V Praze dne 2. ledna 2013

„Strom splněných přání“ skončil úspěchem
Premiérový ročník internetového projektu DEJME DĚTEM DÁREK K JEŽÍŠKU aneb „Strom splněných přání“,
který byl obdobou stejnojmenného projektu známého z nákupních center větších měst ČR, skončil úspěchem.
Podařilo se splnit více než 80% všech přání – konkrétně 557 dětských přání v celkové hodnotě více než půl
miliónu korun! Projekt pořádala nezisková organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. ve spolupráci s internetovou
nákupní galerií MALL.cz. Do projektu bylo zařazeno celkem 691 dětí z 20ti dětských domovů ve 12ti krajích
České republiky, s nimiž má DEJME DĚTEM ŠANCI o. s. navázánu spolupráci.
Cílem projektu bylo umožnit lidem udělat radost vánočním dárkem dítěti, které
vyrůstá a tráví Vánoce v dětském domově. Inovací byla internetová podoba
projektu, kdy lidé mohli dětem dárky zakoupit během pár minut, pohodlně přímo
z domova prostřednictvím svého počítače. Všechny vánoční dárky rozvezli
postupně pracovníci DEJME DĚTEM ŠANCI do jednotlivých dětských domovů. O
tom, kdy jsme navštívili který dětský domov, si můžete přečíst na
www.dejmedetemsanci.cz/akce a na facebooku.
Strom splněných přání sice „nesplnil“ přání 134 dětí, avšak děvčatům starším 16ti
let byl jejich dárek částečně nahrazen pomocí kosmetických balíčků s dekorativní
kosmetikou od společností Mary Kay a Parfumerie FANN.
„U dárků, které se nepodařilo splnit, se jedná ve většině případů o dražší dárky –
notebooky, tablety, fotoaparáty a mobilní telefony, které si přály především starší děti. Materiální úroveň
v dětských domovech bývá na velice slušné úrovni, ale přesto si domovy nemohou dovolit ze svých
prostředků děti vybavit elektronikou. Z kapesného, které tvoří maximálně 300,‐ Kč měsíčně, si děti na
elektroniku také nemají možnost našetřit. Právě proto hraje elektronika v dětských přáních tak významnou
roli.“ říká ředitelka DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. Michaela Chovancová.
1. ročník projektu skončil úspěšně, za což patří díky všem, kteří se podíleli na jeho zdárném průběhu,
především pak dárcům, kterým nebyla přání dětí z dětských domovů lhostejná. Pro další ročník připravuje tým
DEJME DĚTEM ŠANCI několik změn a vylepšení, která vyplynula i z přání a připomínek dárců.
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. je nezisková organizace, která 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 22 dětskými domovy ve 13ti krajích České republiky a ve svých projektech má zařazeno
k dnešnímu dni 176 dětí. Více informací a seznam dětí, kterým můžete pomoci, najdete na webových
stránkách: www.dejmedetemsanci.cz. Děkujeme vám za podporu dětí, které nemohou vyrůstat v rodině!
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