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Organizace DEJME DĚTEM ŠANCI plní přání klukům a holkám z dětských domovů

2500 dětem už
rozdali…za12
milionů!
pouhé 4 roky!
PRAHA – Pomáhají dětem z dětských domovů. Nezisková organizace DEJME DĚTEM ŠANCI funguje už čtyři roky. Dětským domovům
se budeme věnovat celý leden v
rámci projektu Blesk Srdce pro vás.

Účastnice
jedné z akcí na
podporu dětí.

si mě, Přál(a) bych si a Pomoz mi do života.
Podle Chovancové je
odchod do samostatného
života nesmírně složitým
obdobím. „Mají za sebou
dětství, které rozhodně
nemůže být pokládáno
za bezstarostné, a před
sebou velice nejistou budoucnost. Při odchodu
jsou z nich sice formálně
dospělí, ale fakticky jsou
to pořád děti,“ vysvětluje
Chovancová a upozorňuje,
že právě tyhle děti nemají žádné zázemí, neznají
fungující rodiny a jsou odkázány samy na sebe.

Text: Tomáš Koníček,
K. Beránková
Foto: David Malík

O co přesně jde? Jednoduše o pomoc, kterou děti
potřebují, aby po odchodu
z dětského domova mohly žít normální život. „Poskytujeme
komplexní
pomoc dětem a mladým
lidem z dětských domovů zejména v posledních
letech pobytu dětí v dětském domově, při jeho
opouštění a v začátcích
jejich samostatného života,“ vysvětluje ředitelka Michaela Chovancová,
jedna ze zakladatelek organizace.
Jejich pomoc však nemíří na dětské domovy, ale
přímo na konkrétní děti.
„Spolupracujeme s dvaatřiceti domovy v Česku. V projektech máme
zařazeno více než 250
dětí,“ prozradila ředitelka.
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Toto jsou projekty
● Podporuj mě…

Projekt je určen pro děti,
které mají minimální nebo
žádný kontakt s biologickou rodinou a je u nich malá
šance na trvalé umístění do
náhradní rodiny. Jde o jakousi adopci »na blízko«.
Dár-

Čtyři projekty
Peníze, kterými lidé přispějí, jsou stoprocentně
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j

ce si vybere dítě a tomu postupně spoří peníze. Koordinátorka projektu pak řeší
s každým dítětem konkrétní využití peněz. V projektu je zatím podpořeno 124
dětí a naspořená částka činí
1 366 244 Kč.
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Přehled jednotlivých organizací i příběhů najdete na www.srdceprovas.cz

Seznam se mění po 24 letech!

724 249 000
tip@blesk.cz
Karas žije v Česku
jen v několika lokalitách.

INZERCE

VINOHRADSKÉ
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Pronájem prodejních míst

Zubra evropského
můžete vidět už jen v některých
zoologických zahradách.

ČR (lut, ČTK) – Seznam s více než osmi
stovkami chráněných
druhů bude letos výrazněji změněn poprvé od svého vzniku v
roce 1992! Do seznamu
budou přidány i z něj
odebrány některá zvířata, rostliny, ale třeba
i houby.
Nově se v něm ze zvířat objeví třeba zubr evropský, orel králov-

ský, losos obecný, karas
obecný a čejka chocholatá. Naopak vyřazeny z
něj budou některé ryby,
například rmník jednovousý nebo ptáci brkoslav severní a bramborníček hnědý.
Z rostlin doplní odborníci nové druhy, třeba pelyněk bílý a míčovku
kulkonosnou.
„Zásadní změnou je
především zcela nové

Orel královský
patří k nejvzácnějším
druhům.

Foto archiv Blesku, www.chytej.cz

Ohrožených zvířat je zase víc!

OOdměna
zza vaše tipy!

zařazení mechů a li- z ministerstva životního
šejníků,“ řekl Jan Šíma prostředí.

BLESKEM
■ Opilá v plotě

JIHLAVA (čad) – Opilá mladá řidička (23) najela v centru Jihlavy do
plotu a dvou zaparkovaných aut. Způsobila škodu za 36 tisíc. Policistům nadýchala 2,16 promile.

■ Smrt na silnici

TŘANOVICE (kaj) – Spolujezdce (†28) zabil řidič (22) Audi A6 Avant
v Třanovicích. V zatáčce vlétl do betonového
mostku. Pasažér na místě zemřel.

