
Chovánek

Otázka  péče  o  děti  vyrůstající  v nevyhovujícím  a  škodlivém prostředí  je  stále  aktuálním 
tématem. Není to něco, nad čím by šlo mávnout rukou, nebo doufat, že tato problematika za 
pár let vyšumí do ztracena. Jedná se o závažný sociálně patologický jev, prostupující napříč 
všemi generacemi. V projektu Světová škola vidíme možnost, jak se aktivně zapojit a přispět 
ke  zlepšení  situace  alespoň  v konkrétním  zařízení  a  inspirovat  tak  ostatní  studenty 
k podobným aktivitám. 

Proto  jsme  ve  čtvrtek  12.  listopadu  navštívily  dětské  centrum Chovánek,  kde  jsme  měly 
domluvenou schůzku s vrchní sestrou paní Evou Holubovou, která nás vlídně přijala.

Centrum  zaměstnává  „tety“,  které  se  snaží  nabídnout  dětem  tolik  potřebnou  péči  a 
starostlivost, které se jim dříve nedostávalo. Chovánek totiž slouží jako náhradní domov pro 
děti  a  mladistvé,  poskytuje  jim  ubytování,  podporu  při  vzdělávání,  jsou  zde  k dispozici 
zařízené a vybavené prostory pro volnočasové aktivity (tělocvična, studovna s počítači aj.).

Děti navštěvují standardní školní zařízení (např. základní a mateřskou školu v Brně Bystrci), 
kde přicházejí do kontaktu se svými vrstevníky z „normálních“ rodin. Nicméně přes snahu 
vychovatelek a milé prostředí v Chovánku mnohých radostí typických pro dětství se těmto 
dětem z pochopitelných důvodů nedostává.  I když „tety“ dělají  maximum možného, chybí 
individuálnější  přístup,  více  času  stráveného  s menší  skupinkou,  intenzivní,  nestereotypní 
interakce s těmi mladšími.

Přestože  nejsme  schopny nahradit  to,  co  je  nejvíce  potřeba  -   rodičovskou péči,  můžeme  dětem 
alespoň  poskytnout  zábavu,  vytržení  z okoukaného  prostředí,  zapojení  do  různých  aktivit  a  malé 
drobnosti. Po domluvě s vrchní sestrou jsme se rozhodly zrealizovat tyto malé projekty:

• Vánoční besídka pro děti organizovaná v naší škole, děti se mohou samy zapojit 
(jednoduchý hudební doprovod, zpěv, tanec) a obdržely by od nás malou pozornost (leporela, 
cukroví apod.).

• Dílničky, kde by si děti mohly vyrobit vlastní ozdoby, nazdobit si cukroví, v době 
Velikonoc na příklad malovat kraslice…

• Sbírka na zakoupení výtvarných potřeb (kterých je v Chovánku nedostatek).

• Interaktivní a vzdělávací pohádková představení (ku příležitosti Vánoc, 
Masopustu…), děti mnohdy do styku s tradicemi nepřišly  a neznají ani jejich význam.

• Karneval

• Velikonoční pomlázka



Chovánek je jedno z nejhezčích zařízení pro děti z problematického prostředí, které jsme díky 
tomuto  projektu  měly  možnost  navštívit.  Děti  dostávají  tak  dobrou péči,  jakou je  možné 
v takovéto situaci poskytnout. Kdybychom jim ale mohli  my všichni nabídnout ještě něco 
navíc,  bylo  by  to  prospěšné  oběma  stranám,  protože  právě  to  tyto  děti  nejvíce  oceňují: 
aktivity, zabavení, způsoby, jak „vykouknout“ do světa, a my můžeme naopak nahlédnout do 
toho jejich.
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