TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE pomáhá lidem z dětských
domovů na jejich cestě do života
Do samostatného života vstupuje každý rok zhruba 350 mladých lidí, kteří vyrostli
v dětském domově. Více než polovina z nich se během několika let ocitne v dalším
státem provozovaném zařízení – ve vězení. Na vině je zejména nevhodný systém péče
o mladé lidi vyrůstající v ústavní péči. Tuto situaci by měl změnit projekt Centra
tělesné výchovy a sportu Vysoké školy ekonomické v Praze (CTVS VŠE) s názvem
„Start do života“, který realizuje ve spolupráci se Střediskem náhradní rodinné péče.
Praha 13. května 2008
Projektu „Start do života“, který probíhá od ledna 2007 do června 2008, se zúčastnilo 170
mladých lidí ve věku 16-18 let z 26 dětských domovů. V rámci tří samostatných kurzů se
připravovali na základní situace, které je po odchodu z dětského domova čekají
v soukromém i profesním životě. První setkání bylo věnováno rozvíjení komunikačních a
sociálně psychologických dovedností formou interaktivních her a zaměřilo se na hledání
zaměstnání a bydlení, hospodaření, rodinné a interpersonální vztahy.
Druhé setkání, které probíhalo v učebnách Vysoké školy ekonomické v Praze, se zaměřilo
na praktické využívání informačních technologií. Kromě CTVS VŠE se tak na projektu
podíleli i pracovníci Výpočetního centra VŠE. V rámci posledního setkání byl pro mladé lidi
z dětských domovů připraven sociálně psychologický prožitkový kurz, který byl zaměřen na
řešení modelových životních situací (např. práce ve skupině, komunikace s úřadem, řešení
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situací v rodině, krize v rodině, drogy, domácí násilí, šikana). Tento kurz společně s prvním
kurzem probíhaly ve sportovním a rekreačním areálu VŠE v Dobronicích.
Projekt bude zakončen slavnostním předáním certifikátů absolventům programu, které se
uskuteční na zámku v Bechyni. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
Projekt „Start do života“ není jedinou společensky prospěšnou aktivitou, na které se studenti,
pedagogové a další zaměstnanci VŠE v současné době podílí. VŠE každoročně podporuje
charitativní sbírku „Český den proti rakovině“ pořádanou Ligou proti rakovině Praha
(www.denprotirakovine.cz). Studenti VŠE se společně se studenty z ostatních evropských
vysokých škol, které jsou součástí CEMS (Community of European Management Schools),
zapojují

do

iniciativy

UNICEF

a

Nelsona

Mandely

„Schools

for

Africa“

(www.schoolsforafrica.cz). VŠE také podporuje propagaci „Světového dne uprchlíků“
vyhlašovaného

Úřadem

Vysokého

komisaře

OSN

pro

uprchlíky

(UNHCR)

(www.unhcr.cz/wrd).
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 18 tisíc studentů na 6 fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul „doctor oeconomiae honoris causa“ VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např.
nositelé Nobelovy ceny prof. Gary S. Becker, prof. Dr. Douglass North, prof. Milton Friedman či prof. Robert A.
Mundell.
Středisko náhradní rodinné péče je občanským sdružením působícím od září 1994, které pomáhá opuštěným
dětem se zvláštními zdravotními a sociálními potřebami a novým náhradním rodinám. Svými aktivitami se snaží o
to, aby dětským domovům a ústavům sociální péče byl svěřován co nejmenší počet dětí. Poskytuje poradenství
pěstounským i adoptivním rodinám. Více naleznete na http://www.nahradnirodina.cz/.
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Kontakt pro média:
Markéta Hlavicová
PR projektu „Start do života“
mobil: 603 28 36 26
e-mail: marketa.hlavicova@yaro.cz
Ing. Jan Martin Rolenc
tiskový mluvčí VŠE
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Ing. Klára Bratová
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 604 919 104
e-mail: pr@vse.cz
Více informací na www.vse.cz
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