
SOS dětská vesnička Brno-Medlánky

Historie naší vesničky je velmi dlouhá a složitá – první pokus o zahá-
jení její výstavby sahá až na přelom šedesátých a sedmdesátých let. 
Výstavbu se tehdy díky nástupu „normalizace“ nezdařilo realizovat, 
přestože se prostřednictvím sbírky podařilo shromáždit dostatek peněz. 
Skutečná výstavba naší vesničky byla zahájena až v létě roku 2002 
a přibližně o rok později prošlo deset rodinných domů a administra-
tivní budova kolaudací. Velmi krátce poté se na konci srpna 2003 
do vesničky nastěhovali první obyvatelé – matka-pěstounka a tříčlen-
ná sourozenecká skupina. Zároveň se začínal formovat i odborný tým 
vesničky – pedagog, psycholog, sociální pracovnice. Do vesničky 
průběžně přicházely další matky-pěstounky a děti, probíhalo tu něko-
lik přípravných kurzů pro budoucí pěstounky, dosud prázdné domky 
byly využívány pro mezinárodní semináře naší organizace. Na konci 
roku 2004 žilo v 7 rodinách 21 dětí a během následujícího půl 
roku se počet dětí zdvojnásobil. Nyní – v létě 2005 – máme 10 rodin 
a 42 dětí, všechny domy jsou obsazeny a do rodin budou postupně 
přicházet další děti, dokud nedosáhneme naplnění naší kapacity – 
60 dětí.
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Život v SOS dětské vesničce 
v Brně-Medlánkách

Děti v SOS dětských vesničkách žijí podobně jako většina jejich 
vrstevníků. Společně s nimi chodí do běžných škol a školek, věnují se 
zájmovým aktivitám od sportovních přes výtvarné až k hudebním. Kaž-
dá rodina si také vybírá své lékaře, sama si obstarává nákupy, vaří si 
a zajišťuje chod své domácnosti. V létě jezdí mnohé děti na tábory či 
do ozdravoven.

Děti z SOS dětské vesničky mají možnost účastnit se programů po-
řádaných naším týmem a našimi dobrovolnými spolupracovníky. Děti 
z Medlánek se tímto způsobem mohly seznámit například s dobou 
a legendami Starých českých pověstí a bájí, kdy se vydaly na „Říp“ 
a pomohly kněžně Libuši najít Přemysla a vystrojit jim svatbu. O jar-
ních prázdninách „putovaly“ po metropolích světa společně se zajíč-
kem Felixem nebo objevovaly poklad Rytířů a dam Osmi ctností. Letní 
prázdniny je zavedly o mnoho století nazpět a vyzkoušely si, jak se 
mohlo žít Keltům. Jindy zas nahlédly do kultury a mýtů tichomořských 
ostrovů nebo si vyzkoušely netradiční disciplíny olympijských a para-
lympijských her.

Pořádáme také nejrůznější akce přístupné i pro širokou veřejnost, jaký-
mi bylo například vystoupení divadelního souboru Bedruňka, skupiny 
historického šermu Ursi nebo show japonského mága a iluzionisty 
Maxe Watanabeho. Na Den dětí bylo možné zúčastnit se ve vesničce 
různých her a soutěží a před vánocemi na zájemce o výrobu dárku, 
ozdoby či přáníčka čekala Mikulášská a Vánoční výtvarná dílna. 
Mnoho našich spoluobčanů navštívilo slavnostní otevření SOS dětské 
vesničky, kde mělo příležitost podívat se do jednoho z domečků nebo 
se zaposlouchat do vystoupení Cimbal Classic. 

O SOS dětských vesničkách

„Teprve v dospělosti se ukáže, jak jsme si vedli v dětství. Období dětství je 
pro náš život rozhodující – může být oporou, nebo překážkou. Je důležité, co 
bylo pro náš budoucí vývoj určující – ztráta a bolest, nebo láska a úcta?“

Helmut Kutin, prezident SOS Kinderdorf International

Historie
Když v roce 1949 založil Hermann Gmeiner první SOS dětskou ves-
ničku v rakouském Imstu, dal tak vzniknout myšlence, která se postupně 
rozšířila do více jak 150 zemí světa. Díky podpoře mnoha dárců a spo-
lupracovníků proto dnes můžeme nabídnout pomoc potřebným dětem – 
dětem, které přišly o své domovy, bezpečí a rodinu.

Kdo jsme
Jsme nezávislá, nevládní a nepolitická organizace respektující nábo-
ženskou a kulturní různorodost zemí, ve kterých působíme. Pracujeme 
v souladu se Základní listinou lidských práv organizace OSN a snaží-
me se tato práva prosazovat po celém světě.

Vesnička se obvykle skládá z 10 rodinných domků, ve kterých bydlí 
SOS matka-pěstounka spolu s 6 až 7 dětmi, a z budov určených pro 
odborný tým vesničky. Své místo zde mají i prostory pro volnočasové 
aktivity dětí.

Cíle
Věříme, že každé dítě patří do rodiny a zaslouží si vyrůstat v lásce, úctě 
a bezpečí. Snažíme se proto udělat vše, co je v našich silách, aby děti 
v SOS dětských vesničkách nalezly to, co jim z nejrůznějších důvodů 
nemohla dát jejich vlastní biologická rodina. 

Naším cílem je připravit děti a následně i dospívající pro samostatný 
život. Uznáváme hodnoty, jakými jsou emoční stabilita dětí, praktický 
přístup k životu, rozvoj sociálních dovedností, vzdělávání a příprava na 
profesi. Rovněž děti vedeme ke smysluplnému prožívání volného času 
a podporujeme je v jejich koníčcích a zájmech.

Standardy SOS dětských vesniček
Stejně jako ostatní vesničky na celém světe i my se řídíme deseti standar-
dy, které zajišťují funkčnost a efektivnost modelu SOS dětských vesniček.
 1. SOS model rodinné péče o dítě vymezuje rámec naší práce:
 2. SOS matka-pěstounka vede rodinu SOS.
 3. Děti jsou umístěny do SOS rodiny, kde jsou jejich potřeby nejlépe 

uspokojovány.
 4. Rozvoj dítěte je aktivně podporován.
 5. Programy pro mládež nabízejí možnosti samostatného rozvoje.
 6. Každá rodina žije jako součást obce.
 7. S finančními prostředky a majetkem je nakládáno zodpovědně.
 8. Plánování a hodnocení zajišťuje kvalitní prostředí péče o dítě.
 9. Je podporováno vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
 10. Ředitel vesničky řídí SOS dětskou vesničku.

Čtyři principy modelu 
SOS dětských vesniček

SOS rodinu tvoří matka-pěstounka, jí svěřené děti žijí společně v jednom 
rodinném domě a tvoří společenství s ostatními SOS rodinami ve vesnič-
ce i okolí.

Matka 
každé dítě má pečujícího rodiče, který mu poskytuje potřebné bezpečí, 
lásku a stabilitu
 • žena, zpravidla ve věku 25–40 let
 • obvykle svobodná, rozvedená nebo ovdovělá, většinou nemá 

vlastní nezaopatřené děti
 • úspěšně projde vstupním výběrem a absolvuje přípravný kurz 

a praxi v dětské vesničce
 • má dobrý zdravotní stav, je morálně bezúhonná, kulturně tole-

rantní, otevřená a laskavá
 • má praktické dovednosti v péči o dítě a ve vedení domácnosti

Bratři a sestry
přirozeně se rozvíjí rodinné vazby, chlapci a děvčata různého věku 
spolu žijí jako bratři a sestry
 • v SOS DV žijí osiřelé či opuštěné děti, nebo ty, jejichž rodiny 

o ně nejsou schopny samy pečovat
 • skupinu v jedné rodině tvoří vlastní i nevlastní sourozenci, chlapci 

a děvčata
 • děti do rodin přicházejí obvykle do deseti let věku
 • matka pečuje současně o 5–7 dětí
 • v rodinách jsou četně zastoupeny děti etnických menšin
 • SOS vesničky umožňují biologickým sourozencům zůstat spolu 

v jedné rodině

Dům 
každá rodina vytváří vlastní domov s vlastní atmosférou, rytmem 
a řádem
 • každá rodina žije a hospodaří v samostatném domě
 • dvoupodlažní dům je plně vybaven. Patro tvoří 3 pokoje pro děti 

a pokoj pro matku, přízemí pak pracovna, obývací hala a kuchyň-
ský kout. V obou podlažích je koupelna a sociální zařízení.

 • v SOS dětské vesničce v Brně-Medlánkách je deset nízkoenerge-
tických domů pro deset SOS rodin

 • dům je domovem, který mohou děti navštívit, i když již žijí mimo 
vesničku 

Vesnička
SOS rodina je součástí společnosti, dělí se o své zkušenosti s ostatními 
a aktivně se účastní života místní komunity a obce.

Doma…


