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Pomoc pro děti z dětských domovů
V sobotu 5. 10. se v pražské pasáži Myslbek konala akce – Pečení pro děti na podporu Dejme dětem šanci, o. s. Návštěvníci akce
si mohli zakoupit pečivo, hrníčky nebo výtvory dětí z dětských domovů a podpořit tak organizaci Dejme dětem šanci.
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Pečení pro děti je veřejnou sbírkou konající se pod záštitou Českého výboru UNICEF formou prodeje pekařských výrobků
známými osobnostmi za dobrovolnou cenu. Projekt tentokrát podpořili Tereza Kostová, Lucie Benešová, Aleš Háma a Tomáš
Savka. Pečení pro děti se koná každý měsíc, vždy na podporu nějaké organizace pomáhající dětem. Tentokrát byla vybrána
organizace Dejme dětem šanci, kterou v roce 2011 založila Michaela Chovancová. Tato organizace poskytuje komplexní pomoc

dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech na jejich cestě do samostatného života. Zároveň umožňuje lidem
podpořit konkrétní dítě, žijící v dětském domově na území ČR takovou formou, která je pro ně přijatelná jak lidsky, tak i finančně.
Jak pomáhá patronka Dejme dětem šanci – Lucie Benešová?
Lucie Benešová, známá herečka a dabérka je už 2 a půl roku patronkou organizace Dejme dětem šanci. Nejen, že pomáhá
s prodejem pekařských výrobků, ale jak sama říká, pomáhá dětem prakticky. Se svým manželem – Tomášem Matonohou si
osvojili dcerku a aktivně se zapojuje do akcí pořádaných organizací Dejme dětem šanci. „Pomáhám prakticky, asi nejlépe, jak se
dá. Taková pomoc je účinnější, než, že bych šla a koupila hrníček, je to sice fajn, ale preferuji jinou formu pomoci,“ říká
s úsměvem čtyřnásobná maminka Lucie Benešová.
Je náročné osvojit si dítě?
Mezi lidmi všeobecně koluje mnoho mýtů o tom, jak je složité si děti osvojit, jak je to dlouhý proces a to možná mnoho lidí, kteří
nejsou o osvojení plně přesvědčeni, odrazuje. Lucie nám tyto mýty ale naprosto vyvrátila. „Když se chcete stát pěstounem, tak to
rozhodně netrvá tak dlouho, je to v řádech několika měsíců. Možná trvá rok nebo dva, když si chcete osvojit miminko, podle toho,
jaké si zadáte požadavky, ale opravdu u pěstounky, co se týká větších dětí, máte soud vyřešený během několika měsíců. Není to
nic složitého. Když se vám chce, tak to nic náročného není. Asi nejtěžší je ten krok, rozhodnout se, že to chcete opravdu udělat.
Když se rozhodnete, tak pak už je vám jedno, jestli budete čekat půl roku nebo rok,“ vysvětluje Lucie.
Splňte dětem z dětských domovů jejich přání k Ježíšku
Pokud jste neměli možnost akci navštívit a chtěli byste nějakou formou organizaci Dejme dětem šanci pomoci, můžete například
podpořit projekt Strom splněných přání, který startuje již 11. 11. 2013 v 9.00 hodin na www.stromsplnenychprani.cz. V čem
projekt spočívá? Přes 1000 dětí ze 30ti dětských domovů napíše svůj „Dopis Ježíškovi“ a vy si prostřednictvím internetových
stránek můžete vybrat, které přání chcete splnit a přispět tak konkrétnímu dítěti na jeho dárek k Vánocům. První ročník projektu
splnil vánoční přání 557 dětem v celkové hodnotě 522 938,- Kč.

	
  

