
 

 

 

 

Azylový dům pro matky s dětmi Společná cesta 

 

Azylové domy pro matky s dětmi jsou často přehlíženy. Doufáme, že díky projektu Světová 

škola se nám o tomto problému podaří úspěšně informovat veřejnost a podpořit ženy s dětmi 

v jejich nelehké životní situaci. 

Domov pro matky s dětmi Společná cesta na ulici Heyrovského jsme navštívily ve středu 18. 

listopadu 2015. Jak z názvu vyplývá, tento azylový dům poskytuje služby především ženám, 

které mají dítě ve své péči a ocitly se v tíživé životní situaci. Přivítala nás vedoucí zařízení 

Mgr. Ilona Strempeková. Nejen ona, ale všichni zaměstnanci, se kterými jsme se potkaly, byli 

velice vstřícní a ochotní. Na úvod jsme představily naši školu a projekt, který nás do 

azylového domu přivádí. Poté jsme byly seznámeny s obecnými informacemi o chodu 

azylových domů a Mgr. Strempeková se s námi podělila o zkušenosti z mnohaleté praxe. 

Během schůzky jsme společně probraly možnosti podpory žen začlenit se zpět do běžného 

života. Byly jsme obeznámeny s tím, že důležitá není primárně pomoc, ale především 

podpora, což si většina lidí neuvědomuje. Jak  říká A. P. Čechov: 

 „Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“ 

Nakonec jsme dospěly k závěru, že nejlepším způsobem, jak podpořit ženy s dětmi, je nejprve 

vytvořit přehled možných pracovních příležitostí, dostupného ubytování a volných míst v 

mateřských školách. Myslíme si, že zmíněné seznamy by našly praktické využití a byly by 

pro zájemkyně užitečné.  

Na závěr jsme si dohodly termín další schůzky, jejíž náplní bude prohlídka azylového domu a 

upřesnění další spolupráce.  

Jsme rády, že jsme mohly navštívit právě azylový dům pro matky s dětmi, protože mnoho lidí 

si neuvědomuje, jak zranitelnou sociální skupinou mohou být. Po návštěvě je nám ale zároveň 

jasné, že se na celou situaci musí nahlížet objektivně a globálně. Není například možné 

vyjadřovat přehnanou lítost, ta nikomu nepomůže. O co se musíme snažit, je pomoci problém 

vyřešit.  

Jsme si jisté, že projekt Světová škola je tím pravým odrazovým můstkem.  
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