní akce. Bohužel spolupráce 
ministerstev a ochota domluvit se v zá-
jmu dětí na společném plánu velmi vázla. 
Ve stejné době (letos na jaře) ČT uveřej-
nila dokument „V nejlepším zájmu dítěte" 
režisérky Lindy Kalistové Jablonské 
a producentky Ireny Hejdové. Dokument 
názorně ukázal slabiny systému a zaujal 
pro toto téma velkou část veřejnosti. Pod 

petici za změnu systému se následně 
v krátkém čase podepsalo téměř 8000 
lidí. Napadlo mě spojit s Lindou a Irenou 
síly. Přidala se k nám ještě Julie Kochová 
z Dobré rodiny (organizace doprovázející 
pěstouny) a založily jsme společně inicia-
tivu Dobrý start!

Název asi vypovídá o tom, že 
si přejete zajistit dobrý start 
do života všem dětem bez 
rozdílu a že nejlépe se startuje 
přímo z rodiny.
Ano, usilujeme o to, aby zde fungoval 
systém kvalitní podpory rodin, aby žádné 
dítě nemuselo vyrůstat zbytečně v ústavu. 
Chceme, aby byl přijat zákon zakazující 
umísťovat děti do 7 let do ústavů úplně. Je 
tomu tak ve většině zemí EU. Na Sloven-
sku děti mladší 6 let nesmí být umisťovány 
do ústavní péče již 10 let. Chceme apelovat 
na posílení služeb prevence, včasné pomo-
ci a na další rozvoj náhradní rodinné péče. 
Zveřejňujeme data, příběhy mladých lidí 
s ústavní zkušeností, pěstounů a adoptiv-
ních rodičů, informace o různých akcích, 
jichž se lidé mohou zúčastnit, oslovujeme 

média a politiky např. před důležitými jed-
náními o dětech a předáváme jim průkazné 
argumenty volající po změně. Snažíme 
se jim vysvětlovat tuto agendu z různých 
pohledů. Usilujeme o to, aby toto téma zís-
kalo větší prostor v médiích, ať už se jedná 
o dokumentární filmy, nebo o rozhovory 
s adoptivními a pěstounskými rodiči, jež 
mají v této oblasti značné osobní zkuše-
nosti, či přímo s dětmi, které prošly ústavní 
péčí. Nedávno vyšel rozhovor s bývalým 
ředitelem dětského domova, který z této 
pozice odešel a nyní je sám pěstounem.

Kdo poskytl vaší iniciativě 
podporu?
Je to více než 20 pomáhajících organizací 
a desítky známých osobností. Například 
právě VDV byl jedním z prvních, který 
neváhal a připojil se k nám. Spolupracu-
jeme s Asociací DAR, která sdružuje více 
než 50 organizací zaměřených na agendu 
ohrožených dětí. Chystáme velkou osvěto-
vou kampaň. Podpora partnerů je pro nás 
velmi důležitá. Jsem vděčná též za pod-
poru veřejně známých osobností, které 
za námi samy přicházejí s konkrétními 
nápady, jak oslovit další část veřejnosti.

jak se mohou k vaší iniciativě 
připojit ostatní?
Vizuálním symbolem Dobrého startu je 
vlaštovka, která představuje určitou naději 
a cestu vpřed. Kdo nám na facebook pošle 
svou fotografii s vlaštovkou složenou 
z papíru, vyjadřuje tím podporu našemu 
snažení. Takové vlaštovky k nám „při-
létly“ od mnoha občanů, rodičů, klubu 
dobrovolných hasičů, sestřiček z motolské 
nemocnice či žáků vyšší odborné školy 
sociální práce. Jsme za to velmi vděčni, 
neboť vlaštovky nám přinášejí zprávu, 
že lidem není jedno, co se s ohroženými 
dětmi v této zemi děje. Důležité je tyto 
vzkazy adresovat i našim zákonodárcům. 
V našem odhodlání jen tak nepolevíme. 
Chceme žít ve zdravé a soudržné společ-
nosti, kde se dobře žije všem bez rozdílu – 
i těm, co neměli zrovna lehký start. 

Nezkrácený text rozhovoru  
najdete na www.vdv.cz/clanky

→
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víCe Než 8000 Dětí tráví 

v průMěru 6,5 roKu 

SvéHo života v úStavu, 

za Což jSMe opaKovaNě 

KritizováNi výboreM 

pro práva Dětí pŘi oSN. 

Na oHrožeNé Děti jDe 

většiNa proStŘeDKů 

až v MoMeNtě jejiCH 

uMíStěNí Do úStavNíHo 

zaŘízeNí. za pobyt 

Dítěte v úStavu 

pLatí Stát za MěSíC 

35–60 tiS. KČ, pŘiČeMž 

preveNtivNí SLužby 

Na 1 Dítě Na MěSíC Stojí 

2–3 tiS. KČ!

www.vdv.cz/clanky


Devadesátá léta přinesla občanské iniciativy založené na změ-
nách myšlení. Ustálená schémata však měla své skalní zastánce, 
a proto se v některých oblastech sociální politiky sváděly tuhé 
boje. Je zajímavé, že např. počáteční snahy o umísťování dětí se 
zdravotním postižením do denních stacionářů proběhly celkem 
hladce. Chráněné dílny byly dokonce vítány. Největší spory se 
odehrávaly (a dosud odehrávají) v oblasti péče o ohrožené děti.  

Právě tam, kde bylo prokázáno, jak negativně působí 
institucionální péče na rozvoj duševních a sociálních schop-
ností dítěte, byla rezistence vůči změnám nejsilnější. V deva-
desátých letech došlo dokonce k uzákonění předchozí praxe 
ústavní výchovy. Dětské domovy se dále plnily sociálními 
sirotky, u kterých byla nasazena kolektivní výchova místo toho, 
aby byla poskytnuta pomoc a podpora rodině nacházející se 
v extrémně obtížné životní situaci. Až na výjimky týrání dětí 
v domácím prostředí bylo umísťování dětí do ústavní výchovy 
jen navyklým mechanismem, jak se „postarat“ o děti, které 
doma nenacházely dobré podmínky pro svůj rozvoj. 

Sociální služba sanace rodin a podpora pěstounské péče 
alespoň v některých případech zafungovaly jinak. Ale stále byl 
ten nejslabší segment dětské populace, novorozenci a batola-
ta, vystaven riziku ústavní výchovy v kojeneckých ústavech 
a dalších zdravotnických zařízeních. Čeští experti se vlastně 
dodnes brání vzít v úvahu poznatky neurobiologie, které jedno-
značně potvrzují odchylný vývoj mozku při střídání klíčových 
osob tvořících svět malého dítěte, které je s pobytem v ústavu 
nerozlučně spojeno. 

Rané dětství nelze vrátit, opakovat, napravovat. Je absurdní, že 
v současné době někteří „experti“, kteří mají moc, dávají přednost 
zdravotní péči v ústavních zařízeních před výchovou v rodině, 
kde je dítě bezpečně zajištěno po stránce citové výchovy na celý 
život, a že jim k tomu ostatní tleskají.

oKéNKo  
MiLeNy ČerNé
Co víte o …?

Milující maminka a manželka, spolehlivá kolegyně, 
vášnivá běžkyně. tohle všechno je Kateřina Kubí-
nová, projektová manažerka Salzburských semi-
nářů ve výboru dobré vůle – Nadaci olgy Havlové. 

Dítě 
v úStavNí 
výCHově

MiLeNa ČerNá 
je pŘeDSeDKyNí  
SprávNí raDy vDv
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Katka vystudovala gymnázium a učitelství matematiky a geo-
grafie na Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakultě UK. 
„Matematika mě bavila už od gymnázia. Asi tím hlavním im-
pulsem byl pro mě profesor matematiky a současně náš ředitel 
gymnázia. Měl pocit, že matematice mohou dobře porozumět 
pouze kluci. A tím mě nevědomky motivoval, protože už v té 
době mi takové předsudky přišly nefér,“ říká Katka, která má 
ráda matematiku z jednoho prostého důvodu. Jsou v ní jasná 
pravidla. „A to mám v životě ráda doteď.“

Ačkoli vystudovala obor učitelství, už na škole jí bylo jasné, 
že se touto cestou nevydá. „Učit matematiku dobře, to vyžaduje 
velmi dobrou a časově nákladnou přípravu a neustálé vzdělá-
vání. A v kombinaci s faktem, že matematika patří k nejméně 
oblíbeným předmětům mezi školáky, jsem se rozhodla, že 
zkusím jiné povolání.“ 

Zamířila do státní správy, kde byla roky spokojená. Jak už to 
tak ale bývá, po návratu z mateřské dovolené začala mít pocit, 
že práce, která jí předtím dávala smysl, ho najednou postrádá. 
„Chtěla jsem svůj pracovní čas a energii věnovat něčemu, co má 
smysl. Už mi bylo jasné, jakým směrem bych se chtěla ubírat. 
A tak jsem tomu šla naproti a cesta do VDV se otevřela…“

V nadaci má Katka na starosti projekt vzdělávání lékařů. Je-
jím úkolem je, aby se informace o možnosti absolvovat týdenní 
odborný seminář v Salzburku dostal k co nejvíce lékařům, a ti 
pak mohli získané vědomosti šířit dále a využívat je aktivně 
ve svých ordinacích. Kromě toho Katka organizuje pro laickou 
veřejnost ve spolupráci s lékaři přednášky z cyklu „Zdraví a ži-
votní styl“ a nově má na starosti projekt Sport pro charitu. 

Čím si Katka po práci dobíjí baterky? Pravidelně sportuje, 
chodí za kulturou a čte. A její životní motto? „Vážit si a střežit 
své nejbližší, koukat se kolem sebe a nebýt lhostejná, umět být 
spokojená…“

text a foto Veronika Cézová

tváŘ, Se Kterou  
Se SetKáváte

„KoNeČNě  
věNuji eNergii  
NěČeMu, Co Má SMySL,“
ŘíKá KateŘiNa KubíNová



ze života vDv
připravila Hana Fűleová
Foto: Jiří Stokláska, Simona Amiridu, Monika Granja, Veronika Cézová a archiv VDV

bydlím, tedy jsem – beseda o sociálním bydlení
Ve spolupráci s knihovnou Václava Havla se 17. října uskutečnila panelová diskuze o sociálním 
bydlení pro lidi v nouzi. Přinesla konkrétní zkušenosti z pilotního projektu Rapid Re-Housing 
v Brně, který vyhrál Evropskou cenu RegioStar Awards pro nejlepší projekt ukončování 
bezdomovectví. Pozvání přijali Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7, Jan Snopek, zástupce 
Platformy pro sociální bydlení, Martin Freund, uvolněný člen Zastupitelstva města Brno, člen 
Komise pro bydlení Rady města Brno a předseda Výboru pro národnostní menšiny ZMB, 
a Adam Fialík, vedoucí terénní práce IQ Roma servisu. Diskuzi moderovala Libuše Bautzová.

Cena vDv na Czech press photo
21. listopadu byli na Staroměstské radnici vyhlášeni vítězové prestižní fotografické soutěže 
Czech Press Photo 2017. Během večera předala ředitelka VDV Monika Granja fotografovi 
Michalu Babinčákovi Cenu VDV Můj život s handicapem za fotografii Život. Výstava všech 
oceněných fotografií, kterou mohou návštěvníci shlédnout v Křížové chodbě a Rytířském sále 
Staroměstské radnice, potrvá do 30. ledna 2018. Poté bude putovat po ČR a v péči Ministerstva 
zahraničí ČR po světě.

Seminář pro neziskové organizace a přednášky pro veřejnost
16. října uspořádal VDV velmi úspěšný a hojně navštívený seminář Smyslová aktivizace 
pro sociální pracovníky z domovů seniorů pod vedením Hany Vojtové. Během podzimu se 
také konaly již tradiční přednášky z cyklu Zdraví a životní styl v Městské knihovně v Praze – 
11. října o nástrahách internetu přednášela Ivana Kuglerová z Linky bezpečí; 1. listopadu se 
zájemci seznámili s konceptem přirozeného pohřbívání, který objasnily Blanka Dobešová 
a Monika Suchánská; 6. prosince promluvili o výživě a prevenci obezity MUDr. Irena Aldhoon 
Hainerová, Ph.D., a doc. MUDr. Vojtěch Hainer CSc. V knihovně na Vinohradech přednášela 
26. října MUDr. Marie Břízová, Ph.D., na téma Pohyb v každém věku. 

odešel mecenáš Karel velan
S velkým smutkem jsme přijali zprávu o úmrtí čechokanadského průmyslníka, mecenáše 
a filantropa s velkým srdcem A. K. Velana, který léta podporoval řadu sociálních projektů 
v ČR. Když manželé Havlovi navštívili v r. 1990 Kanadu a paní Olga mluvila o zoufalém stavu 
zdravotnictví v Čechách, věnoval Karel Velan velkou částku dětské nemocnici v Brně, což byl 
podle paní Olgy hlavní inspirující impulz pro založení VDV, který pak manželé Velanovi dlouhá 
léta podporovali. Na pana A. K. Velana vzpomínáme a děkujeme!

Správní rada vDv podpořila potřebné 
Na svém zasedání 17. října rozdělila správní rada VDV nadační příspěvky v programu Senior 
33 neziskovým organizacím v celkové výši 1 382 000 Kč a v programu Paliativní péče 17 nezisko-
vým organizacím v celkové výši 956 000 Kč. Nadační příspěvky byly určeny na nákup zdravotnic-
kých pomůcek a materiálu, pořízení vybavení či financování aut pro pečovatelskou službu.

oceňujeme výkony běžců ČSob a jejich pomoc handicapovaným 
Zaměstnanci ČSOB i letos díky svým sportovním výkonům významně přispěli na sbírky 
na pomoc lidem se zdravotním postižením. Dohromady 144 běžců ČSOB se během sezóny 
zúčastnilo řady závodů, ve kterých uběhli celkem 1 895 km. Banka za každý uběhnutý 
kilometr věnuje 100 korun, takže celkový výnos ČSOB Běhu pro dobrou věc činil skvělých 
189 500 korun. Děkujeme!

Aktuálně

Foto: Alex Macciani, Monika Granja, Kateřina Kubínová a archiv VDV
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Do České republiky se Táňa Makarčuková dostala z Ukrajiny 
úplnou náhodou. „Maminka našla v novinách inzerát, že v Če-
chách hledají zaměstnance. Neváhala. A díky tomu nás dostala 
z toho zruinovaného státu,“ vypráví Táňa. Bylo jí pět let, když 
přišla do děčínské školky. „Nové prostředí, jazyk, kultura… 
A do toho my samy s maminkou… Bylo to psychicky i finančně 
velmi náročné období, nerada na to vzpomínám…“

V Děčíně zvládla Táňa i celé bakalářské studium. „ČVUT tam 
má pobočku, takže i studium zde bylo o dost levnější. Ale na ma-
gistra jsem šla už do Prahy. Mamka mi dodávala kuráž, říkala, že 
to spolu zvládneme. Ale byl to boj.“ 

Aby Táňa poplatila kolej, učebnice a jídlo, měla několik 
brigád. A jak vypadal její běžný den? „Šíleně. Od pěti ráno jsem 
byla ve skladu, ve dvanáct jsem skončila, rychle jsem běžela 
na oběd, od jedné do šesti jsem měla školu a zbytek večera jsem 
strávila psaním projektů do školy. A takhle to bylo celý čtvrtý 
ročník.“

Letos v říjnu pak čekalo na Táňu milé překvapení. Uspě-
la na pohovoru v projektu Stipendium Nikoly Tesly a získala 
finanční příspěvek na studium.

„Stipendium je pro mě obrovský závazek. Tím, že mi nadace 
poskytla stipendium, cítím, že ve mně věří. Proto chci dokázat vel-
ké věci. Konečně už se nemusím rozhodovat, jestli půjdu na před-
nášku, nebo na brigádu, abych měla z čeho zaplatit kolej.“ 

O VDV se poprvé dozvěděla už na střední škole. „Když jsem 
pak začala studovat na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, vzpomněla jsem si na nadaci a narazila jsem na Fond 
vzdělání. Podala jsem si žádost a vyšlo to! Právnické knihy 
nejsou zrovna levná záležitost, takže nejen v tom mi stipendium 
velmi pomohlo,“ říká Bára Antonovičová.

Kdejaký student si vysokou školu prodlužuje. Bára ale zvládla 
práva standardně za pět let. „Studium bylo náročné, věnovala 
jsem mu hodně času, ale i díky tomu, že mi hodně pomáhala 
rodina, podařilo se mi ho dokončit s dobrými studijními výsled-
ky,“ hodnotí zpětně Bára, která má dětskou mozkovou obrnu. 
„Bohužel mám navíc ještě problémy s páteří, takže jsem méně 
soběstačná a potřebovala jsem asistenci nejen na doprovod 
do školy, ale i na další volnočasové aktivity.“

A proč si Bára zvolila zrovna práva? Měla k tomu čistě 
pragmatický důvod. „Chtěla jsem studovat někde, kde není 
matematika,“ směje se. Ale druhým dechem dodává, že chtěla 
právu porozumět, aby si na ni jen tak někdo nepřišel. „A neméně 
důležité je, že ráda pomáhám. Takže i v budoucnu chci pomáhat 
všem okolo, aby dosáhli spravedlnosti.“

Do konce listopadu čeká Báru stáž na Nejvyšším správním 
soudu, od prosince pak nastupuje jako právnička do Kanceláře ve-
řejného ochránce práv. A profesní sen? Ten má Bára jasný. „Nyní 
vzdáleným vrcholem mé právní kariéry je pro mě soudkyně.“

DíKy StipeNDiu 
Se už NeMuSíM rozHoDovat, 
jeStLi půjDu 

Na pŘeDNášKu, 
Nebo Na brigáDu
táňa Makarčuková (25) se v říjnu 2017  
stala novou stipendistkou v programu 
vDv Sti pendium Nikoly tesly, 
podporovaného Nadací Čez. Díky 
finančnímu příspěvku se bude moci plně 
věnovat studiu na dopravní fakultě.

proFeSNí SeN?  
CHtěLa byCH  
být SouDKyNí!
bára antonovičová (25), stipendistka 
z programu vDv Fond vzdělání, 
financovaného ČSob, v září úspěšně 
zakončila magisterské studium práv. 
Nyní míří jako právnička do Kanceláře 
veřejného ochránce práv. 

Stránku připravila 
Veronika Cézová 
Foto: Veronika Cézová  
a Jan Strejček
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DěKujeMe 
NašiM DárCůM za pŘízeň 
a poDporu
nadace ČEz                                                      1 020 000 kč
Salzburg Stiftung der American Austrian Foundation     106 890 kč
Jana Marie Strømsnes                                               94 570 kč
ČSob                                                                   74 000 kč
Concur (Czech), s  r  o                                               35 100 kč
benešov žije sportem                                                23 720 kč
bAndI vAMoS, s  r  o                                               20 000 kč
lenka a Josef benešovi                                           20 000 kč
Jiří Gregor                                                             20 000 kč
Milada voborníková                                                 20 000 kč
Pavel Mádl                                                            20 000 kč
vakuum Praha, spol  s r  o                                          20 000 kč
hospic Sv  Jana n  neumanna                                    16 000 kč
Phdr  Soňa nigrinová                                                15 000 kč
Pavlína Štorková                                                     14 000 kč
kateřina Šindelářová                                                13 000 kč
Mammanature (Fb skupina)                                       11 575 kč
beach volley Club Pňov-Předhradí                             10 000 kč
hana Fogtmann                                                     10 000 kč
Jiří divíšek                                                            10 000 kč
M&M reality holding, a  s                                           10 000 kč
PRolICht CzECh, s  r  o                                          10 000 kč
Miroslav kůdela                                                     10 000 kč
Mudr  Anna Spurná                                                 10 000 kč
věra kičmerová                                                      10 000 kč
Manželé Gletovi                                                     10 000 kč
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dim 285 × 109 mm, barvy 2
tech js@2142.net | 605232476

ČáStku  
do 10 000 kČ  
věnovAlI:

Jaromír valenta, Jiří Rajnoch, 
dr  dirk Schäfer, Jan vraný, 
dobroslava Sehnalová, 
Judr  Alena Jarešová, Martin 
kosobud, Judr  tomáš novosad, 
Jiří hamáček, libor Prokeš, 
Marek ovčáčík, Miloš bohata, 
Petr onderišin, tomáš Jelínek, 
Filip kott, Gabriela a Pavel bauer, 
Aleš Černý, Iveta Strobachová, 
Jan Řezáč, Jana nadymačková, 
kateřina lion Gregorová, luboš 
kušnír, Marek lapčík, Martin 
Fendrych, Pavel Pučelík, Peter 
vansa, Petra Matějková, věra 
ottová, zdenek ott, Jiří Čermák, 
Jakub Mrázek, Jan Motyčka, 
kateřina Rašková

Připravila: Gabriela Bauer



„Ten nápad se sice zrodil v mojí hlavě, ale 
inspirovali mě kolegové. V květnu jsem 
měl šedesátiny a oni se rozhodli uspořádat 
oslavu, která pro mě bude zároveň dárkem 
i překvapením. Dokonce si vzali za své 
i zvaní hostů, jejichž seznam jsem předem 
neznal, ale vymínil jsem si jednu věc: 
pokud by mi chtěl někdo přinést nějaký 
dar, tak ať místo toho laskavě pošle určitý 
finanční obnos na účet VDV,“ vysvětluje 
koncept sbírky Petr Knapp.

Oslava se konala v červnu a dorazilo 
na ni kolem 250 hostů. Na účet VDV pak 
doputovalo 430 tisíc korun, což je neoče-
kávaně vysoký obnos. „Přesný seznam dár-
ců jsem neviděl, ale odhaduji, že tak velká 
suma se mohla shromáždit díky tomu, 
že mezi klienty ČSOB patří ty největší 
a nejvýznamnější firmy v ČR, a tím pádem 
přišlo i hodně jejich ředitelů a majitelů,“ 
vysvětluje Petr Knapp, který je jako člen 
představenstva ČSOB a vrchní ředitel zod-
povědný též za korporátní klientelu.

Věnovat vybranou částku VDV bylo 
už čistě jeho rozhodnutím. „Vztah k této 
nadaci mám díky lidem, kteří jsou s ní 
spojení. S Olgou Havlovou jsem se sice 
osobně nesetkal, ale již od dob hluboké 

totality jsem si jí i Václava Havla velmi 
vážil. Silně mě oslovil už slavný Havlův 
dopis Gustavu Husákovi v roce 1975. 
Mým hlavním pojítkem k VDV ale byla 
Dana Němcová, do jejíhož proslulého 
bytu v Ječné jsem pravidelně docházel. 
Díky ní jsem poznal i bývalou ředitelku 
nadace Milenu Černou,“ vzpomíná. „A je-
likož i ČSOB dlouhodobě podporuje Fond 
vzdělání VDV, dobře vím, jak zodpo-
vědně vybírá nadané studenty, jimž jsou 
z něho poskytována stipendia. Proto mám 
k VDV hlubokou důvěru a jsem si jistý, 
že získaný obnos rozdělí správně. V mla-
dých lidech je naše budoucnost, a proto je 
důležité podporovat ty talentované,“ tvrdí. 

O mladých toho ví pan Knapp hodně 
– mají s manželkou Ludmilou čtyři děti: 
dvě dcery a dva syny ve věku 20–26 let. 
Moc dobře si neumím představit, jak 
se vychovává tak široká rodina, když 
Petr Knapp je posledních více než 20 let 
ve vrcholných funkcích banky. „Manželka 
po narození prvního dítěte zůstala doma 
a ke své učitelské profesi se vrátila až 
po 11 letech,“ vysvětluje. Ale neobvyklé 
to prý v bankovních kruzích není – jeho 
belgičtí kolegové mají tři-čtyři děti běžně, 

jeden český kolega z představenstva do-
konce vychovává dětí pět! 

Pokud jde o vzdělání potomků, Petr 
Knapp prozrazuje: „Samozřejmě jsme 
se velmi zajímali o školy, kam naše děti 
chodí. Ono však ani tak nejde o konkrétní 
školu, jako o konkrétní osobnost učitele. 
Několikrát jsme museli řešit přechod dítě-
te na jinou školu, ale nakonec měly naše 
děti vynikající učitelky.“

Všechny děti studují v Česku, což ne-
chali Knappovi na jejich rozhodnutí. Ani 
do výběru školy jim nemluvili: nejstarší 
bude politoložkou, dvě prostřední se roz-
hodli pro bohemistiku, nejmladší pro che-
mii. A že nejdou v otcových a matčiných 
šlépějích za kouzlem Paní Matematiky? 
„Snad nás mohlo trochu zamrzet, že pro 
matematiku mají talent, který nebudou 
rozvíjet, ale přesto si z našeho pohledu 
vybrali dobře a považuji za důležité, že si 
tak vybraly samy.“ 

A jak zní životní krédo Petra Knappa? 
„Mým zdrojem radosti a trvalou motivací 
jsou lidé, se kterými v bance spolupracuji 
a s nimiž tvoříme nové věci. A když je 
člověk spokojený v práci, o to víc radosti 
je schopen rozdávat kolem sebe.“ 

v MLaDýCH je 
buDouCNoSt

Suma 430 000 korun je 
úctyhodná. Když upřesníme, že 
jde o výsledek charitativní sbírky 
ve prospěch vDv, úcta v nás 
ještě vzroste. a pokud za tím 
vším stál jeden člověk, chceme 
smeknout a poznat, kdo je tou 
úctyhodnou osobou. představíme 
vám ji: pan ing. petr Knapp! 

Irena Šatavová
Foto: Monika Granja 
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kAlEndáRIuM

pozNaMeNejte Si Do DiáŘe 
připravila Hana Fűleová 

leden–únor: putovní výstava fotografií Olgy Havlové navštíví Kyjov.

26. ledna zapálíme svíčku na hrobě Olgy Havlové a připomeneme si tak její nedožité 
85. narozeniny

do 31. ledna bude možné navštívit výstavu oceněných fotografií v soutěži Czech Press Photo 
na Staroměstské radnici, v rámci které VDV udělil Cenu Můj život s handicapem.

od 31. ledna do 10. dubna je možné zasílat nominace na Cenu Olgy Havlové. Slavnostní 
předávání Ceny Olgy Havlové se uskuteční v pondělí 29. května 2018.

do 31. ledna se lze přihlásit na další kolo lékařských seminářů v Salzburku (více informací 
na www.vdv.cz/projekty/salzburg-seminars).

7. února vás zveme na přednášku z cyklu Zdraví a životní styl do Městské knihovny v Praze 
od 17 hod. Na téma výživy a stravování bude přednášet zástupce poradny Svět zdraví.

22. února proběhne ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla od 18 hodin beseda na téma 
Odkaz Olgy Havlové pro mladou generaci. 

25. února je uzávěrka pro přijímání žádostí do grantového programu Fond vzdělání.

26. února je uzávěrka pro přijímání žádostí do grantových programů Senior a Paliativní péče.

březen–duben putovní výstava fotografií Olgy Havlové navštíví Přibyslav.

10. března je uzávěrka pro přijímání žádostí do grantového programu Fond pomoci dětem 
s dětskou mozkovou obrnou.

31. března je uzávěrka pro přijímání žádostí do grantového programu Obyčejný život.

podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz
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poDpoŘte proSíM SbírKu Na 
SázeNí 85 StroMů Dobré vůLe 
pro oLgu HavLovou

Pomozte nám zasadit po celé České republice 85 stromů na památku  
Olgy Havlové! V příštím roce si budeme připomínat nedožité 85. narozeniny  
paní Olgy. Tento rok VDV nazval rokem Olgy Havlové a bude pořádat řadu  
aktivit připomínajících odkaz někdejší první dámy.

V roce 1993 zasadila paní Olga lípu dobré vůle v Olomouci-Topolanech. Dnes je z malé sazenice  
velký košatý strom, který tady pevně zapustil své kořeny. Po vzoru této první lípy chceme zasadit 
dalších 85 stromků po celé republice, aby trvale připomínaly odkaz paní Olgy, která se vždy  
zastávala práv ohrožených občanů. 

DěKujeMe!

více o sbírce na www.vdv.cz

K 1. LeDNu 2018 pŘebírá výbor Dobré vůLe – NaDaCe oLgy 
HavLové oD NeziSKové orgaNizaCe NaDěje  
Správu projeKtu NejDŘív StŘeCHa. 
Tento projekt, jehož iniciátorem a patronem je Vojtěch Sedláček, podává pomocnou ruku lidem, 
kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo 
azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim dovolí se znovu nadechnout a pomůže 
při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání. 
více informací o projektu najdete na www.nejdrivstrecha.cz

www.vdv.cz/projekty/salzburg
www.vdv.cz
www.vdv.cz
www.nejdrivstrecha.cz

