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Vize/budoucnost/personální informace 

KOMUNITA MLÁDEŽE V BRNĚ  
 

„Příprava dospívajících na vstup do 
samostatného života“, tak se 
jmenoval projekt, jehož patronem se 
na začátku loňského roku stal Jaroslav 
Kalina. Tento projekt se mu podařilo 
obhájit před komisí Nadace VINCI, a 
díky tomu projekt získal finanční 
podporu ve výši 100 000 korun. 

Získané peníze sloužily Komunitě 
mládeže v Brně. Abychom se o tomto 
spolku dozvěděli více, zeptali jsme se 
vedoucí této komunity Svatavy 
Maršálkové na pár otázek. 

 

MV: Mohla byste nám v krátkosti představit ideu 
nebo poslání Komunity mládeže a pro koho je 
činnost této komunity určena?  

SM: Komunita mládeže je výchovné zařízení 
Sdružení SOS dětských vesniček, které navazuje na 
pěstounskou péči vykonávanou matkou pěstounkou 
v SOS dětské vesničce.   

Výchovná a pedagogická činnost týmu Komunity 
mládeže je zaměřena zejména na kvalitní přípravu 
na budoucí povolání, získávání praktických životních 
zkušeností a osvojování pracovních dovedností. 
Pedagogové spolupracují s mladým člověkem na 
jeho osobnostním rozvoji různými aktivitami 
společenskými, sportovními i kulturními. Tým 
využívá ve své práci principů sociální a zážitkové 
pedagogiky. Nedílnou součástí pedagogické činnosti 
je i skupinová práce a individuální plánování. 

Do Komunity mládeže většinou přichází mladí lidé, 
kteří ukončili základní devítiletou docházku a 
zahajují další studium nebo nastupují do trvalého 
pracovního poměru. Každý obyvatel Komunity 
mládeže je v péči pedagoga – průvodce, se kterým 
aktivně spolupracuje. Pedagog – průvodce pracuje s 
mladým člověkem na jeho rozvoji a na přechodu do 
samostatného života. Respektuje jeho osobnost, je 
mu pomocníkem a oporou v problémech studijních, 
pracovních a osobních. Pedagogický pracovník úzce 
spolupracuje s matkou pěstounkou. 

Na práci Komunity mládeže navazuje program 
Polozávislého bydlení, jehož cílem je upevnění a 
zdokonalení požadovaných schopností, které bude 
mladý člověk potřebovat k samostatnému životu 
(pracovní návyky, sociální a životní dovednosti, 
hospodaření s financemi). Polozávislé bydlení trvá 
v průměru většinou 3 roky a po úspěšném 
absolvování tohoto programu vstupuje mladý člověk 
do samostatného života a s Komunitou mládeže 
ukončí spolupráci. Tato forma pomoci mladistvým je 
finanční a osobní, není již pobytová. 

MV: Tato Komunita je určena pouze pro děti a 
mládež z SOS vesniček nebo i pro děti „zvenčí“? 

SM: Ano, komunita je určena pouze pro dospívající 
z SOS vesniček. 

MV: Můžete nám v krátkosti představit, jak a kde Komunita 
funguje, její organizaci a kdo všechno je součástí Vašeho týmu. 

SM: Komunita mládeže se nachází v Brně, městské části Starý 
Lískovec. Jedná se o dům ve staré zástavbě, který se svým 
zevnějškem nijak výrazně neodlišuje od svého okolí (z důvodu přání 
klientů). Jedná se o zařízení s jedním vedoucím pracovníkem a se 
čtyřmi pedagogickými pracovníky – vychovateli, z nichž dva jsou ve 
vztahu k dospívajícím klíčoví, tzv. pedagogové – průvodci. Provoz 
Komunity mládeže je od neděle do pátku (nepřetržitých 24 hodin). 
Externě spolupracuje Komunita mládeže ještě i např. s psychology, 
psychiatry, supervizory a pedagogy zaštiťujícími různé odborné 
interaktivní besedy aj. 
 

MV: Kolika dětem a mládeži je Komunita schopna ročně 
pomoci? 

SM: Kapacita Komunity mládeže je 8 míst na denní pobyt (od září ji 
však budeme rozšiřovat…) a v programu Polozávislého bydlení je 
počet klientů neomezený. 

MV: Jak dlouho můžete dětem a mládeži 
poskytovat Vaši pomoc v Komunitě, je pomoc pro 
ně nějak časově omezena, například do jejich 18 
let apod.? 

SM: Pobyt v Komunitě mládeže trvá v průměru 4 
roky, dle délky studia či přípravy na budoucí povolání 
a individuálních potřeb dospívajících. V programu 
Polozávislého bydlení je délka spolupráce rovněž 
určena většinou délkou navazujícího studia a 
specifickými potřebami. 

MV: Jak jste se dozvěděli o Nadaci VINCI? 

SM: Z grantového kalendáře pro neziskový sektor. 

MV: Vím, že jste požádali Nadaci o dar ve výši 50 
000 korun. Ten byl nakonec vyšší. Můžete nám 
říci, k čemu byly peníze využity a co jste si za ně 
pořídili? 

SM: Získané peníze byly využity na nutné dovybavení 
interiérů Komunity mládeže a nakoupení pomůcek 
pro pedagogickou činnost. 

MV: Je nějaká možnost, jak Vám může pomoci 
kdokoliv z nás jako jednotlivec, z řad veřejnosti – 
například poskytnutím finančního daru, 
materiální pomoci nebo jiné formy spolupráce? 

SM: Všechny možnosti pomoci jsou vítány. 

 

Pokud Vás činnost a poslání této Komunity 
zaujaly, na stránkách http://www.sos-
vesnicky.cz/ se můžete dozvědět více, i to, jak 
tuto komunitu finančně podpořit.                       �     
 

  Monika Vrňáková 


