ŠANCE PRO DĚTI

Součástí našich životů by mělo být bezesporu pomáhat druhým,
nebýt na světě jen sami pro sebe. Touto cestou se rozhodlo vydat
i nedávno vzniklé občanské sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.
Jeho činnost je zaměřena na pomoc dětem z dětských domovů,
při jejich nesnadném vstupu do samostatného života. Pilotním
projektem sdružení je projekt NAJDI SI MĚ, který připomíná
tzv. ADOPCI NA DÁLKU avšak na území České republiky.

l Co je cílem sdružení, na co se vaše projekty zaměřují?
Cílem sdružení je pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti, ať už se jedná o finanční
výpomoc, nabídku práce a bydlení či pomoc s běžnými provozními záležitostmi. Naše projekty plánujeme realizovat v celostátním
měřítku. Výhodou pro dárce je přímá pomoc konkrétnímu dítěti, která může být jak materiální, tak formou osobní pomoci.

l Co vás přimělo k založení sdružení?
Myšlenku na tuto formu pomoci jsem nosila v hlavě již dlouho. Loni jsem se prostřednictvím mé kamarádky a dnes i kolegyně
JUDr. Markéty Vaňkové, která pomáhá na Lince právní pomoci v Nadaci Naše dítě seznámila s její ředitelkou paní Baudyšovou,
které se můj nápad moc líbil a dodala mi odvahu k jeho realizaci. Nejdříve jsem si zjišťovala potřebné informace, získávala přehled
o situaci a následně oslovila kamarádky s nabídkou spolupráce.
Před zahájením naší činnosti jsme si rovněž udělaly dotazníkové šetření mezi veřejností za účelem zjištění zájmu veřejnosti o náš
projekt „Najdi si mě…“ Podařilo se nám shromáždit názory více než 400 respondentů z celé republiky a výsledky šetření dopadly
lépe, než jsme čekaly 95% tázaných myšlenka projektu oslovila, 51% respondentů projevilo zájem finančně podpořit konkrétní dítě
a 69% lidí vyjádřilo zájem o jednu z forem kontaktu s dítětem. Pro začátek jsme navázaly spolupráci se dvěma dětskými domovy
a postupně budeme oslovovat další dětské domovy z celé ČR.

l Jak tedy může vypadat konkrétní pomoc dítěti?
Projekt „Najdi si mě…“ spočívá v cílené pomoci konkrétnímu dítěti jak formou finanční, kdy se pro dítě naspoří určitý obnos, který
mu bude k dispozici po opuštění dětského domova, v momentě kdy se dítě „staví na vlastní nohy“, tak „podáním pomocné ruky“.
Mnoho dětí při odchodu z dětského domova nemá zajištěné ubytování, neví kam jít, neví kde hledat zaměstnání, neumí si poradit
s organizačními věcmi běžnými pro většinu populace, neví na koho se obrátit s radou o pomoc. Projekt má pomoci co nejvíce dětem
najít kontaktní osobu mimo dětský domov, tedy jakéhosi „patrona“, který jim bude nápomocen v posledních letech pobytu v domově,
ve chvíli, kdy dítě bude opouštět dětský domov a v počátku jeho samostatného života. Projekt nabízí tři hlavní formy pomoci, které se
mohou, ale nemusí kombinovat... Jde o zmiňovanou finanční podporu a kontakt s dítětem, který může vyústit až v hostitelskou péči
(návštěvy rodiny, společné víkendy nebo výlety, apod.).

l Projekt ale není jen jeden, existují i další, o co přesněji jde?
V projektu „Přál(a) bych si…“ se jedná o splnění opodstaněného přání dítěte
spojeného s přípravou na jeho budoucí povolání či smysluplným trávením volného
času. To dětem umožní věnovat se svým zálibám, rozvíjet se a podpoří je v jejich
dovednostech, talentu a také zvýší šanci na jejich uplatnění ve zvolené budoucí profesi.

l Jakou formu pomoci si může pomáhající zvolit?
Ve všech projektech se jedná o přímou podporu konkrétního dítěte. Pomáhající
si může vybrat třeba podle své vlastní záliby či profese, koho podpoří. Pomáhat
lze podle možností a přání přispěvatele. Existuje také možnost neadresné účasti
na projektu, formou příspěvku na projekt jako takový, pokud dárce zaujme myšlenka
projektu, ale nechce nebo nemůže se rozhodnout pro jedno konkrétní dítě. Nabízíme
také možnost stát se členem (podporovatelem) sdružení. Našim cílem je vybudovat si
co nejširší členskou základnu, která potvrdí zájem veřejnosti
o naši činnost.

l Plánujete do budoucna i další projekty v podobném duchu?
Chystáme ještě projekt „Pomoz mi do života...“ a ten je zaměřen na pomoc
při hledání pracovního uplatnění, ubytování a nabídku osobní asistence pro mládež,
v momentě opuštění dětského domova.

Podrobnější informace o naší činnosti najdou
případní zájemci na našich webových stránkách.
www.dejmedetemsanci.cz
info@dejmedetemsanci.cz
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