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Dne 12. 6. 2017 se konala v Dětském domově Hora Sv. Kateřiny ZAHRADNÍ 
SLAVNOST u příležitosti ukončení školního roku.

Dětský domov je zřízený Radou Ústeckého kraje pro výchovu 32 dětí 
s nařízením ústavní výchovy. Jedním z hlavních cílů dětského domova je 
posílení kompetencí dítěte dle jeho schopností a dovedností, aby při odchodu z 
dětského domova zvládalo celou řadu dovedností, jako je vedení domácnosti, 
úřední styk, finanční a informační gramotnost, a v neposlední řadě i rodičovská 
role.

Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem, Platformy Byznys pro společnost 
a programu NEW JOB NEW LIFE a o.p.s. Dejme dětem šanci pomáhají mladým 
lidem odcházejícím do života s následným uplatněním, zajištěním bydlení a 
zaměstnání v různých částech regionu i mimo něj.

V současné době jsou domovem pro děti od 2 do 23 let. Děti žijí ve čtyřech 
rodinných skupinách, kde je výchova vedena dvěma kmenovými vychovateli a 
jednou pečovatelkou. V posledním období se změnila skladba dětí 
přicházejících do dětských domovů. Tomu musí odpovídat i obsah a forma 
práce. Přibývá dětí staršího školního věku, umístěných pro záškoláctví, trestnou 
činnost, zkušenosti s drogou. Často jde o kombinaci více faktorů výše 
jmenovaných. Je pak úkolem dětského domova stanovit individuální strategii a 
cíl pro výchovnou práci. Nástroje, kterými děti vedou, odpovídají konkrétním 
potřebám a osobnostnímu nastavení každého dítěte.
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Děti předškolního a školního věku navštěvují Základní školu a Mateřskou školu 
v Hoře Svaté Kateřiny. Spolupráce se školou je na velmi dobré úrovni. Díky 
nízkému počtu žáků ve třídách a ochotě vedení školy a pedagogů je schopna 
zpřístupnit vzdělávání i dětem se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním 
nebo zdravotním postižením na velmi vysoké úrovni. Díky ŠVP Kamarád –
praktik integruje škola i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Při volbě 
středních odborných učilišť, středních škol, popř. vyšších odborných škol 
vycházíme z přání a studijních předpokladů každého dítěte. Je kladeno za cíl 
umožnit každému dítěti dosažení nejvyššího možného vzdělání.

Zahradní slavnost se vydařila a byla vzorně připravena. Pro tuto akci měly děti 
připraven kulturní program, a to: kouzelník, tanec se zpěvem a drezura pejsků 
z psího útulku z Litvínova.

Také Okresní agrární komora Most přispěla ke krásné zahradní slavnosti
regionálními potravinami, a to:

 Pekařství Oertelt s.r.o. z Mostu – velké chodské koláče, chléb, rohlíky

 Uzenářství Ježek, s.r.o. z Mostu – klobásy, krušnohorský salám, špekáčky, 
paštiky s brusinkami

 Vojtěch Strauss z Mostu – obložené mísy

 LoPe Fruit s.r.o., Šepetely – ovocné mošty

 Ing. Stanislav Štrympl – čerstvé jahody

Naše výrobky všem dětem i  dospělým velmi chutnaly.

Na této zahradní slavnosti se opět ukázalo, jak krásný vztah má personál 
domova k dětem a děti jim vrací jejich péči a lásku plnými doušky.

SRDEČNĚ DĚKUJEME CELÉMU KOLEKTIVU DĚTSKÉHO DOMOVA 
V HOŘE SVATÉ KATEŘINY A PŘEJEME JEN VŠE DOBRÉ!

V Mostě, dne 13. 6. 2017
Vydává: OAK Most – IC

Děkujeme proto celému koletivu DD pod vedením paní Mgr. Martiny 
Stawiarzové za jejich vzornou péči, lásku, starostlivost o všechny děti.

Je to povolání velmi náročné, málo placené a ještě v horských podmínkách 
a přesto se snaží dětem vytvořit náhradní rodinu a krásné dětství.
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