Právo na podporu po ukončení pobytu

Zkušenosti
Statut „dobrovolného pobytu“ po dovršení 18. roku života je nedostatečně ošetřeným statusem.
Stává se, že pokud se mladý dospělý snaží vyjednat pro sebe nějaké podmínky, nebo pokud poruší
povinnost, je zde vyslovena hrozba nebo vypovězení smlouvy o dobrovolném pobytu. Není jasné, za
jakých podmínek může domov přistoupit ke smlouvě o DP a kdy ji může vypovědět. Zároveň nejsou
jasně ošetřena pravidla pro postup při vypovězení smlouvy (včasné oznámení dítěti, min. časová lhůta
výpovědi apod.), možnost odvolání se apod.
Na odchod děti nejsou vůbec připraveny. Kromě toho, že většina dětí trpí sníženým sebevědomím,
také jim chybí sociální kompetence – schopnost dobře hospodařit s financemi, získat zaměstnání,
jednat s úřady apod. Přísný režim ústavu vede k neznalosti toho, jak nakládat s volným časem po
odchodu z domova apod. Dosud neexistují žádná podpůrná opatření pro čerstvě odejité děti ze strany
ústavu.

Příběh
U nás v domově hodně dětí chodí na kuchaře nebo zedníka. Zpočátku jsem nevěděl, proč to tak je.
Nechtělo se mi věřit, že se nenajde jediné dítě, které by si trouflo na střední školu nebo gymnázium.
Jako by žádné jiné obory neexistovaly. Zjistil jsem, že v domově po nás chtějí, abychom chodili hlavně
na kuchaře, protože je to prý jednoduchý obor. Teta vychovatelka mi řekla, že se aspoň nemusíme
trápit s těžším studiem, a tím pádem se nemusí trápit ani ona, neboť má s námi hodně práce. Když
jsem se chtěl přihlásit na gymnázium, paní ředitelka usoudila, že to nebude dobré. Chtěl jsem to
aspoň zkusit, jenomže ona mě přemlouvala. Podle ní jsou to nejpraktičtější obory, které jdou v životě
na dračku. Kdybych se rozhodl jít na gympl, tak bych pak musel stejně na vysokou školu, a na tu prej
nemám dostatek znalostí. Posléze bylo rozhodnuto, že si mám vybrat mezi kuchařem a zedníkem a ať
neodmlouvám. Tak jsem si nakonec vybral toho kuchaře, tetě se v tu chvíli hrozně ulevilo. Řekla mi, že
jsem „zabil“ dvě mouchy jednou ranou – za prvé, že nebudu vyčuhovat z kolektivu, a za druhé, že
bude studium jednoduché a hlavně krátké, protože kuchař je jen tříletý oproti maturitnímu oboru,
který se studuje čtyři roky. A navíc mi tety řekly, že díky kuchařovi odejdu z dětského domova už o rok
dříve. No, není to všechno paráda, zamýšlím se…
Simon
Doporučení
Vteřina poté doporučuje, aby byla jasně ošetřena pravidla pro postup při vypovězení smlouvy.
Vypovězení smlouvy nesmí sloužit jako nástroj vyhrožování v případě odlišných názorů mezi vedením
a klientem dětského domova. Vteřina doporučuje, aby byl mladý dospělý motivován před dovršením
osmnáctého roku ke studiu, a aby s ním bylo nakládáno jako s rovnocenným partnerem DD.

