Dobrá praxe

Křídla pro děti vylétající z hnízd dětských domovů
Start do samostatného života po opuštění dětského domova je pro mladé lidi
nesmírně složité období a je třeba připravit je na něj již v době pobytu dítěte
v domově. Tito mladí lidé za sebou rozhodně nemají bezstarostné dětství
a čeká je velice nejistá budoucnost. Při odchodu z dětského domova jsou sice
formálně dospělí, ale fakticky jsou to pořád děti. Nemají žádné zázemí, neznají
příklad fungující rodiny, nemají kam jít, jsou odkázáni sami na sebe. Na cestu
dostanou ze zákona částku v maximální výši 15 tisíc korun. Dovedete si
představit své děti v jejich situaci?

Pomáháme teprve 2 roky a za tu dobu se nám podařilo:
◾ Splnit 187 opodstatněných
přání dětí za 781 020,- Kč.
◾ V 1. ročníku internetového
„Stromu splněných přání“ obdarovat 557 dětí vánočními
dárky v hodnotě 522 938,- Kč.
◾ Naspořit pro 51 dětí částku
270 520,- Kč.

Víkend s dětmi zařazenými do Stipendijního programu

O

bčanské sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI poskytuje komplexní pomoc dětem vyrůstajícím
v dětských domovech a to zejména v posledních letech jejich pobytu v domově a po jeho opuštění.
Naším cílem je usnadnit jim
úspěšné začlenění do společnosti.
Umožňujeme jednotlivcům či rodinám podpořit konkrétní dítě, žijící
v dětském domově na území ČR,
a to takovou formou, která je pro
ně přijatelná jak po stránce lidské,
tak po stránce finanční. Jedná se

o obdobu tzv. „adopce na dálku“
s tím rozdílem, že pomoc nesměřuje k dětem z rozvojových zemí, ale
zaměřuje se na podporu dětí, vyrůstajících v dětských domovech
na území celé České republiky.
Realizujeme čtyři projekty, které jsme připravovali ve spolupráci
s odborníky, zástupci dětských
domovů i mladými lidmi, kteří pobyt v dětském domově zažili na
vlastní kůži. Jednotlivé projekty
na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Jednotlivé děti mohou být

současně zařazeny do více projektů.
V rámci projektu Stipendijní
program poskytujeme dětem podporu při studiu. Projekt Startovací
balíček umožňuje mladým lidem po
opuštění dětského domova opatřit
si základní vybavení domácnosti.
S nalezením kontaktní osoby mimo dětský domov pomáhá dětem
projekt Hostitelská péče. Finanční
podporu po opuštění dětského
domova nabízí projekt Podporuj mě….
Splnění opodstatněného přání dítěte spojeného se studiem, smysluplným trávením volného času, nebo zdravotním hendikepem, který
nehradí zdravotní pojišťovna, přináší dětem projekt Přál(a) bych si…,
v budoucnu bude zahrnovat i pomoc při hledání zaměstnání a ubytování po opuštění domova.
Více se dozvíte na webových stránkách www.dejmedetemsanci.cz

Michaela Chovancová

M

ichaela Chovancová, zakladatelka, předsedkyně
správní rady a ředitelka DEJME
DĚTEM ŠANCI o. s. si založením
organizace pomáhající dětem
splnila svůj dlouholetý sen. Od
dětství měla možnost setkávat se
s hendikepovanými dětmi, s nimiž pracovala jak její maminka,
tak prarodiče. Sama je matkou tří
dětí.

www.neziskovky.cz

Dobročinná akce „Pečení pro děti“
Od samého počátku existence DEJME DĚTEM ŠANCI o. s. pravidelně
využíváme pestré a kvalitní nabídky vzdělávacích kurzů, jež
pořádají Neziskovky.cz. Jelikož

◾ Podpořit 19 dětí při studiu
částkou 544 409,- Kč.
◾ Rozdat 12 Startovacích balíčků za 129 176,- Kč, dalších
7 balíčků za 110 166,- Kč je
připraveno k předání.

Jednou z patronek organizace je
herečka Lucie Benešová, která
již 6 let vychovává v pěstounské
péči dceru Sáru
jsme na poli neziskového sektoru
nováčky, postupovali jsme systematicky přes funkční propagační
materiály, fundraising, PR & marketing, projektové řízení, komunikační dovednosti, atd. Všechny námi navštívené kurzy vedli skutečně
kvalitní lektoři, kteří nám velice
pomohli zorientovat se v neziskovém světě. Navíc jsme ke
všem tématům vždy dostali i dobře zpracované podklady. Velkou
výhodou pro neziskové organizace je nabídka kurzů za dotované
ceny a pro členy AVPO ještě s 20%
slevou. Tím se kvalitní kurzy
stávají dostupnými opravdu každému. V letošním roce se chystáme využít i služeb v oblasti individuálního poradenství, které Neziskovky.cz nabízejí.
Michaela Chovancová, ředitelka o. s.
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