V Praze dne 17. října 2012

„Stipendijní program“ pomáhá do života konkrétním 19 dětem z dětských domovů
Dovedete si představit, že se po dosažení plnoletosti nebo po dokončení střední školy budete muset postarat
samy o sebe bez podpory rodiny, bez dostatečného povědomí o běžném životě a s minimem finančních prostředků?
V této situaci se nachází naprostá většina dětí, které každoročně opouštějí dětské domovy.
Za podpory společnosti Czech Coal, a.s. letos DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. odstartovala první ročník „Stipendijního
programu“ v rámci projektu „Pomoz mi do života…“, do kterého je pro školní rok 2012/2013 zařazeno 19 dětí.
17 z nich se zúčastnilo seznamovacího víkendu, který proběhl ve dnech 5.‐7.10.2012 v penzionu Artur v Janově nad
Nisou.
„Pro úspěšné fungování vztahů mezi námi a dětmi je nutné se osobně poznat a získat k sobě vzájemnou důvěru. Jen
tak může program opravdu pomoci tak, jak si představujeme“, říká ředitelka organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.
Michaela Chovancová..
Se sedmi slečnami a deseti mladíky ve věku 16 až 21 let strávily organizátorky krásný víkend a všichni se shodli na tom,
že už těší na jarní setkání. Víkend proběhl za účasti psychologů, členů poradního sboru organizace DEJME DĚTEM ŠANCI
o.s., kteří připravili a moderovali páteční seznamovací večer.
V sobotu byl nabitý program od rána až do večera. Dopoledne děti absolvovaly blok týkající se finanční
gramotnosti zaměřený na sestavení osobního rozpočtu a právní minimum zaměřené na bytové právo, zejména pak
na úkony a rizika spojená s nájmem bytu. Po obědě si zájemci měli možnost provětrat tělo i mysl v místním lanovém
centru. Odpolední program byl v režii „Legislativního divadla“, jehož členky připravily situační představení znázorňující
odchod dívky z dětského domova, její neúspěšný pokus o návrat do původní rodiny, seznámení se se stejně nezralým
chlapcem, otěhotnění, absenci zodpovědnosti ze strany partnera a hrozba odebrání čerstvě narozeného dítěte.
Do programu v jeho jednotlivých částech měli možnost interaktivně vstupovat všichni diváci, což také v hojné míře činili.
Tři a půl hodiny utekly jako voda. Situace byla nastíněna velmi realisticky, děti se zapojovaly velice aktivně a s velkým
zájmem se spolupodílely na vytváření a změnách děje. Přesto, že byl program celého dne velmi náročný, většina
z účastníků ještě přivítala po večeři možnost zapojit se do společenských her. V neděli dopoledne bylo pro děti
připraveno povídání zaměřené na sexuální prevenci v rámci vrstevnického vzdělávání. Poté se už všichni museli rozjet
zpět do všech koutů České republiky.
„Cílem Stipendijního programu je připravit děti co nejlépe na budoucí samostatný život. Jelikož se nejedná
o projekt financovaný z žádného grantu, je možné sestavit jeho podobu přesně dle potřeb dětí, které jsme si dlouho
a pečlivě zjišťovali“, konstatuje koordinátorka projektu Ditta Pospíchalová. Základem úspěšného startu do života je
umožnit dětem studium na škole, kterou si samy vyberou. Zejména v dětských domovech v odlehlejších částech republiky
znamená dojíždění do školy či ubytování na internátě nemalé finanční náklady, které si dětské domovy nemohou dovolit.
Výbornou přípravou na samostatný život je možnost vyzkoušet si ho „nanečisto“ v tzv. startovacích bytech. Samy děti by
měly být motivovány k dosažení lepších studijních výsledků a hlavně motivováni k setrvání v dětském domově až
do dokončení studia“.
Ze „Stipendijního programu“ lze dětem hradit školné, náklady na dopravu do školy, ubytování na internátě, nájem
ve startovacím bytě, ale také prospěchové a motivační stipendium na základě kritérií, které si nastaví samy děti.
Účast v programu se obnovuje na každý následující školní rok, ale v ideálním případě se předpokládá setrvání v programu
po celou dobu studia až do opuštění dětského domova. „Stipendijní program“ je součástí uceleného souboru projektů
podpory konkrétních dětí vyrůstajících v dětských domovech organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s..
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