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Již tradičně se uskutečnilo v měsíci červnu 2018 v Dětském domě Hory Sv. Kateřiny Zahradní 
slavnost u příležitosti ukončení školního roku. Letos to bylo 14. června 2018.

Dětský domov v Hoře Svaté Kateřiny je domovem venkovského typu. Nachází se v jediné 
budově z první poloviny 20. století s přilehlou zahradou. Je vhodnou alternativou zejména 
pro děti, u kterých je z výchovných důvodů nutné změnit prostředí, školu a vztahy.  Dětský 
domov jim nabízí možnost „nového začátku“. V domově je zajištěn celodenní provoz a jsou
schopni poskytnout péči a výchovu i dětem mladším tří let, zejména jde-li o dítě ze 
sourozenecké skupiny.

K volnočasovým aktivitám slouží dětem multifunkční hřiště, dětské hřiště s prolézačkami,
minigolfem a trampolínou. Sport patří mezi velmi oblíbené aktivity dětí. Jsou vybaveni 
sportovními potřebami pro všechna roční období. Jezdí na kolech i koloběžkách, kolečkových 
bruslích, lyžují i běžkují. Každoročně vyjíždí na lyžařský a snowboardový kurz, úspěšně hrají 
florbal, hokej i fotbal. 

Všechny volnočasové aktivity dětí, ozdravné, sportovní, kulturní a poznávací akce, vybavení 
dětského hřiště a sportovní vybavení je hrazeno z darů a finančních příspěvků jednotlivých 
podporovatelů a spolupracovníků.

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.

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 
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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.

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

 Uzenářství Ježek, s.r.o. z Mostu – špekáčky, párky, klobásy, paštika s brusinkami, 
krkovice

 MIPO Market s.r.o., Most – minizákusky, svatební koláčky, podmáslový chléb, rohlíky, 
chodské koláče

 pro děti jsme nakoupili české jahody a meruňky

Naše výrobky všem dětem i podporovatelům DD velmi chutnaly.  Zahradní slavnost byla 
vzorně připravena. Pro tuto akci byly pro děti připraveny různé soutěže, které se odehrávaly 
na celé ploše zahrady dětského domova.
Největším zážitkem pro děti byla divadelní hra Pohádky trochu jinak, kterou připravili manžel 
Alferiovi – herci a do celé hry zapojili všechny děti. Každé dítě mělo svou roli, kterou 
perfektně zvládlo a objevily se u dětí nečekané talenty pro divadlo, ale také pohybové a 
taneční nadání. Za tuto akci patří manželům Alferiovým velký dík.

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

Bylo to krásně strávené čtvrteční odpoledne, účast sponzorů a příznivců dětského domova 
byla velká a všichni na vlastní oči viděli, jak se zaměstnanci DD starají o svěřené děti a 
vychovávají je, což je pro jejich další uplatnění v životě velmi potřebné.

V Mostě, dne 14. 6. 2018
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Děkujeme proto celému kolektivu DD pod vedením ředitelky Mgr. Martiny 
Stawiarzové za jejich vzornou péči, lásku a 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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