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Projekt Patron v roce 2017 

Projektem Patron je podporována schopnost mladých lidí ve věku 17 – 21 let vyrůstajících v zařízeních náhradní 

výchovy začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často 

chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do 

samostatného života.  

V roce 2017 se tým patronů rozrostl o dalších 32 proškolených dobrovolníků z celé České republiky. Díky jedné 

z partnerských organizací, Atmosféra ze Zlína, se projekt mohl rozšířit i na Moravě, konkrétně do Zlínského a 

Jihomoravského kraje. Nově jsme tak schopni nabízet podporu patronům na supervizích v Brně a ve Zlíně a ti 

následně pak mohou podporovat mladé 

muže vyrůstající v dětských domovech ve 

výše uvedených krajích. Naší velkou snahou 

je, aby podobná patronská centra vznikla 

např. v Ústí nad Labem či Liberci, protože 

v těchto příhraničních oblastech se nachází 

velké množství dětských domovů a ze 

zkušeností se ukazuje jako prospěšné, aby 

patroni byli z oblastí, kde se domovy, a 

s nimi i mladí lidé, nacházejí. 

Dalším rozšířením projektu je zapojení žen, 

patronek, které byly proškoleny v listopadu 

ve Zlíně. Zájem žen o patronství 

mnohonásobně předčil naše očekávání, a 

proto budou pro svou roli patronky, oproti 

původním plánům, proškoleny i v Praze. 

V průběhu roku 2017 se scházelo 44 patronských dvojic, složených z proškoleného muže patrona a mladého muže 

z DD. Tyto patronské dvojice společně vyrážely na výlety do přírody, výlety na kolech, na lodích, rybařily, setkávaly 

se v kavárnách, navštěvovaly koncerty, případně mladí muži navštívili svého patrona v práci. Patronské dvojice se 

scházejí přibližně jednou za měsíc, ovšem i v mezidobí bývají ve spojení např. prostřednictvím telefonů či 

sociálních sítí. Patroni též byli mladým mužům podporou při získání brigády, a samozřejmě a na prvním místě 

podporou při odchodu z dětského domova. V minulém roce došlo patronství svého naplnění v 8 případech, kdy 

patroni podpořili své svěřence ve chvíli, kdy odešli z dětského domova a stavěli se na své nohy, zajišťovali si 

bydlení, práci a zažívali první úspěchy, ale i neúspěchy a obtíže spojené s osamostatňováním. Velkou radost 

celému realizačnímu týmu udělalo, že ve všech případech byli patroni mladým mužům skutečnou oporou a 

pomocí a dokázali jim věnovat ohromné množství svého času.  

Po celý rok byla patronům nabízena supervizní podpora. Každé tři měsíce se pak sešli na pravidelné případové 

supervizní skupině. Patroni na skupinách sdílí své zkušenosti s doprovázením mladých mužů. Od zkušených 

supervizorů je jim poskytována zpětná vazba a podpora pro další doprovázení, tak aby patroni nepřekračovali 

hranice své a ani mladých mužů. 

V roce 2017 vznikl v rámci projektu Průvodce pracovním životem, který pomáhá mladým lidem při hledání 

zaměstnání, při přípravě na pracovní pohovor a v první krocích v novém zaměstnání. Tohoto průvodce mohou mj. 

využívat patroni při svých setkáních s mladými muži. Průvodce vznikl díky podpoře projektu z Evropského 

sociálního fondu.  

Velice důležitým zdrojem pro udržitelnost projektu jsou pro nás individuální dárci, jejichž počet se v roce 2017 

opět rozšířil. Všem, kteří projekt podporují, děkujeme. 
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Jak šel rok v projektu Patron: 

Školení dobrovolníků (březen, listopad) 

Při školení se 

patroni 

seznamují se 

specifiky dětí 

vyrůstajících 

v dětských 

domovech, 

pracují 

s poznáváním svých hranic a připravují si tzv. 

patronský projekt, tedy aktivity, které chtějí 

s mladým mužem podnikat. Školení vedou zkušení 

psychoterapeuti a lektoři. Jako již tradičně i letos se 

školení zúčastnil i vedoucí vychovatel z dětského 

domova v Písku. 

Společný víkend patronů a kluků (duben) 

Cílem společného 

víkendu patronů 

a kluků je 

především 

propojit jejich 

světy a pomoci 

jim se poznat a 

seznámit. Tomu 

napomáhají i aktivity řízené odbornými garanty 

projektu. Součástí společného víkendu je též utváření 

patronských dvojic a domlouvání aktivit, které spolu 

patron a mladý muž budou podnikat. 

Komunitní setkání (říjen) 

Naše úsilí o 

rozšíření projektu 

do regionů jsme 

se rozhodli 

podpořit 

komunitními 

setkáními, na 

která zveme 

zástupce 

dětských domovů z regionu, místních neziskových 

organizací, firem a především potenciální 

dobrovolníky. V loňském roce se uskutečnila tato 

setkání v Krásné Lípě a v Ústí nad Labem. 

Školení dobrovolnic (listopad) 

Vloni se poprvé 

do projektu 

zapojily i 

dobrovolnice, 

které se na 

listopadovém 

školení 

připravovaly na 

svou roli 

patronky, seznamovaly se se specifiky mladých 

děvčat vyrůstajících v dětských domovech, se svými 

hranicemi a připravovaly si své patronské projekty. 

S děvčaty se patronky začnou scházet v lednu 2018. 

 
Informační setkání 

S cílem získávat 

dobrovolníky 

pořádáme 

pravidelně 

informační 

schůzky, na 

kterých mohou 

zájemci o 

patronství získat 

zcela nezávazně veškeré potřebné informace o roli 

patrona. Setkání se konají v Praze, Brně, Plzni a Zlíně. 

Fotografie je ze setkání pro patronky. 

Pravidelné supervize patronů 

Patroni mají 

pravidelné 

supervize, které 

se konají každé 3 

měsíce. Patroni 

při nich sdílí své 

zkušenosti 

s doprovázením 

mladých mužů. Od zkušených supervizorů je jim 

poskytována zpětná vazba a podpora pro další 

doprovázení. 

 


