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  …CHCEME VYTVOŘIT 
DÍLNU PRO LIDI S PSYCHIA-
TRICKOU DIAGNÓZOU 
A S LEHKÝM MENTÁLNÍM 
POSTIŽENÍM. PRO ZALÉČENÉ 
PSYCHIATRICKÉ PACIENTY 
JE VELMI TĚŽKÉ SE ZAPOJIT 
DO PRACOVNÍHO PROCESU. 
CHYBÍ MÍSTA NA ČÁSTEČNÝ 
ÚVAZEK, BEZPEČNÁ PRA-
COVNÍ PROSTŘEDÍ A MÍSTA 
S PODPOROU ODBORNÍKŮ,“  
ŘÍKÁ NOEMI TROJANOVÁ z 
Farní charity Starý Knín.  
V loňském roce Nadace VINCI 
podpořila její projekt vybudo-
vání nového schodiště v Domě 
nad vodou v Dobříši částkou  
90 000 korun.
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Noemi, pracujete pro Farní charitu 
Starý Knín s působností v Dobříši 
a jeho okolí. Jaké služby poskytu-
jete a komu jsou určeny?  

Naše Farní charita poskytuje sociálně 
aktivizační služby určené sociálně 
znevýhodněným rodinám. Jedná se 
převážně o kumulaci problémů – 
nízký příjem, vysoké dluhy, nízká míra 
vzdělání, neschopnost udržet si práci, 
bydlení i vztahy, špatné nebo chybějící 
rodinné zázemí v dětství, trestní mi-
nulost, závislosti… Další skupinu tvoří 
rodiny, které se starají o zdravotně 
hendikepované dítě. 

Lidem v těžké životní situaci 
nabízíte terapeutické konzultace. 
S jakými problémy se na vás obra-
cejí nejčastěji? 
 
Nejčastěji se řeší současné vztahové 
problémy nebo ty, které ze špatných 
vztahů vzešly. 
 
Nabízíte zájmové aktivity pro 
děti. Komu jsou určeny a s jakým 
programem je oslovujete? 

Ve školním roce nabízíme volnočaso-
vé kroužky pro děti ze sociálně sla-
bých rodin a pro děti s hendikepem. 
Mnohdy se tyto skupiny prolínají. 
Kroužky poskytujeme zdarma, neboť 
rodiny jsou často početné a rodiče si 
nemohou dovolit platit zbytné věci, 
mezi které patří také zájmové aktivity. 
Vozíme do nich také děti z nedaleké-
ho azylového domu. Jedná se o čtení 
v knihovně a aktivity zaměřené na 
celkový rozvoj osobností dětí, učení 
a upevňování návyků. Pro děti s hen-
dikepem pak organizujeme kroužky 
sportovní a výtvarné. 

Stojíte za vznikem šicí dílny  
a obchůdku s jejími výrobky. Koho 
v nich zaměstnáváte a daří se vám 
být soběstační? 
 
Stejně jako sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, tak i textilní dílna 
vznikla z potřeby pomoci sociálně 
znevýhodněným. Na poloviční úvazek 
zaměstnáváme matky pečující o dítě 
s hendikepem nebo ženy, které jsou 
samy zdravotně postižené. V dílně na-
lezly uplatnění také ženy-matky, které 
se vrátily z léčby závislostí a poslední 
skupinou jsou ženy s vícero znevý-
hodněním: s nízkou mírou vzdělání, 
samoživitelky s malými dětmi  
a podobně.
Dílna soběstačná není, bez státních 
dotací by zatím fungovat nemohla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaké je vaše další směřování? 
Máte cíl, ke kterému byste si 
přála dojít? 

V současné době zařizujeme dílnu, 
která se bude zaměřovat na sítotisk. 
Rozšiřujeme naši nabídku a zároveň  
i pracovní místa. Byla bych velmi ráda, 
kdyby se nám podařilo být soběstač-
nými. Chceme vytvořit dílnu pro lidi  
s psychiatrickou diagnózou a s 
lehkým mentálním postižením. Pro 
zaléčené psychiatrické pacienty je 
velmi těžké se zapojit do pracovního 
procesu. Chybí místa na částečný 
úvazek, bezpečná pracovní prostředí  
a místa s podporou odborníků. 
Jedním z mých pracovních cílů je 
vytvořit bezpečné místo, ať už  
k odpočinku nebo k práci pro psychic-
ky narušené lidi. Lidí, kteří mají psy-
chické nebo psychiatrické problémy 
přibývá. Nejsou schopni dostát tempu 
a pracovnímu nasazení dnešní doby. 
Po dlouhodobé hospitalizaci je pro ně 
obtížné se znovu zařadit do pracovní-
ho procesu. 

ŽIVOT V DOMĚ NAD VODOU
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