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Komerční prezentace

Dejme dětem šanci slaví 3. narozeniny

Rozhovor s Michaelou Chovancovou, ředitelkou společnosti DEJME DĚTEM
ŠANCI, o nových projektech, nadšení a pomoci, které není nikdy dost.
1. DEJME DĚTEM ŠANCI v únoru slaví 3 roky od svého založení. Organizací,
které pomáhají dětem a mladým lidem z dětských domovů, je celá řada. Čím se
DEJME DĚTEM ŠANCI liší od ostatních?
Samozřejmě nejsme jediní, kdo pomáhá dětem z dětských domovů, a to je dobře! Bylo
by velice naivní si myslet, že jedna organizace může pomoci všem, kteří to potřebují.
Odlišujeme se zejména naším neutuchajícím nadšením pro věc, ale také širokým
spektrem nabízené pomoci v rámci projektů, které jiné organizace nenabízí. Jedná se
např. o spoření pro děti po dobu jejich pobytu v dětském domově s tím, že jim
naspořené peníze budou k dispozici až po opuštění domova (projekt „Podporuj mě…“)
nebo o tzv. Startovací balíčky se základním vybavením domácnosti, které poskytujeme
dětem po odchodu z dětských domovů.
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2. Co Vás osobně vedlo k založení organizace na podporu dětí z dětských
domovů?
Přiznávám, že jsem si založením DEJME DĚTEM ŠANCI splnila svůj sen. Inspirací mi
byla tzv. adopce na dálku. Cítila jsem ale potřebu pomoc orientovat na naše české
děti, které ji potřebují minimálně stejně jako děti v rozvojových zemích. Věřte mi, že ty
děti stojí za to, aby jim bylo pomoženo!
3. Vaše organizace má několik zajímavých projektů a jejich patronů, můžete nám
je stručně představit?
4 stálé projekty na sebe navazují, vzájemně se doplňují a poskytují dětem komplexní
pomoc při jejich osamostatňování. Dítě může být současně zapojeno do více projektů.
Vstup dítěte z dětského domova do samostatného života je velice těžkou zkouškou a
troufám si říct, že bez pomoci zvenčí nejde zvládnout beze ztrát. Mimo již zmíněných
projektů, nabízíme možnost kontaktu s dítětem formou hostitelské péče, plníme dětem
opodstatněná přání, poskytujeme komplexní finanční podporu při studiu a nabízíme
pomoc při hledání zaměstnání a ubytování po opuštění dětského domova. Patrony si
nevybíráme náhodně. Lucie Benešová má v pěstounské péči dceru Sáru, Vladimír
Hron dlouhá léta spolupracoval s dětským domovem v rodném Mostě, docent Jan
Měšťák pomohl před dvaceti lety do života po těžké autonehodě jedné naší kolegyni a
dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková - kdo může být dětem lepším
vzorem?
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4. Jakým způsobem vybíráte konkrétní děti, které svou činností podpoříte?
Pro přijetí do Stipendijního programu probíhá výběrové řízení, do projektu „Najdi si
mě…“ se hlásí děti, které mají zájem o kontakt s někým zvenčí. Spořící projekt
„Podporuj mě…“ je vhodný zejména pro děti, které mají minimální šanci na návrat do
své biologické rodiny, či na umístění do náhradní rodiny. Přání mohou mít všechny
děti. Každé dítě musí napsat alespoň pár vět o sobě, případně žádost o své přání.
Malým dětem samozřejmě pomáhají tety, nebo si svá přání kreslí.
5. Spolupracujete již se 30 dětskými domovy. Lze vaši pomoc nějak vyčíslit?
Samozřejmě. Za necelé 3 roky naší činnosti jsme poskytly přímou podporu více než 2
tisícům konkrétních dětí a to v celkové výši přes 4,5 milionu korun!
6. Kde získáváte finanční prostředky? Získávají se peníze pro děti snadno, nebo
je to každodenní „řehole“?
Nečerpáme státní dotace ani peníze z evropských fondů. Nechceme naše pečlivě
připravované projekty uzpůsobovat aktuálním grantovým výzvám. Proto je financování
DDŠ založeno na podpoře fyzických osob a firemních dárců. V rámci zákonných
možností se snažíme alespoň částečně pokrýt náklady na provoz organizace
samofinancováním. Nabízíme společnostem naším prostřednictvím zakoupení např.
firemních novoročenek či propagačních dárků pro své partnery. Tím mohou přispět na
dobrou věc a zároveň vkusnou formou deklarovat svoji společenskou zodpovědnost.
Lidé si často myslí, že práce v „nezisku“ se tak nějak udělá sama. Ale zde platí, tak
jako všude jinde, že pokud chcete svoji práci dělat dobře a dosáhnout nějakých
výsledků, musíte pro to tvrdě pracovat.
7. Jak může veřejnost podpořit činnost vaší organizace?
Každého příspěvku si velice vážíme a je pro nás důležitý! Dárcům na vyžádání rádi
vystavíme potvrzení o přijetí daru za účelem daňového odpočtu. Mimo daru na
bankovní účet 6072121001/5500 nás lze rovněž podpořit zasláním dárcovské SMS ve
tvaru DMS DDS na telefonní číslo 87 777. Každá DMS v hodnotě 30 korun má svoji
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neopominutelnou cenu. Tady více než kde jinde platí, že i malé částky dokážou velké
věci. Z každé DMS získává DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. 28,50 Kč.
Pro ty, kteří chtějí přispívat menšími finančními částkami pravidelně, existuje možnost
odeslání tzv. roční dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK DDS na telefonní číslo 87 777.
V tomto případě se po dobu 12 měsíců z účtu příslušného mobilního čísla strhává
jednou měsíčně finanční částka 30 Kč.
8. Jaké zajímavé akce čekají DDŠ v tomto roce?
Tak jako každý rok pořádáme 2 semináře o hostitelské péči pro zájemce o tuto formu
pomoci, čekají nás dva prodloužené víkendy s dětmi zařazenými do Stipendijního
programu, 28. května proběhne v Divadle Palace v Praze již 4. Benefiční večer
DEJME DĚTEM ŠANCI. První listopadovou sobotu se zúčastníme Pečení pro děti v
pražské pasáži Myslbek. Novinkou je, že jsme se stali partnerskou organizací Prague
International Maratonu, takže lidé mají možnost si naším prostřednictvím zakoupit
registraci a podpořit nás na běžeckých závodech celé sezony RunCzech. Na
pražském půlmaratonu máme již registrováno 250 běžců.
Informace o všech našich akcích a aktivitách naleznou zájemci na
www.dejmedetemsanci.cz.
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