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Děti patří domů 

 
Výstava děl dětí a mladých lidí z pěstounské péče  
 
Svitavy. V současné době až do konce února můžete ve 3. patře svitavské Fabriky najít zajímavé 
obrázky a texty, týkající se náhradní rodinné péče. Obrázky jsou dílem dětí a mladých lidí, kteří 
vyrůstají v pěstounských rodinách, texty potom odhalují úryvky z příběhů dětí z pěstounské a 
hostitelské péče. Zmiňované texty jsou autentickými výpověďmi mladých lidí, kteří mají osobní 
zkušenost s vyrůstáním v náhradní rodině. Editorkou připravované publikace je Dagmar Zezulová. 
Knihu s úryvky si bude možné koncem roku zakoupit v distribuční síti. 
Osvětová akce má komplexní charakter, kromě výstavy zahrnuje i další aktivity pro veřejnost. 
Jednou z nich je  autorské divadelní představení Jana Mazáka a Lenky Ondráčkové Omalovánky, 
které proběhlo 12. února v 18 hodin v Trámu. Cílem příběhu je umělecké zpracování navazování 
vztahu dítěte s duševním traumatem, které opuštěné děti prožívají, s pěstounkou. Představení bude 
možné shlédnout i v rámci Dne otevřených dveří v nově připravovaných prostorách pro děti z 
pěstounských rodin, které se nyní vytváří v zadním traktu Nadačního domu ve Svitavách, příhodně 
nazvaném Skofka. 
Výstavu, divadelní představení i Den otevřených dveří pořádá svitavská organizace Děti patří domů. 
s cílem poukázat na potřeby sociálně osiřelých dětí, s poodkrytím jejich osudů, talentů, přání a tužeb. 
Nově připravované prostory jsou určeny pro setkávání dětí žijících mimo vlastní rodinu mezi sebou i 
s pracovníky organizace, víkendové i delší pobyty.  
Zmínění protagonisté divadelního představení jsou rovněž aktivními pracovníky organizace Děti 
patří domů. 

 
Děti patří domů, o.s. je malá nezisková organizace, která od r. 2008 
rozvíjí činnost na podporu sociálně osiřelých dětí. V současné době je hlavní 
náplní její činnosti provázení pěstounských rodin, dále podpora a rozvoj 
hostitelské péče, integrované pobyty pro děti a v neposlední řadě osvěta pro 
veřejnost.  
Mezi nabízené služby patří především terénní práce při provázení pěstounských 

rodin klíčovou pracovnicí, které zahrnuje podporu při výchově svěřených dětí, pomoc při kontaktu 
dětí s původní rodinou, odbornou  psychologickou a terapeutickou pomoc, vzdělávání pěstounů a 
nabídku respitních služeb tak, aby byl zajištěn odpočinek pěstounů při jejich náročném úkolu. 
Aktuálně pomáhají pěstounům a dětem v 55 rodinách a tento počet se bude ještě dále zvyšovat. 
Vzdělávání pro pěstouny a respitní péči pro děti, včetně dětí se speciálními potřebami, nabízí Děti 
patří domů, o.s.  i klientům jiných doprovázejících organizací a OSPOD.  
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