Služba Kousek domova je tu pro děti z 5 dětských domovů a nabízí jim podporu po celou dobu, co žijí
v dětském domově a také během odchodu a po odchodu z tohoto ústavního zařízení.
Základními pilíři naší práce je dlouhodobá podpora, individuální přístup k dětem, budování zdravých
vztahových vazeb a využívání různých nonverbálních technik, které mohou dětem usnadnit vyjadřovat
své pocity a požitky jinak než slovy. Aktivity služby (pobytové i terénní) směřují vždy k podpoře dětí
v jejich osobním rozvoji a především k ujištění, že je dobře, že jsou na světě.

Mohlo by se zdát, že spolupráce s pěti domovy je málo. Naším cílem však není pokrýt potřeby všech
dětských domovů jednorázovými aktivitami, nýbrž pracovat s dětmi a mladými lidmi kontinuálně a
komplexně. Během kalendářního roku podpoříme v rámci služby průměrně 90 dětí, cca polovině z nich
nabídneme intenzivní zapojení do aktivit.

Zde jsou příběhy některých z našich klientů:
Lenka jezdí s Letním domem pravidelně tři roky. Jako menší s námi jezdila na tvořivé pobyty, později
absolvovala tréninkový byt a v současné době se pravidelně schází se sociální pracovnicí v rámci
doprovázení. Studium na střední škole zvládá velmi dobře a má velký potenciál pokračovat na vysoké.
Zažila však v životě hodně těžkých věcí, o kterých nejde „jen tak s někým“ mluvit. Možnost sdílet s námi
své pocity, povídat si o problémech a přijmout svůj životní příběh je pro ni velmi důležité.

S Petrem se známe téměř čtyři roky. Poslední dva roky mu nabízíme intenzivní práci formou individuální
arteterapie a také pravidelných tvořivých pobytů. Má velmi bohatý vnitřní svět, plný příběhů, do kterého
nás někdy nechá nahlédnout. Do tvorby se zcela ponoří a ta má pro něj uzdravující účinek, nabízí mu
uvolnění, katarzi, která je nutná po občasných záchvatech vzteku a agrese.

Viktora známe od dvou let, co byl umístěn do dětského domova. Brzy mu bude dvanáct a šest
posledních let tráví s námi pravidelně na všech pobytech, kam může jet. V jeho životě není kromě
dětského domova moc opěrných a dlouhodobých vztahů. Fotografie z našich společných aktivit jsou
Viktorovi dokladem jeho dospívání, růstu. Jsme mu na blízku a nabízíme podpůrnou ruku, je-li potřeba.

Služba Kousek domova nabídla dětem v roce 2018 celkem 66 dnů sociálně-terapeutických pobytů,
27 dní v tréninkovém bytě, 30 programů v dětských domovech, 2 komunitní slavnosti a více jak 400
individuálních setkání v rámci doprovázení. To vše díky podpoře dárců a zapojení dobrovolníků, kteří
nám věnovali 2000 hodin svého času a práce. Děkujeme.
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