SLOVAK
Vitajte vo Foundling Múzeu
Dostávate do rúk sprievodný list, ktorým by sme Vám
chceli priblížiť minulosť aj súčasnosť ‘Foundling Hospital’ prvého
detského domova pre opustené deti vo Veľkej Británii.
Detský domov bol založený v roku 1739, a práve na tomto mieste
začal svoju históriu písať už v roku 1745. Do roku 1926 poskytoval
domov a základnú starostlivosť deťom, ktorých výchovu si ich
rodičia nemohli dovoliť. V súčasnosti poznáme túto inštitúciu
pod názvom Detská charita CORAM.
Úvod
Počas 18.storočia v dôsledku prudkého rozvoja priemyslu
mnoho ludí prišlo za prácou do mesta a počet obyvateľov
Londýna prudko narástol. Väčšina obyvateľov žila v chudobných
podmienkach na uliciach Londýna. Nedostatok finančných
prostriedkov, často znamenal smutný koniec pre matky a deti,
zvlášť pre matky, ktorým sa narodilo dieťa mimo manželstva.
Predpokladáme, že ročne okolo 1000 detí bolo opustených v
uliciach veľkého mesta.
Thomas Coram (1668- 1751) – filantrop, námorník, sa
rozhodol situáciu zobrať do vlastných rúk. Dvadsať rokov
viedol kampaň, ktorej cieľom bolo založenie inštitúcie, ktorá by
poskytla starostlivosť pre novonarodené deti bez domova. Jeho
odhodlanosť bola odmenená v roku 1739 kedy získal Kráľovský
dekrét - Royal Charter, ktorý povolil založenie prvej Britskej

Detská nemocnica bola prvýkrát otvorená v dočasných
prestoroch v roku 1741 a v roku 1745 bola vybudovaná budova
v okolí dnešného múzea. Od samého začiatku sa tešila
obrovskému úspechu.
Počas prvých rokov od založenia nemocnice, rodičia prijatých
detí dostali inštrukcie, na základe ktorých museli priniesť malý
talizman, v prípade ak budú chcieť dieťa späť. Tieto talizmany,
často len kúsky látky, mince, karty či medajlóniky boli jediným
znakom, ktorý by mohol identifikovať matku s jej dieťaťom.
Prvé 3 až 5 rokov života deti strávili na vidieku v pestúnskych
rodinách. Neskôr sa vrátili späť do priestorov nemocnice,
kde dostali zakladné vzdelanie. Naučili sa čítať Bibliu, každú
nedeľu sa zúčastňovali bohoslužieb a získali základy
praktických činností: pre dievčatá to boli hlavne domáce
práce, chlapci sa učili vojenskej zdatnosti a remeslám. Deti
opustili priestory nemocnice medzi 9-14 rokom do služby.
Filantropia, obrazy
Od začiatku založenia umelci aktívne podporovali
Thomasovu misiu. Cieľom umelcov bolo pritiahnuť širokú
verejnosť, tým že darovali svoje diela. Vyzbierané finančné
prostriedky slúžili na prevádzku nemocnice. Touto cestou sa
nemocnica stala prvou verejnou galériou v Anglicku. Medzi
najznámejších umelcov patrili: William Hogarth, George
Frideric Handel a Charles Dickens.

