Seznamte se s činností obecně prospěšné společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
Pomáhejte s námi pomáhat!

KDO JSME?
DEJME DĚTEM ŠANCI je dynamická nezisková organizace s 11letou historií poskytující komplexní pomoc
konkrétním dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména při jejich osamostatňování.
Spolupracujeme se 48 dětskými domovy po celé ČR a v našich projektech je průběžně zařazeno přes
250 dětí. Každé dítě může být současně začleněno do několika projektů.

Od roku 2011 jsme podpořili více než 4 500 konkrétních dětí částkou přesahující 55 milionů korun.

Zakladatelky organizace Markéta Vaňková, Michaela
Chovancová, Ivana Veselá a Ditta Pospíchalová
pracují do dnešního dne v organizaci na denní bázi.
Patrony DEJME DĚTEM ŠANCI jsou Lucie Benešová,
Barbora Špotáková, Vladimír Hron a doc. MUDr. Jan
Měšťák, CSc.
Spolupracujeme s významnými osobnosti z různých
oblastí společenského života:
MUDr. Kateřina Cajthamlová, Karla Ašerová, Adéla
Gondíková, Nela Boudová, Michal Viewegh, doc.
Roman Šmucler, Stanilava Jachnická, Jadran Šetlík,
Rostya Gordon Smith, Jaroslav Svěcený, Pavel
Anděl, Oldřich Sahajdák a další

Zvládnout vstup do samostatného života po opuštění dětského domova je bez pomoci zvenčí prakticky nemožné!

NAŠE POSLÁNÍ
je poskytovat adresnou, komplexní pomoc konkrétním dětem a mladým lidem
vyrůstajícím v dětských domovech na území ČR a pomoci jim úspěšně se začlenit
do společnosti po opuštění dětského domova.
Odchod z dětského domova do samostatného života je pro mladé lidi nesmírně složitým obdobím a těžkou životní zkouškou.
Je potřeba připravovat je na samostatný život již v době jejich pobytu v dětském domově. Při odchodu z dětského domova
jsou sice formálně dospělí, ale fakticky jsou to pořád děti. Nemají žádné zázemí, neznají příklad fungující rodiny, nemají kam
jít, jsou odkázány jen samy na sebe. Na cestu dostanou ze zákona částku v maximální výši 25 tisíc korun!
Dovedete si představit svoje děti v jejich situaci?

Důležité informace týkající se DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
•

nečerpáme státní dotace ani peníze z ESF, financování DDŠ je založeno zejména
na podpoře firemních dárců a fyzických osob a je naprosto transparentní

•

každý projekt DDŠ má vlastní bankovní účet
každé dítě má přiděleno pro každý projekt svůj variabilní symbol

•

peníze poukázané na účty jednotlivých projektů pod v.s. konkrétního dítěte jsou
ze 100 % využity k podpoře těchto dětí

•
•

provozní účet organizace je veden separátně
od roku 2014 jsme držiteli značky „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“,
kterou každý rok obhajujeme www.znackaspolehlivosti.cz

•

jsme členem AVPO (Asociace veřejně prospěšných organizací)

•

každoročně vydáváme výroční zprávu organizace
účetnictví organizace je auditováno

•

konzultujeme naše aktivity s odborníky na problematiku NRP (náhradní rodinné
péče) a mladými lidmi, kteří žijí, či prožili dětství v dětském domově

•

informujeme veřejnost o problematice a situaci dětí vyrůstajících mimo své
biologické rodiny (v květnu 2022 jsme vydali knihu s autentickými příběhy „našich
dětí“ s názvem ZNÁTE JEJICH PŘÍBĚHY?

JAK DĚTEM POMÁHÁME?

HMOTNÁ

• Opodstatněná přání dětí (projekt „Přál(a) bych si…“) Dítě dostane předmět či službu dle svého přání
(může se týkat studia, smysluplného trávení volného času, nebo zdravotního hendikepu, jehož
nápravu nehradí ZP), kterou si může osobně vybrat. Děti jinak dostávají naprostou většinu věcí
přidělenu bez možnosti výběru.
• Vánoční dárky pro děti ze spolupracujících dětských domovů (projekt „Strom splněných přání“)
• Startovací balíček se základním vybavením domácnosti dostává mladý člověk po opuštění
dětského domova z důvodu dovršení plnoletosti či po ukončení studia při odchodu do vlastní
domácnosti (projekt „Pomoz mi do života…“)

FINANČNÍ

• Komplexní finanční podpora mladého člověka při studiu po dokončení základního vzdělání
(Stipendijní program v rámci projektu „Pomoz mi do života…“) Hradíme náklady spojené se studiem
při studiu SŠ, SOU, VOŠ, VŠ či nástavbového studia, umožňujeme studium oboru dle vlastního výběru.
• Finanční podpora dítěte po opuštění dětského domova (projekt „Podporuj mě…“) Spoření po dobu
pobytu dítěte v dětském domově, kdy naspořené prostředky jsou dítěti k dispozici až po opuštění
dětského domova a pomohou mu v začátku jeho samostatného života.

DALŠÍ
FORMY

• Navázání kontaktu mezi dítětem a jednotlivcem (rodinou) (projekt „Najdi si mě…“) Kontaktní
osoba(y) mimo DD (hostitelská péče), v ideálním případě vztah přetrvá i po odchodu dítěte z DD.
• Nabídka ubytování ve startovacím bytě DDŠ (projekt „Pomoz mi do života…“) Ubytování pro
mimopražské studenty studující v Praze, nebo v prvních měsících po opuštění DD.
• Pomoc při hledání vhodného zaměstnání a ubytování pro mladé lidi po opuštění dětského domova
(projekt „Pomoz mi do života…“)
• Právní pomoc a zabránění výkonu exekuce při dluzích za komunální odpad a pokuty z MHD (projekt
,,Děti bez dluhů“)
• Osobní asistence při řešení různých životních situací (projekt „Pomoz mi do života…“)

pomoc

pomoc

pomoci

Projekty DDŠ na sebe navazují a vzájemně se doplňují. V ideálním případě poskytneme dítěti všechny formy pomoci.

Vždy se jedná o adresnou podporu konkrétního dítěte!

AKCE POŘÁDANÉ DDŠ
Abychom nebyli zcela závislí na darech, získáváme část prostředků na chod organizace
samofinancováním. Cílem akcí DDŠ je mimo podpory dětí a částečného pokrytí nákladů na naši činnost
především zviditelnění aktivit DEJME DĚTEM ŠANCI u široké veřejnosti. Nabízíme společnostem partnerství
na akcích pořádaných DDŠ i možnost zapojení zaměstnanců společnosti.
Pořádáme ale také akce, které nemají fundraisingový charakter.
V nacházejícím období nás čekají tyto akce:
6. – 9. 10.

Podzimní víkendové setkání se studenty zařazenými ve Stipendijním programu

24. 11.

Vánoční charitativní aukce

11. 11. – 12. 12.

Strom splněných přání – on line - www.stromsplnenychprani.cz

19. 11. – 11. 12.

Strom splněných přání – stánek v OC Novo Plaza, Praha 4

Rok 2023
23. 5.

Benefiční večer

23. 6. (1.6. - 30.6.) BĚHÁME PRO DĚTI

Duben 2023

Jarní víkendové setkání se studenty zařazenými ve Stipendijním programu

Listopad 2023

Setkání ředitelů

V případě zájmu vám rádi zašleme nabídku partnerství na konkrétní akci.
kontaktujte nás, prosím, E: lenka@dejmedetemsanci.cz; T: 734 734 856

SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ
Naším cílem je navázat s firemními partnery dlouhodobou oboustranně prospěšnou
spolupráci založenou na vzájemné důvěře.

Jak se mohou společnosti zapojit do podpory DDŠ?

„DEJME DĚTEM ŠANCI je pro mě
osobně i pro celou naší společnost
jedna z nejlepších charitativních
organizací v ČR, a to nejen díky
profesionalitě a kreativnímu
přístupu k rozvoji nových projektů,
ale zejména kvůli naplnění obsahu
a lidskosti. Představitelky DDŠ
a všichni jež se aktivně účastní dění
a projektů v DDŠ, jsou schopné
profesionálky se širokým srdcem,
laskavou povahou, vlídným slovem
a velkou pokorou a taková je i celá
DDŠ. Proto nás velice těší, že jsme
partnerskou společností již od
prvního roku fungování DDŠ.“
Jan Kruntorád
předseda představenstva
GEPARD FINANCE a.s.

• poskytnutí daru na podporu organizace a/nebo konkrétního projektu
či dítěte
• partnerství akce pořádané DDŠ
• dlouhodobé partnerství DDŠ či konkrétního projektu
• uspořádání akce či věnování výtěžku z vámi pořádané akce
ve prospěch DDŠ
• zapojení zaměstnanců vaší společnosti
do podpory konkrétního dítěte či formou dobrovolnictví

• uspořádání sbírky ve vaší společnosti (matchingové fondy)
• koupí reklamních předmětů DDŠ (adventní a prázdninové kalendáře,
(nejen) firemní novoročenky, předměty s běžeckou tématikou,
unikátní RP např. s motivem od Pasta Oner, RP na míru)

Naši činnost a možnosti spolupráce Vám rádi představíme
při osobním setkání.

PRODEJ REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ
Dalším způsobem samofinancování organizace jsou charitativní snídaně pro zaměstnance
či partnery společnosti a nabídka reklamních předmětů DDŠ či dle poptávky partnera.
Všechny tyto aktivity DDŠ mají rovněž PR charakter.

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY:
•
•
•
•
•
•

funkční i bavlněná trička
„Běhám pro děti“ a další sortiment
s běžeckou tématikou
keramické hrníčky v barvách loga DDŠ
s motty a podpisy našich patronů
adventní a prázdninové kalendáře
firemní novoročenky PF 2023
unikátní RP s motivem od Pasta Oner
reklamní předměty vyrobené „na míru“ partnerovi

Katalog PF si můžete prohlédnout ZDE.

DALŠÍ MOŽNOSTI
•
•

prodejní stánky DDŠ v sídle
společnosti
Snídaně pro zaměstnance
a/nebo partnery společnosti

Snídaně, které pomáhají, chutnají úplně jinak!

PODĚKOVÁNÍ A REFERENCE
Další poděkování a reference najdete ZDE!

KONTAKTY – TÝM DDŠ
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Lojovická 797/20, 142 00 Praha - Libuš
IČ 229 038 44
T: 734 734 856
E: info@dejmedetemsanci.cz
č. bankovního účtu: 6072121001/500
vedený u Raiffeisenbank, a.s.

Lenka Pólová
office manažerka

Renata Syrová
office asistentka

Michaela Chovancová
ředitelka

Kateřina Hrubá
asistentka ředitelky, PR
a marketing

Miluše Bartošková
ekonomka

JUDr. Markéta Vaňková
právnička

Jana Schustrová
„Přál(a) bych si...”
Strom splněných přání

Ditta Pospíchalová
„Pomoz mi do
života..."

Tereza Skalická
projektová asistentka

Ivana Veselá
„Podporuj mě...”
„Najdi si mě...”

Markéta Nikodimová
koordinátorka akcí

externisté:

Lada Poppy
grafička

Petra Kubíková
Strom splněných přání

Zbyněk Pavelek
programátor

Václav Tichý
IT

Marta Duspivová
dobrovolník

Od roku 2014 jsme držitelem ocenění „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“, kterou uděluje Asociace
veřejně prospěšných organizací AVPO. Podrobnosti naleznete zde: http://www.znackaspolehlivosti.cz/

Sledujte nás:

