
MEMORANDUM
O VZÁJEMNÉ PODPOŘE

PŘI PROSAZOVÁNÍ SPRÁVNÉ PÉČE
O OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ

PREAMBULE

V zájmu plného, zdravého a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném 

prostředí, v atmosféře štěstí, lásky, bezpečí a porozumění. Pokud není možné, aby vyrůstalo 

ve své biologické rodině, je povinností státu zajistit dítěti takové prostředí, ve kterém se bude 

cítit milováno a respektováno. 

I

ÚČEL MEMORANDA

Podpora veškerých snah o systémovou změnu v oblastech směřujících k naplnění správné 

funkce náhradní rodinné péče.

II

OBLASTI A FORMY PODPORY A SPOLUPRÁCE

Prosazujeme několik základních bodů, které vyžadují okamžitou změnu. Zaměřujeme 

se na mladistvé, kteří odcházejí z dětského domova, poté co zde strávili celé své dětství, a mají 

se postavit na vlastní nohy. Je to pro ně obtížné a mnohdy neřešitelné.

Apelujeme na: 

1. rozvoj psychologické a psychoterapeutické péče – nezbytné zaléčení traumat, 

2. průběžnou přípravu dětí na odchod z dětských domovů,

3. vznik programů další a následné péče o mládež, poté co domov opustí – doprovázení, 

4. existenci zvýhodněného a chráněného bydlení,

5. podporu v sociálně-pracovní oblasti a a orientace na trhu práce.

Vážení (budoucí) signatáři tohoto Memoranda,

do rukou se vám dostává ,,Memorandum o vzájemné podpoře při prosazování správné péče 
o ohrožené děti a mládež“ v České republice. Budete-li i vy souhlasit s jeho obsahem
a záměrem a podepíšete se, podpoříte společnou snahu systémově změnit něco, co ovlivňuje 
a bude dále ovlivňovat životy tisíců dětí. Děkujeme!



Účel Memoranda

Mimo domov se zaměřuje na dospívající mladé lidi, kteří čekají v dětských domovech, 

výchovných ústavech a také v pěstounských rodinách na přechod do dospělého života. 

Více než polovina z nich toto začlenění do „normálního“ života nezvládne a důvodů, proč tomu 

tak je, je několik. Jsou popsány a shrnuty na první stránce tohoto Memoranda. 

Výše zmíněné Memorandum vzniklo především jako nástroj pro navázání dobrovolné 

spolupráce s osobami, které mohou pomoci se změnou stávajícího neutěšeného stavu. 

Je pro nás velmi důležité, aby bylo o „naše“ děti, které vyrůstají momentálně mimo své 

biologické rodiny, dobře postaráno. Aby je obklopovalo láskyplné prostředí, cítily se bezpečně 

a věděly, že je o ně postaráno. To, jak se národ dokáže postarat o své odložené a ohrožené děti, 

je vizitkou jeho vlastního svědomí a morálky. Je na každém z nás, jak se k tomu postavíme 

a vyrovnáme se s tím. Jsme přesvědčeni, že pro tyto děti jsme stále (jako celek) udělali velmi 

málo. Vrací se nám to pak v podobě poničených, zlomených a opuštěných lidí, kteří jsou 

v dospělosti nešťastní a nedokážou se začlenit.

Během našeho rozsáhlého, nejen teoretického, ale především terénního výzkumu 

jsme vystavěli naši snahu na pěti základní tezích (či postulátech) péče o děti a mládež. 

Shrnuli jsme je do pěti strohých bodů, ale domníváme se, že už z nich je patrné, kde to vázne. 

Jsme ochotní o těchto bodech kdykoliv a s kýmkoliv, kdo bude mít zájem, diskutovat. 

Pořádáme také osvětové akce, konference, scházíme se s lidmi z oboru i mimo něj, 

apelujeme, prosíme a navrhujeme. Je nezbytné začít se změnami okamžitě. Jsou desetitisíce 

dětí, kterým už pomoci nemůžeme. Ponechali jsme je jejich osudům, aniž bychom nabídli 

pomocnou ruku. V tomto přístupu ale pokračovat nemusíme. 

O nás
Mimo domov, z. s., je spolek zaměřený na integraci dětí z dětských domovů do společnosti. 
Realizujeme výjezdy do dětských domovů, pořádáme festival OUT of HOME, organizujeme 
konference, besedy, semináře a osvětové kampaně. Natočili jsme ve spolupráci s režisérem 
Igorem Chaunem dokumentární film Dospělým ze dne na den, se kterým objíždíme dětské 
domovy. Představujeme v něm příběhy dnes již dospělých lidí, kteří prošli ústavní výchovou 
a museli se sami, bez pomoci, postavit na vlastní nohy. Někteří to zvládli, jiní ne. 

Více na FB Mimo domov, www.mimodomov.cz, www.dospelymzednenaden.cz

CHCI PODEPSAT

CHCI PODPIS ODVOLAT 
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