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V
 letošním 
3. ročníku roz-
dělila Nadace O2 
finanční granty 
ve výši 460 tisíc 
korun mezi 
23 z 32 při-

hlášených dobrovolníků. 
Přesněji řečeno rozdělila je mezi 
organizace, ve kterých ve svém 
volném čase pomáhají. Letos si 
nejvyšší ocenění – 60 tisíc korun 
odnesli tři „Dobrovolníci roku“:  
Ladislav Beneš, Alena 
Lenzová a Ilona Zárubová. 
Využila jsem slavnostní 
příležitosti a se všemi si 
povídala o jejich životě po práci. 

 Radka Kučerová

Ilona
Zárubová
místopředsedkyně odborové 
organizace, Praha

Ilona (IZ) každý druhý až třetí víkend 
dojíždí dvě a půl hodiny do Dětského 

domova Lipová u Šluknova. Ve všední 
dny vymýšlí, co a kdy budou společně 
podnikat, připravuje pomůcky pro hry 
a s dětmi si dopisuje e-mailem. Rozhovoru 
se zúčastnil také ředitel domova Josef 
Kodydek (JK). 

Co je v DD Lipová 
největším problémem?

IZ: Domov v Lipové je velmi odlehlý, až 
u hranic ve Šluknovském výběžku. Takže je 
pro něj obtížnější získat jakoukoli pomoc, 
než pro domovy v Praze, které jsou všem 
na očích. 

V čem vidíte největší přínos své pomoci?

IZ: Na rozdíl od „tet“ a „strejdů“, kteří mají 
na starosti celou tzv. rodinku šesti dětí, se 
můžu dětem věnovat individuálně.

Dobrovolník roku

A desetitisíce
lítaly...

Alena Lenzová
senior specialista marketingu, 
Praha

Alena pomáhá organizaci HOPE Worldwide 
Česká republika. Pravidelně tráví volný 

čas s dětmi v Dětském domově Charlotty 
Masarykové na Zbraslavi a navštěvuje 
obyvatele Domova důchodců v Dejvicích. 
Prostřednictvím HOPE Worldwide finančně 
podporuje vzdělávání dětí v chudých 
oblastech v Indii a děti nemocné rakovinou na 
Ukrajině. V roce 2005 adoptovala rok a půl 
starou holčičku Kristinku. 

Jak složité je u nás adoptovat dítě?

Umísťování opuštěných a týraných dětí do 
náhradních rodin je v ČR značně problema-
tické. Stávající legislativa v ČR upřednostňuje 
právo rodičů před právy dětí. Stačí, když rodič 
jednou za půl roku do dětského domova zate-
lefonuje a už je to považováno za „zájem“. 
Dítě pak nemůže být do náhradní rodiny 

JK: Vždycky pomůže, když přijede někdo 
z venku a neformálně s dětmi mluví o problé-
mech, které je zajímají. Dívají se na něj úplně 
jinak než na zaměstnance, kteří jsou s nimi 
den co den. 

O jaké děti váš domov pečuje a jaké 
mají vyhlídky, když vás opustí?

IZ: Pečujeme o děti, 
o které se nemohou nebo 
nechtějí starat rodiče 
a příbuzní. Většina z nich 
má poraněnou duši, a tak 
je někdy těžké k nim pro-
niknout. Vyhlídky mají horší 
než většina dětí z běžných 
rodin, víc vše záleží na 
nich samotných. Snažím se 
zajímat o jejich život a dát 
jim najevo, že nejsou samy, 
že jsou tu lidé, kterým na 
nich záleží. Stejně jako tety 
a strejdové v domově.

JK: Děti z nefungujících 
rodin nemají základní 
návyky, jejich hodnoty jsou 
jiné. Snažíme se je vrátit 
do „normálního“ života 

umístěno. Na adopci se běžně čeká dva až 
tři roky, protože je mnohem více žadatelů 
o adopci, než je právně volných dětí. 

Jaký je největší problém dětí z domovů?

Trpí citovou deprivací, jsou hladové po lásce. 
Jsou zaostalé, třeba ve třech letech ještě 
nemluví. Problémy v chování mají za následek 
to, že nejsou schopné ve škole prospívat, 
i když jsou inteligentní. Podle statistik až 
95 % dětí, které strávily celé dětství v dět-
ském domově, skončí kriminální činností, 
na ulici, na drogách. Ústavy se snaží připravit 
děti na „opravdový život“, ale to nikdy 
není „doopravdy“. Je třeba, aby vyrůstaly 
v rodinách. Je nutné změnit legislativu.

Jak se vám žije s adoptovanou holčičkou? 

Jsem moc vděčná, že ji mám. Je skvělé vůbec 
být maminkou, u Kristinky navíc vím, že jí 
dávám šanci, kterou by jinak neměla. Adop-
tovala jsem ji, když jí byl rok a půl a je na 
ní znát, že nepoznala maminkovskou lásku 
a náruč, když byla miminko. Chodíme do 
poradny, když si nevím rady. Má sklon často 

prostřednictvím práce. Aby si jí vážily, neničily 
věci kolem sebe a necítily potřebu vracet 
to hrozné, co zažily, jiným. Často s dětmi 
mluvím o vzdělání. Většina dětí musí domov 
opustit v 18 letech. Student vysoké školy 
může ale v domově zůstat až do 26 let. Jenže 
takových dětí je míň než jedno procento.

vzdorovat, chce všechno zvládnout sama. Jinak je 
úplně báječná, veselá, hodně živá a chytrá. Baví ji 
jakýkoli pohyb, na kole jezdí jako drak. 

Ladislav Beneš
specialista pro technologie 
kabelových sítí, Praha

Ladislav pomáhá občanskému sdružení 
Stéblo, které v Boroticích u Dobříše 

nabízí zdravotně postiženým občanům 
chráněné zaměstnání, pracovní rehabilitace 
a celoživotní vzdělávání. Je jakýmsi „údrž-
bářem na telefonu“. Když se něco pokazí, 
prostě mu zavolají a on to opraví. Sdružení 

tak ušetří čas i peníze za řemeslníky. 

Co je pro postižené občany u nás 
největším problémem?

Tito lidé nezvládají 
některé věci a potřebují 
s nimi pomoct. Potřebují 
nasměrovat k činnostem, 
ve kterých jsou dobří, 
ukázat jim, že i oni 
mohou být užiteční. 

Jaký je přístup 
ve sdružení Stéblo?

Organizujeme akce pro 
veřejnost jako je Den 
otevřených dveří, Den 
stromů a podobně. Na 

Zahradní slavnosti v Boroticích jsme promítli náš 
nový film „Kocába“, se kterým soutěžíme na 
mezinárodním filmovém festivalu Mental Power. 
Součástí byly koncerty a jarmark výrobků 
z našich dílen. 

Co vás nejvíc těší?

Tato výhra! A že je to tolik peněz! Máme roze-
stavěnou budovu pro chráněné bydlení, takže 
se pohneme dopředu. Projekt sice podporuje 
EU, ale Stéblo musí vložit sedm a půl procenta. 
My ale nic nevlastníme, jsme rádi za každou 
pomoc. Budou zde čtyři garsoniéry pro ty, kdo 
už rodinu nemají nebo se o ně rodina nemůže 
starat. Fungovat bude také tzv. odlehčovací 
služba, kam budou rodiny moci umístit svého 
člena na omezený čas, třeba na týden. Něco 

jako dětský tábor. 

Jaký je zájem 
o takové služby?

Velký. Jsme zapojeni do 
komunitního plánování 
a víme, že rodiny 
o naše služby zájem 
mají. Chceme také 
otevřít jakési hokynář-
ství, kde by naši klienti 
pracovali jako pomocní 
prodavači. 

Dobrovolnická činnost 
zaměstnanců O2 vzkvétá. 
Podporujete děti nejen 
v dětských domovech, 
pomáháte v domovech 
důchodců, vychováváte 
záchranářské psy, hasíte 
požáry, věnujete se 
handicapovaným.  
Mít na slavnostním 
vyhlášení letošního 
Dobrovolníka roku 
klobouk, smekla bych ho. 

Ředitel dětského 
domova Lipová
Josef Kodynek31červenec/srpen.2009
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