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Mnozí z nás mají utkvělou představu o dětském domově jako o zařízení, které se nachází ve velké 
budově, plné dětí a vychovatelů. Dětské domovy v současnosti vypadají zcela jinak. Zástupci FN Plzeň 
byli v Dětském domově Domino v Plzni a velmi je překvapilo, jak takový „domov“ funguje. A jak 
vlastně došlo ke spojení nemocnice a dětského domova? Počátek celého příběhu popisuje 
zaměstnankyně Lucie Peroutková: „Chodím do 28. ZŠ do družiny pro svoji dceru a všimla jsme si akce, 
při které děti vybírají mezi sebou hračky a následně je předávají pro malé pacienty do Fakultní 
nemocnice v Plzni. Jelikož naše děti jsou velmi obětavé, před Vánocemi samy přišly s myšlenkou, že 
by mohly věnovat svoje hračky ještě potřebnějším, než jsou ony samy. A myšlenka dostala reálnou 
podobu.“ Během měsíců ledna a února děti nosily dárky pro malé fakultní pacienty a vznikla z toho 
sbírka plná hraček, knih, her a stavebnic. Paní ředitelka Mgr. Naďa Erbová se při předání usmívá a 
dodává: „Je možné, že o co méně rodičovské lásky naše děti dostaly, o to více mají potřebu dělat 
radost ostatním.“ Náměstkyně ředitele FN Plzeň pro ošetřovatelskou péči Ing. Andrea Mašínová 
dodává: „Jsme rádi za jakýkoli dar, naše pacienty potěší sebemenší drobnost. O to více si vážíme dětí 
Dětského domova Domino, že i ony myslí na to, že v dané chvíli je jinému dítěti ouvej a hračka z 
Domina může mít kouzelnou moc.“ Dětský domov Domino byl otevřen v roce 1986 a děti zde bydlí v 
tzv. rodinných skupinách, věkové rozpětí je zpravidla od 3 do 18 let, ale děti mohou v domově 
pobývat až do 26 let v případě, že se připravují na budoucí povolání - studují. Skupiny žijí v 
samostatných bytech, děti se učí samostatnému životu a respektování základních principů lidského 
chování. Smyslem skupinové výchovy je připravit děti, aby odešly do samostatného života co nejlépe 
vybaveny. Vedení FN Plzeň děkuje všem dětem dětského domova, které přispěly do sbírky, a přeje 
jim, aby se jim v životě dařilo.  
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