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Hlavní činnost o.s. Múzy dětem 

 
(projekt systematického oživování zařízení v nichž děti žijí bez rodinného zázemí)  

Proč? 

Dětské domovy a zařízení pro děti postižené jsou i při sebevětší snaze a schopnostech 
personálu místy, kde život trpí monotónností a chybí řada impulsů pro děti v normálním 
prostředí snadno dosažitelných. Současná praxe organizovaných zájezdů na velké kulturní 
akce je sice pro děti zpestřením, ale kontrast jejich všedních dnů a lesku těchto akcí negativní 
stránky života v odloučení a izolaci ještě zvýrazňuje. Cílem autorů a realizátorů projektu 
„Múzy dětem“ je proto přivézt zpěváky, herce, hudebníky a další umělce přímo k dětem, do 
zařízení, která jsou jim domovem. 

Co? 

Děje se tak prostřednictvím pravidelných výjezdů muzikantů a divadelníků za dětmi. 
Většinou jde o skupinu 4-7 umělců složenou jak z hudebníků, tak z divadelníků. Hudební i 
divadelní žánry jsou voleny tak, aby co nejlépe odpovídaly věkové struktuře a dispozicím 
dětí. Totéž platí o interpretech. Základním záměrem je zprostředkovat dětem svět her a 
fantazie. Interpreti proto sice někdy přijíždějí s pevným představením, koncertem, nebo 
divadelním tvarem, ale to přizpůsobují momentální situaci a náladě dětí a snaží se je do své 
produkce vtáhnout. Hudebníci rozdávají jednoduché nástroje, divadelníci zapojují děti do 
hraných příběhů. Výjezdy projektu „Múzy dětem“ se stanou pravidelnými návštěvami lidí 
blízkých. 

Jak? 

Blízkosti a navázání kontaktu napomáhá např. to, že děti interprety provádějí svým domovem, 
pochlubí se jim svými výtvory, sami zahrají, zazpívají apod. Tato „exkurze“ většinou přichází 
až po první části produkce, kdy už interpreti navázali s dětmi kontakt a počáteční zákonitá 
ostražitost se zmenšila. Dobrou příležitostí k navázání vztahu může být např. i společná 
svačina, sportování apod. Důležitá je i volba místa. Pokud probíhá produkce ve vnitřních 
prostorech je vyhovující větší sál, většinou jídelna, nebo klubovna, kde se děti běžně věnují 
společným aktivitám. Málo vyhovující jsou tělocvičny pro svou obtížnou nazvučitelnost. V 
letních měsících se může produkce odehrávat pod širým nebem. Délka návštěvy/produkce 
bude odhadnuta dle možností a potřeby dětí i umělců, v každé případě bude tato doba 
pohyblivá / hudební složka cca 90 min, divadelní podobně /. Celková čas návštěvy se bude 
pohybovat v rozmezí 3,5 – 5 hod. Možností je i prodloužení aktivit s dětmi, popř. 
přenocování. 



 

             
 

Návštěvy uskutečněné v roce 2007: 

DD Sázava 

DD Solenice 
DD Budkov 

 DD Dlažkovice 
DD Žatec 

DD Domino Plzeň 
DD Česká Lípa 2x 

DD Korkyně 
DD Býchory 
DD Pyšely 

DD Nové Strašecí 

DD Mladá Boleslav 
DD Potštejn 

DD Litoměřice 

DD Jablonec 
 

                      Nově navštívené dětské domovy: 

DD Liptál 
DPL Opařany 

DD Most 
DD Horní Slavkov 

 

 

       
 
 

 
 



 
 
 
 

                                             Projekt ŽIVOT NANEČISTO 
ZÁŽITKOVÉ KURZY PRO MLÁDEŽ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ 
 
 
Projekt Život nanečisto vznikl na základě poptávky samotných dětských 

domovů a jejich vychovatelů během návštěv občanského sdružení Múzy dětem. Přes 
pozitivní trend v posledních letech jsou mladiství, kteří opouštějí zařízení náhradní 
výchovy, často nedostatečně připraveni. Projekt má ambice tuto situaci vylepšit. Jeho 
význam spočívá v tom, že si klienti prakticky vyzkoušejí mnohé situace, které je v 
životě čekají. A také v tom, že vychovatelé sami poznají další metody práce a mají 
možnost sledovat autentické reakce cílové skupiny v situacích, které nelze simulovat v 
domovských zařízeních. Prvotní efekt spočívá především v tom, že tito mladí lidé jsou 
motivováni, dlouhodobý efekt vede k vyšší intenzitě a efektivnosti práce s nimi přímo 
v dětských domovech. 

 
Cíle projektu Život nanečisto: 
 
1.Motivovat tyto sociálně hendikepované děti k intenzivní přípravě na budoucí 

samostatný život, správně je nasměrovat a při přípravě jim poskytnout zážitky 
simulující obtížné situace, které na ně čekají. 

2.Zvýšení sebevědomí sociálně hendikepovaných adolescentů  - nedostatek 
sebevědomí je jedním z nejvýraznějších hendikepů klientů zařízení náhradní výchovy. 
Kurzy Života nanečisto jsou koncipovány tak, aby si děti uvědomily své silnější 
stránky a přestaly se podceňovat. 

3.Snížení rizika pádu do sociální sítě nebo kriminální sféry – nejúčinnějším 
instrumentem prevence v tomto směru je osvojení si návyků, které umožní klientům 
obstát v prvních krizových situacích po vstupu do samostatného života a vyvarovat se 
letargie, tíhnutí k rizikovému chování a vztahům. 

4. Obohacení praxe v zařízení náhradní výchovy – v současné době jsou 
dospívající klienti ve většině zařízení náhradní výchovy připravování na samostatný 
život nedostatečně, vychovatelé často nemají dost instrumentů ani povědomí o 
metodách, které mohou tuto přípravu zkvalitnit. Jak kurzy pro vychovatele, tak 
počítačová hra Život nanečisto takovými instrumenty budou a mohou přípravu klientů 
na samostatný život výrazně zefektivnit. 



 
Akce uspořádané o.s. Múzy dětem či ve spolupráci s o.s. 

Benefiční akce ve prospěch o.s. Múzy dětem – divadlo Minor 

koncert v kostele U Salvátora 

Múzy natíraly most 

Na dračích lodích k létu 

Škatule hejbejte se 

Tábor Slunečnice Múzy dětem 

Škatulení aneb Múzy dětem v pražské ZOO 

Adventní dětské odpoledne v Roztokách u Prahy  

 

 
Další činnosti o.s. Múzy dětem 

Hudebně-sportovní festivalu OUT of HOME 2007 
Korálky dětem ve spolupráci s Jablonex group a.s. a Michaelou Maurerovou 

 

 Hlavním cílem projektu Korálky dětem, který vzešel ze společné iniciativy občanského 
sdružení Múzy dětem, herečky Míši Maurerové a společnosti Jablonex Group, je usnadnit 
holkám a klukům z dětských domovů přípravu na jejich vstup do velkého života. 
 
 Všechny nádherné bižuterní doplňky, které uvidíte na stránkách www.koralkydetem.cz , pro 
vás vlastnoručně zhotovily děti z dětských domovů. Jejich koupí pomůžete malým návrhářům 
poznat nejen cenu dobře odvedené práce, ale také je naučíte umění zacházet s vydělanými 
penězi a především získat tolik potřebné sebevědomí. 
 
 Múzy dětem jsou již několik let v těsném kontaktu s dětskými domovy, s jejich řediteli a 
vychovateli, a seznámily se tak s problémem nedostatečného uplatnění dětí v běžném životě 
po opuštění domovů. Charitativní projekt Korálky dětem je další z akcí, kterou chce o. s. 
Múzy dětem usnadnit zábavnou, ale přitom výchovnou formou vstup dětí z dětských domovů 
do všedního života. 
 
 
 
   

                                                                 
 

 

http://www.koralkydetem.cz


 

 

Prezentace o.s. Múzy dětem v rozhlasu, tisku a tv 
 

 

4 rozhlasové rozhovory /ČRo2 Praha, ČRo3 Vltava, ČRo Region Střední Čechy, 

Impuls/ 

28 článků v novinách a časopisech 

3 články na webových serverech 

    

 

 
Zpráva o hospodaření 

 

 CELKEM Kč 

A. Příjmy celkem 4.192.608 

Z toho: ze státního rozpočtu 465.000 

Z dotací krajů a obcí 574.480 

Z grantových řízení nadací a dalších subjektů 1.768.207 

Z darů 468.300 

Z vlastních příjmů (členské příspěvky, vlastní činnost) 916.621 

B. Výdaje celkem 3.785.212 

Z toho: Osobní náklady 399.944 

Materiálové náklady 1.286.402 

Nemateriálové náklady 2.098.866 

Jiné náklady 0 

Hospodářský výsledek (Příjmy – Výdaje) 407.396 

 
 
 

Tato výroční zpráva byla schválena členským shromážděním o.s. Múzy dětem 

v 25.4.2008. 



 

Orgány sdružení: 

         

 Předseda:        Místopředseda: 

Karel Navrátil     Ing. Petr Vopelka 

karelnav@muzydetem.cz     petrv@muzydetem.cz 

+420 602 664 242 

 

 

         
Produkční:        Asistentka projektu ŽNN: 

Simona Navrátilová       Marie Zicháčková 

+420 607 974 636       +420 602 780 905 

simonan@muzydetem.cz      zichajda@muzydetem.cz 

 

 

 

         
Webmaster:        Adresa a číslo účtu: 

David Krameš        Múzy dětem o.s. 

webmaster@muzydetem.cz      Holečkova 127/186 

         15000 Praha 5 

IČO: 266 36 468 

č.ú.: 134173329/0800 
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