DEJME DĚTEM ŠANCI LETOS PODPOŘÍ VZDĚLÁNÍ DĚTÍ Z DĚTSKÝCH
DOMOVŮ ČÁSTKOU PŘES MILION KORUN
Praha, 4. září 2013 – DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. („DDŠ”), přední česká nezisková organizace pomáhající dětem
a mládeži v dětských domovech, zahájila ve školním roce 2013/2014 druhý ročník „Stipendijního programu“
v rámci projektu „Pomoz mi do života…“. Letos organizace podpoří při studiu 30 dětí částkou 1 054 125 korun.
Cílem programu je umožnit dětem studovat zvolený obor, získat kvalifikaci, posílit osobnostní rozvoj dětí a
zvýšit jejich možnost uplatnění se na trhu práce i v samostatném životě. Program je určen pro děti
s ukončeným základním vzděláním, které mají zájem o studium na SOU, SŠ, VOŠ i VŠ. V rámci programu jsou
dětem hrazeny veškeré náklady spojené se studiem včetně ubytování, nákladů na dopravu a nájemného v tzv.
startovacích bytech, kde mají plnoletí svěřenci dětských domovů nejlepší možnost přípravy na samostatný
život. Součástí programu jsou jarní a podzimní víkendové pobyty s dětmi, kdy pro ně pracovníci DDŠ připravují
ve spolupráci s odborníky a psychology semináře takovou formou, která je pro děti zábavná i poučná.
Ředitelka organizace DEJME DĚTEM ŠANCI Michaela Chovancová k programu uvedla:
„Stipendijní program není připraven pro výjimečně nadané či nadprůměrně chytré děti. Nabízí pomoc každému
dítěti, které chce pokračovat ve studiu zvoleného oboru. Pokud dítě dostane možnost věnovat se oboru, který
ho baví, zvýší se několikanásobně pravděpodobnost, že daný obor dokončí a bude se mu v budoucnu věnovat.
Tím se pochopitelně zvýší i sebevědomí dítěte a jeho šance na uplatnění se v samostatném životě. Pro úspěšné
fungování programu je nutné se s dětmi osobně poznat a získat k sobě vzájemnou důvěru. Jen tak můžeme
opravdu pomoci tak, jak si představujeme.“
Generálním partnerem celého finančně náročného projektu „Pomoz mi do života…“ se letos stala Vršanská
uhelná a.s., sesterská společnost partnera prvního ročníku programu, kterým byla společnost Czech Coal, a.s.
Jedná se o jeden z charitativních projektů manželů Tykačových, zejména pana Pavla Tykače, který je znám
svou angažovaností v oblasti pomoci znevýhodněným dětem. Díky podpoře společnosti Vršanská uhelná a.s.
bylo do 2. ročníku Stipendijního programu mimo stávajících dětí zařazeno i 15 nových dětí, které byly přijaty
na základě výběrového řízení.
Organizaci záleží i na pomoci dětem po ukončení „Stipendijního programu“. Pokračováním je proto podpora
těchto mladých lidí při hledání zaměstnání a ubytování po opuštění dětského domova. Děti zařazené do
projektů rovněž dostávají tzv. Startovací balíčky se základním vybavením domácnosti od lůžkovin přes nádobí
až po základní elektrospotřebiče, které jsou kompletovány díky podpoře partnerů.

Pro více informací o DEJME DĚTEM ŠANCI navštivte prosím www.dejmedetemsanci.cz.
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Poznámky pro redaktory:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. poskytuje komplexní pomoc dětem z dětských domovů na území celé České republiky zejména při jejich
osamostatňování. Zároveň nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě vyrůstající v dětském domově, které zájemce o podporu
něčím zaujme a to takovou formou, která je pro něj po lidské i finanční stránce přijatelná. V současné době má DEJME DĚTEM ŠANCI
o.s navázánu spolupráci s 27 dětskými domovy ve všech krajích České republiky a ve svých projektech má zařazeno k dnešnímu dni
212 dětí. Více informací a seznam dětí, kterým můžete pomoci, najdete na webových stránkách: www.dejmedetemsanci.cz . DEJME
DĚTEM ŠANCI o.s. je členem AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority
patří transparentnost a profesionalita při vykonávání své veřejně prospěšné činnosti.

