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V Karviné a dalších městech regionu vznikly startovací byty, v nichž mohou 
mladí lidé z dětských domovů začít vlastní dospělý život. 

KARVINÁ | Mladým lidem, kteří odešli z dětských domovů nebo pěstounských rodin, 
pomáhají s přechodem do života dospělých takzvané startovací byty. Ve vybavených 
malometrážních bytech v Karviné, Havířově a Prostřední Suché má dvanáctka čerstvě 
plnoletých zvýhodněné nájemné i sociálního pracovníka k ruce. Ten jim pomáhá se 
vším, co praktický život přináší. 

„Začíná to nastavením inkasa, ale i hledáním zaměstnání, radíme s nákupy, vařením. 
Jde o to být parťák, přítel na telefonu,“ vysvětluje David Starzyczný, šéf Spolku 
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Portavita, který na projektu S námi domů spolupracuje s dětskými domovy a firmou 
Heimstaden. Ta mladým lidem poskytla byty na Karvinsku. 

Jeden z nich obývá devatenáctiletý Nikolas Hopko. V dětství žil na Slovensku se 
starším bratrem a rodiči. „Taťka ale začal pít a hrát automaty, později byl i agresivní. 
Mamka nevěděla co dál, tak nás dala do nemocnice a hledala si nějaké bydlení. Z 
nemocnice si nás vyzvedl dětský domov,“ popisuje mladík. 

Coby teenager strávil tři roky v pěstounské rodině. „Ale necítil jsem se tam dobře,“ 
svěřuje se Hopko. Využil tak příležitosti a v rámci projektu se nastěhoval do jednoho 
ze startovacích bytů vHavířově. 

„Začátky pro mě byly složité, bylo to něco nového. Ale sociální pracovnice Lucie 
Branná mi hodně pomáhala. Doteď jsme pravidelně v kontaktu, zajímá se, jestli je vše 
v pohodě, a když je nějaký problém, tak si voláme,“ říká student třetího ročníku oboru 
karosář. 

 

Nejprve sleva, po čase normální nájem 

V bytě vybaveném ledničkou a základním nábytkem může klidně zůstat celý život, jen 
se bude muset čím dál více stavět na vlastní nohy. Zatímco v prvních letech společnost 
Heimstaden dává nájemcům startovacích bytů slevy, později už budou platit klasické 
nájmy. 

Kromě startovacích bytů se v Havířově nachází i jeden tréninkový. Ten dostal k 
dispozici tamní dětský domov, aby si v něm mohli jeho svěřenci vyzkoušet svou 
samostatnost. „Napřed jsem si zvykala, že jsem tady sama, ale teď bych neměnila,“ 
řekla jeho současná nájemnice Michaela Bačová. 

V dětském domově žila v pokojích po dvou, řadu věcí dostala „až pod nos“. „Teď si 
musím poradit sama, nejhorší to asi bylo s vařením. Hlavně ze začátku se mi snažili 
hodně pomáhat, ale teď už to zvládám,“ podotkla Bačová. 

Uživatele tréninkového bytu vybírají zástupci dětského domova. „Jde o to vybrat 
schopné mladé lidi, kteří nepotřebují stálý dohled. I tak je pro ně přechod složitý, 
protože jsou zvyklí žít ve skupině a mít po ruce vychovatele, který je vedl. Tréninkový 
byt je takovou školou života a vstup do samostatného života je s ním trochu 
jednodušší,“ uvedla zástupkyně ředitele Dětského domova v Havířově Žaneta 
Maroszová. 

Michaela Bačová a Nikolas Hopko začínají vlastní život ve startovacích a tréninkových 
bytech. 
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