V Praze dne 4. července 2013
Jménem neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. („DDŠ“) bychom Vás rádi informovali, že naše
organizace začala spolupracovat se známou soukromou vzdělávací institucí pro děti v předškolním, školním a
středoškolském věku DINO SCHOOLS OF PRAGUE. Škola podpoří osmnáctiletého Jakuba z DD Počernice a
uhradí mu roční náklady související se studiem ve výši 18 000,- Kč. Jakub v současné době dokončil třetí ročník
SŠ knižní kultury v Praze v rámci Stipendijního programu, který je součástí projektu „Pomoz mi do života…“
organizace DDŠ.
V úterý 25. června oslavily obě instituce toto nové partnerství u příležitosti školní akademie DINO
ELEMENTARY SCHOOLS, která se konala v Best Western Hotel Kampa. V průběhu slavnosti byli oceněni
nejlepší žáci za jejich celoroční snahu a úspěchy. Na této akci měly děti z dětských domovů možnost
prezentovat na tabuli u vstupu do sálu osm „přání“, které jsou součástí DDŠ projektu „Přál(a) bych si…“. V
prostorech vstupu pak byla k dispozici pokladnička, do které měli rodiče možnost přispět na jednotlivá přání.
Akce byla z pohledu DDŠ úspěšná, jelikož se podařilo na přání vybrat částku více jak 16 000 Kč, která pokryje
náklady na splnění tří přání ze seznamu dětí.
Pro více informací o organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. prosím navštivte www.dejmedetemsanci.cz.
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Poznámky pro redaktory:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. 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 27 dětskými domovy ve všech krajích České republiky a ve svých projektech má zařazeno k dnešnímu dni
212 dětí. Více informací a seznam dětí, kterým můžete pomoci, najdete na webových stránkách: www.dejmedetemsanci.cz . DEJME
DĚTEM ŠANCI o.s. je členem AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority
patří transparentnost a profesionalita při vykonávání své veřejně prospěšné činnosti.

