ORGANIZACE DEJME DĚTEM ŠANCI POMOHLA LUKÁŠOVI DO ŽIVOTA
Praha, 6. srpna 2013 – DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. („DDŠ”), přední česká nezisková organizace, pomáhající
dětem a mládeži v dětských domovech, se dnes může pochlubit dalším velkým úspěchem. Lukáš, jedno
z mnoha dětí, které organizace podporuje, měl možnost získat výhody ze dvou projektů organizace, která
pomáhá dětem opouštějícím bezpečí dětského domova.
Lukáš, kterému je nyní 19 let, strávil dětství v Dětském domově Hora Svaté Kateřiny blízko Mostu, který je
jedním z 27 dětských domovů spolupracujících s DDŠ. Ve Stipendijním programu v rámci projektu „Pomoz mi
do života...“ pro školní rok 2012/2013, získal za své studijní výsledky prospěchové stipendium ve výši 1 000,Kč za pololetí. Za úspěšné završení studia obdrží také motivační stipendium ve výši 5 000,- Kč.
V rámci projektu „Podporuj mě...“ mu podporovatel naspořil částku 12 000,- Kč. Tyto peníze budou použity
dle domluvy s Lukášem až do jejich vyčerpání na úhradu nájemného v Bytu na půli cesty v Centru Sámovka,
které poskytuje ubytování mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří své dětství a dospívání strávili
v dětském domově. Lukáš dále od organizace DDŠ obdržel Startovací balíček v hodnotě přes 15 000,- Kč, který
obsahuje základní vybavení do domácnosti. Organizace DDŠ mu také pomohla při hledání pracovního
uplatnění a to u jednoho z jejích partnerů, společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. v Praze, kde
Lukáš nastoupil na pozici skladníka na příjmu zboží.
Ditta Pospíchalová, koordinátorka projektu „Pomoz mi do života...“ říká:
„Možnost pomoci Lukášovi nalézt pracovní uplatnění ve společnosti Phoenix se naskytla během jednání se
zástupci společnosti o podpoře naší organizace. Jsme našemu partnerovi za tuto pomoc Lukášovi vděčni a
velmi si jí vážíme.“
Petr Hora, ředitel provozu Obchodního centra Praha společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. o
svém nejnovějším zaměstnanci řekl:
„Lukáš mne zaujal už na přijímacím pohovoru. Jevil se mi jako sympatický a slušný mladý muž, který si zaslouží
pomoci. Proto jsem učinil výjimku a přijal ho „nad stav“. Mojí hlavní motivací bylo pomoci mu v nelehkém
startu do života. Z jeho pracoviště na něj jdou dobré reference: Je svědomitý a pracovitý, takže bude vítanou
posilou našeho kolektivu.“
Organizace DEJME DĚTEM ŠANCI nabízí pomoc dětem prostřednictvím projektů: „Podporuj mě...“, „Najdi si
mě...“, „Přál(a) bych si...“ a „Pomoz mi do života...“. DDŠ také nedávno představila nový způsob, kterým
veřejnost může vyjádřit svoji podporu přímo prostřednictvím svých mobilních telefonů. Stačí zaslat
dárcovskou SMS ve tvaru: DMS DDS na číslo 87 777. Každá zaslaná DMS stojí 30 Kč, z čehož bude 27 Kč
darováno přímo organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.. Pokud chcete přispívat dlouhodobě, stačí zaslat
dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ROK DDS na číslo 87 777 a částka 30 Kč se bude pravidelně objevovat

vašem měsíčním telefonním výpisu po dobu jednoho roku. Ti, kdo nevlastní mobilní telefon, mohou finančně
přispět přímo na sbírkový účet DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. u Raiffeisenbank: 6072121060/5500.
Pro více informací o DEJME DĚTEM ŠANCI navštivte prosím www.dejmedetemsanci.cz.

Kontakt:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.
Jiří Strejček
PR & Marketing Manager
Tel.: 777 877 768
Email: jiri@dejmedetemsanci.cz
Web: www.dejmedetemsanci.cz
FB: www.facebook.com/DejmeDetemSanci.cz

JWA Prague, s.r.o.
Zdenka Haraslínová
Slezská 63
130 00 Praha 3
Tel: +420 242 454 740
E-mail: zdenka@jwa.cz
Web.: www.jwa.cz

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.

