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Nikdy mě vlastně nenapadlo, že mít 
v  oddíle dítě z  dětského domova je 
něco neobvyklého. Je to tím, že takové 
děti jsou součástí našeho oddílu prak-
ticky stejně dlouhou dobu jako já, pří-
bližně 15 let.

Když jsem byla v  oddíle ještě jako 
malé vlče (ofi ciálně jsme totiž chla-
pecký oddíl), chodily tam spolu se 
mnou dvě sourozenecké dvojice z dět-
ského domova. Jedni kluci byli Ro-
mové, druzí ne. Všichni strašně rychle 
běhali a v pohybových hrách jsme jim 
téměř nikdo nestačil. Na schůzkách 
občas dělali kravál a  mluvili sprostě. 
Náš vedoucí to s nimi okamžitě řešil 
a někdy je vyhodil za dveře. Tam dě-
lali čurbes dál, ale když se vrátili, byli 
klidnější. Jen pak nevěděli, co právě 
děláme. Kluci byli féroví a dodržovali 
pravidla her. Když došlo k nějaké ne-
spravedlnosti, byli často jedni z  prv-
ních, kdo se ozval. Vzpomínám si, jak 
mi bylo jednoho z nich líto při výpra-
vě do Prahy, když byl smutný z toho, 
že tam má mamku, kterou už strašně 
dlouho neviděl.

Za dobu, kdy v oddíle funguji jako či-
novník, na schůzky postupně chodi-
li dva kluci a tři holky z dětského do-
mova. No, popravdě řečeno: chodi-
li – nechodili. Často bez omluvy ne-
přišli, občas čekali před klubovnou 
i  hodinu a  půl před schůzkou. Věci 
jako zápisník a  kápézetku pravidel-
ně nenosili. Dva z  nich byli hrozné 
„kecky“, každého by umluvili k smr-
ti a hrozně si při tom vymýšleli. Další 
byl spíše zamlklý a trvalo dlouho, než 
se s  námi vedoucími začal bavit víc, 
než bylo nezbytně nutné. Oba kluci 
si svoje místo mezi ostatními vynuco-

vali silou. Museli jsme je často napo-
mínat a řešit, že mluví sprostě. Na tá-
boře s námi byli delší čas, a  to se je-
jich chování o dost zlepšilo. Nejlepší 
to bylo při hrách. Do těch se pouštěli 
s nadšením a téměř bez zábran, takže 
jsme je museli někdy krotit, aby neu-
blížili sobě nebo ostatním.

Jak se k nám děti z dět-
ského domova dostaly?

V  podstatě tou nejjednodušší ces-
tou, jaká mohla být. Do našeho od-
dílu chodily děti hlavního vychovate-
le píseckého dětského domova. Líbilo 
se jim u nás, a tak začaly chodit i děti 
z dětského domova. Jezdily s námi na 
výpravy a tábory, staly se naprosto běž-
nými členy oddílu.

Každý rok máme na táboře něko-
lik dětí z  dětského domova, někte-
ré z nich po táboře začnou chodit na 
schůzky. Chodí několik měsíců, někdy 
i let. Když přijdou do puberty, mnozí 
z nich přestanou chodit úplně. Nedáv-
no se však jeden z nich do oddílu star-
ších skautů sám vrátil.

Podobnou spolupráci můžete navá-
zat i s vaším oddílem ve vašem měs-
tě. Stačí oslovit vedení dětského 
domova, aby nabídlo dětem mož-
nost stát členem skautského oddílu, 
nebo můžete sami přijít oddíl před-
stavit. Myslím, že každý dobrý vy-
chovatel bude rád, že jsou u skautů 
dveře otevřené i  pro dětské domo-
vy. Tyto děti se ale mohou potýkat 
s některými specifickými problémy, 
proto je dobré se na práci s  nimi 
dobře připravit.

Moje zkušenosti 
z práce s dětmi 
z dětského domova

Při rozhodování o tom, jestli začít s po-
dobnou spoluprací, před vámi přiro-
zeně může stát mnoho obav. Některé 
z  nich se pokusím zmírnit popsáním 
svých zkušeností:

• Někteří z kluků se za tu řadu let bo-
hužel částečně adaptovali na podmín-
ky „děcáku“, například tak, že se nau-
čili vydobývat si své místo mezi ostat-
ními násilím. Nemůžete to přecházet 
a je třeba pracovat s nimi na snižování 
agresivity a nastavit v oddíle jasná pra-
vidla. Není však dobré dělat z toho ješ-
tě větší problém a  obviňovat je napří-
klad z šikany.

• Na téměř žádném táboře, kde byly 
i děti z dětského domova, jsme neřešili 
krádeže. Jednou se někomu něco ztrati-
lo, ale brzy se ukázalo, že to bylo díky 
nepořádku. V dětských domovech čas-
to mají téměř nadbytek (hračky, obleče-
ní, pravidelné dostačující kapesné…). 
Nebuďte ale zase nezdravě naivní!

• U dětí z dětského domova jsme ni-
kdy neměli problém s  placením akcí, 
registrací apod. Peníze nosily samy 
nebo platil syn hlavního vychovate-
le, který je nyní činovníkem oddílu. 
Děti jsou minimálně desetileté, a  tak 
na schůzky, ze schůzek i  výprav cho-
dí samy bez doprovodu. Většinou jich 
taky bylo víc než jeden, a tak docházeli 
společně. Ale hlavně je Písek ještě stále 
celkem bezpečné město.

• Je třeba dopředu počítat s  tím, že 
u  dětí z  dětského domova se setká-
te s  daleko častějším používáním 
sprostých slov a  gest. Jejich užívání je 
dobré v oddíle minimalizovat. To samé 
platí i o kouření.

NEBOJTE SE „DĚCÁKŮ“

Ač by vás to jen tak nenapadlo, dětské domovy mohou být 
místem, kde můžeme oslovovat nováčky a získávat členy 

do oddílu. Náš písecký oddíl vodních skautů má se spoluprací 
s dětským domovem dlouholetou zkušenost.

MÍT V ODDÍLE KLUKY A HOLKY Z DĚTSKÉHO DOMOVA
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• U těchto dětí většinou neřešíte, že se 
jim večer stýská. Je ale pravda, že pokud 
si u nich získáte důvěru, může se stát, 
že s  vámi budou probírat daleko těžší 
osobní problémy, než je stýskání. Buďte 
na to připraveni!

• Největší odměnou pro mě je, když 
vidím, že jsou tyto děti s  námi rády, 
jsou veselé a  šťastné. U téměř nikoho 
jiného jsem nezažila větší neskrývanou 
a  nefalšovanou radost a  vděk. To po-
tom stojí i za těch několik útrap, kte-
ré vám uštědří.

Postupem času si stále více uvědomuji, 
že neexistuje žádný jasný návod, který 
by nám bod po bodu říkal, jak se správ-
ně věnovat dětem, aby bylo vše skvělé 
a úžasné, ať už jsou jakékoli a odkudko-
li. Vždy bude záležet na nás, jak v dané 
situaci zareagujeme, jak vycítíme, kdy 
ještě pomáháme a kdy už je to spíše ke 
škodě, jak odhadneme svoje možnosti 

a  síly, jak budeme připraveni. K tomu 
se nabízí spousta příležitostí – získávat 
informace, radit se s  odborníky nebo 
s  lidmi, kteří mají s  touto oblastí zku-
šenosti, dále se vzdělávat (tipy na někte-
ré zdroje informací najdete v  rámečku 
pod článkem).

Dětské domovy a děti, které v nich žijí, 
nemusí být místem, kterého bychom se 
jako skautští vedoucí měli bát a vyhý-
bat se mu obloukem. Naopak v nich na 
nás může čekat spousta členů oddílu, 
kteří si budou skautování užívat mini-
málně stejně tak dobře jako jejich vrs-
tevníci (ne-li ještě o něco víc). O spo-
lupráci s dětmi z dětského domova psal 
už třeba Jaroslav Foglar ve známé kapi-
tole z Rychlých šípů v příběhu s Ton-
dou Pírkem. Takže by se na závěr hodilo 
říci: nečekejte žádného Mirka Dušína, 
ale proč nedat šanci i Štětináčovi, přes-
tože se jeho vztah k přírodě projevoval 
především láskou ke krysám. 

Karolína Nolčová – Plošťa (22 let), 
Písek

Jak se připravit 
na práci s dětmi 

z dětského domova 
Pomocnou ruku při přípravě 
na práci s dětmi z dětského 

domova vám mohou nabídnout 
například tyto materiály:

http://znevyhodyvyhoda.parvula.cz 
– příručka Z nevýhody výhoda, 
která shrnuje informace o práci 
s dětmi s různými druhy speci-
fických potřeb se zvláštním zře-

telem na skautské oddíly

MATĚJČEK, Zdeněk. 
Praxe dětského psychologické-

ho poradenství. 
Praha: Portál, 2011.
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Skautské století
dobrodružný příběh 100 let českého skautingu

autoři: Roman Šantora - Bobo (ed.) 
Slavomil Janov - Nashville  

Václav Dostál - Václavka
Václav Nosek - Windy 

350 Kč


