DEJME DĚTEM ŠANCI zorganizovala
víkendový pobyt dětí z dětských
domovů na Slapech

DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. („DDŠ”), přední česká nezisková organizace pomáhající dětem a mládeži
v dětských domovech, zorganizovala 3. víkendové setkání s dětmi zařazenými do „Stipendijního
programu“ projektu „Pomoz mi do života…“. Víkendu (10.-13. října 2013) se účastnilo 29 studentů ve
věku 15 - 23 let, kteří strávili s týmem DDŠ 4 dny na Slapech v hotelu Laguna.
Víkend zahájilo sportovní klání za účasti patronů Lucie Benešové, Vládi Hrona a nové patronky
organizace Báry Špotákové, kteří soupeřili s dětmi z dětských domovů v TEPfaktoru, který je obdobou
známé Pevnosti Boyard. Hvězdný tým doplnil Roman Šebrle.
Program víkendu byl nabitý od začátku až do konce.
„Setkání jsme zahájili ve čtvrtek dopoledne, kdy jsme studenty, kteří již absolvovali loňský ročník
programu, fotili pro reklamní kalendář na pražské Kampě, a slavnostně zakončili obědem v restauraci
T.G.I. Friday´s na Smíchově“, uvedla k projektu jeho koordinátorka Ditta Pospíchalová.
Pro děti byly připraveny zajímavé semináře, tentokrát zaměřené především na přípravu k pracovnímu
pohovoru, který si mohly s týmem odborníků i zkušebně absolvovat. Další přednášky byly z oblasti
bytového práva, prevence zadluženosti, zdravotnictví a oboru sexuologie, které se ujal sám doktor
Radim Uzel.
Ředitelka organizace DEJME DĚTEM ŠANCI Michaela Chovancová k pravidelné akci s dětmi
uvedla:

„Na setkání s dětmi se vždy velice těšíme! Je nesmírně důležité se s dětmi osobně setkávat, vzájemně
se poznat a mít k sobě důvěru. Jedině tak jim lze opravdu pomoci při vstupu do samostatného života. Je
to bezvadná parta fajn kluků a holek a víkend jsme si společně moc užili!“
Cílem Stipendijního programu je umožnit dětem studovat obor dle vlastního výběru a při studiu je
komplexně finančně podpořit. Mezi účastníky jsou studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ a nástavbových studií.
Pro více informací o DEJME DĚTEM ŠANCI navštivte prosím www.dejmedetemsanci.cz.

	
  

