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Dejme dětem šanci o.p.s.

Vážená paní ředitelko Chovancová, vážené pracovnice obecně prospěšné společnosti Dejme dětem
šanci.
Tímto dopisem bychom Vám rády poděkovaly za dlouholetou podporu našeho dětského domova.
Teprve nedávno jsem dělala „inventuru“ dětí zapojených do různých projektů Vaší společnosti. Zjistila
jsem toto – 9 dětí z našeho DD je zapojeno do projektu Podporuj mě. Celková částka, kterou dárci
dětem přispěli na jejich budoucí start do samostatného života je více než 140 000Kč. Také nám bylo
Vámi nabídnuto, že můžeme přihlásit další děti do tohoto projektu. Rády bychom tedy přihlásily dalších
9 dětí, kterým je již více než 14 let a u nichž je předpoklad, že u nás v DD dostudují a poté odejdou do
života. Samostatný start je pro naše děti velmi obtížný, proto jsme vděčny za tuto podporu.
Dalším projektem, kterým podporujete naše děti, je projekt Pomoz mi do života. Podporujete naše 3
studenty, dva studují VŠ a jedna dívka SŠ s maturitou. Z tohoto projektu hradíte studentům platby
spojené se studiem, tj. bydlení, dopravu, učebnice, kurzy atd. Pro náš domov je to obrovská pomoc.
Peníze, které takto „ušetříme“, můžeme použít na rozvoj ostatních dětí.
Některé naše děti byly také obdarovány v rámci projektu Přál(a) bych si. Uvedu zde jen několik
příkladů splněných přání z nedávné doby – byly to oční čočky, výbava do školy pro 3 učně, fixní
rovnátka, společenské šaty na maturitní ples, kolo, koloběžka pro dospělého chlapce s postižením…
Tyto věci, které dětem poskytnete, jsou pro DD nadstandard. Běžně je pořizovat nemůžeme, náš rozpočet
to nedovoluje. Proto opět veliké díky.
V neposlední řadě musím zmínit i Vaši každoroční akci Strom splněných přání. Díky štědrým dárcům
dostanou děti takové dárky, které by asi nikdy nedostaly. Velmi si těchto dárců vážíme. Je nám jasné,
že musí svou vlastní rodinu uskrovnit, aby mohli dávat vlastně cizím dětem. Proto i my, vychovatelé,
vysvětlujeme dětem, že toto není samozřejmost a že dárků si musí vážit a opatrovat je. V loňském roce
jste našim dětem splnili 100% dárků. Byly mezi nimi i docela nákladné věci – telefony, foťák, tablet,
notebook. Děkujeme proto všem dárcům za jejich štědrost a laskavé srdce.
Vážené a milé pracovnice DDŠ, velice si vážíme Vaší práce ve prospěch dětí, které nemají tu možnost
žít spokojeně ve své vlastní rodině, ceníme si Vašeho času a úsilí, které na podporu dětských domovů
věnujete.
Mnoho pozdravů do předvánoční Prahy posílají
Za DD Dolní Čermná
Mgr. Iva Nesvadbová, ředitelka DD
Mgr. Vanda Černohousová, vedoucí vychovatelka
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Halloween party – takto se naše děvčátka „vylepšila“. Více foto na http://dddolnicermna.rajce.idnes.cz/
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