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Téměř 60 procent dětí z dětských domovů a pěstounských rodin 

studuje školu, která je nebaví 
 

Praha, 29. srpna 2017 

Kuchař, zedník, truhlář nebo prodavačka, učitelka či pečovatelka. To jsou nečastější obory, které 

studují děti z dětských domovů a pěstounských rodin. Vyplývá to z průzkumu, který provedla 

nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s. v rámci svého projektu Rozhled. Dotazování se 

zúčastnilo celkem 207 dětí, které absolvovaly v průběhu dubna, května a června letošního roku 

jedno z pěti kol Rozhledu. Téměř 60 procent dětí studuje obor, který je nebaví a to jen proto, že jim 

při výběru budoucího povolání nikdo neporadil.  

 

A právě projekt Rozhled, který Nadání a dovednosti realizuje už pátým rokem, pomáhá dětem 

z dětských domovů a pěstounských rodin ve věku od 14 do 26 let, objevovat silné stránky a využívat 

je ve svůj prospěch, tak, aby si našly a získaly zaměstnání, které je bude bavit a naplňovat a ve kterém 

mají potenciál vyniknout. „Individuálně se setkávají s kariérní poradkyní, která s nimi probírá jejich 

silné a slabé stránky, co je baví či nebaví, co si již vyzkoušely a co by chtěly dělat apod. Výsledkem 

sezení je diagnostická myšlenková mapa, na jejímž základě a také na základě zpětné vazby od 

poradkyně stavíme individuální program pro konkrétní účastníky,“ uvedla Linda Hurdová, ředitelka 

Nadání a dovednosti, o.p.s. 

 

V rámci projektu Rozhled bylo pro děti vždy připraveno kariérní poradenství, workshopy, exkurze do 

firem a organizací, stínování vybrané profese a simulace reálných pracovních pohovorů. Z celkového 

počtu 207 dětí z dětských domovů a pěstounských rodin Kraje Vysočina, Moravskoslezského, 

Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Královehradeckého, Jihočeského a Plzeňského kraje 62 

procent nemělo žádný životopis a neumělo ho napsat. Téměř 35 procent z nich nezažilo žádnou 

pracovní zkušenost. Drtivá většina znala jen obory kuchař, zedník, truhlář, prodavačka, učitelka a 

ošetřovatelka a představovala si měsíční plat ve výši 19 200 korun.  

 

Po absolvování projektu děti napsaly: „Z absolvování projektu Rozhled od Nadání a dovednosti si 

odnáším mnoho užitečných zkušeností, které mi pomohli se více nasměrovat v mém dalším studiu a 

také v mé profesní kariéře.“ „Díky projektu jsem začal výrazně zlepšovat své studijní i pracovní 

výsledky, učení mě začalo více bavit, začal jsem brát studium více vážně a s odhodláním spolu s tím mi 

přinesl spoustu nových vědomostí a potřebných informací k dosáhnutí cílů, které mám před sebou.“ 

„Dost jsem se toho naučila a hodně mě to bavilo. Také se mi líbil přístup k nám.“ „Líbilo se mi to, 

odnesl jsem si toho víc, než jsem očekával.“ „Měla jsem možnost podívat se do firem, jejichž činnost 
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souvisí s mým budoucím povoláním, super.“ A ředitelka Linda Hurdová k tomu dodala: 

„Uvědomujeme si, že právě tito mladí lidé, kteří se bez pomoci ocitnout na prahu samostatného 

života, patří na trhu práce k nejohroženějším skupinám. Proto se jim nezisková organizace Nadání a 

dovednosti snaží pomoci a otevřít jim obzory, aby si našli práci a bydlení a neskončili bez peněz na 

ulici.“ 

 

 

Nadání a dovednosti o.p.s.: 
Nadání a dovednosti o.p.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat dětem z dětských domovů a 
pěstounských rodin s kariérním rozvojem a s prvními kroky do samostatného života. V rámci vzdělávacího 
projektu Rozhled pomáhá již pět let zprostředkovat dětem první kontakt s pracovním světem. Rozhled úspěšně 
absolvovalo 333 dospívajících. Celkem jejich projekty prošlo již 507 dětí.  
Více na: www.nadaniadovednosti.cz. 
 

Kontakt: 

Linda Hurdová, ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s. 

tel.: +420 724 852 238, email: linda.hurdova@nadaniadovednosti.cz 

http://www.nadaniadovednosti.cz/
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