
Výroční zpráva 2014                                  
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.



„Chcete-li někomu pomoci,  
nejlepší je zeptat se ho, co opravdu potřebuje.  

Nevyžádaná pomoc může způsobit velké  
zklamání oběma stranám.  

Potřebným nepomůže a dárce bude rozčarován,  
protože  jeho pomoc nebude náležitě oceněna“.    



www.dejmedetemsanci.cz

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

„Chcete-li někomu pomoci,  
nejlepší je zeptat se ho, co opravdu potřebuje.  

Nevyžádaná pomoc může způsobit velké  
zklamání oběma stranám.  

Potřebným nepomůže a dárce bude rozčarován,  
protože  jeho pomoc nebude náležitě oceněna“.    



Zpráva o činnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. za rok 2014
Texty zpracovala Michaela Chovancová
Graficky zpracoval Jan Ďurina  
Použité fotografie a dokumenty jsou z archivu DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
Fotografie dětí byly pořízeny s jejich souhlasem či se souhlasem dětských domovů,
respektive jejich zákonných zástupců.
Většinu fotografií z akcí fotil: Aleš Petruška (Macciani)
Tisk zajistilo Centrum digitálních služeb MINO

Papír na tisk výroční zprávy poskytla společnost ANTALIS s.r.o. 

Vydalo: DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
Náklad: 1 000 ks
Praha 2015
Neprodejný výtisk



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Zpráva o činnosti neziskové organizace  
za rok 2014



V průběhu roku 2014 jste měli možnost 
vídat v ulicích plakáty s tvářemi našich 
patronů Lucie Benešové, Báry Špotákové,  
Vládi Hrona a docenta Jana Měšťáka 
vyzývající k podpoře dětí z dětských  
d o m o v ů.  D ě ku j e m e s p o l e č n o s t i  
JCDecaux za poskytnuté reklamní 
plochy!
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Úvodní slovo Michaely Chovancové  
zakladatelky a ředitelky DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Pokaždé, když sestavuji výroční zprávu, mám pocit, že je to jen chvilka, co jsem dokončila  
tu předchozí. Ale když procházím a eviduji, co všechno se za ten rok událo, jsem sama  
překvapena. Není vůbec jednoduché zpětně zmapovat celý uplynulý rok, a tak se předem  
omlouvám, pokud jsem na něco nebo na někoho zapomněla. Věřte, že si velice vážíme každého  
z vás, kdo naším prostřednictvím pomáháte dětem. Vždyť díky vám všem se můžeme pochlubit 
tím, že jsme za necelé 4 roky činnosti podpořili více než 2,5 tisíce konkrétních dětí částkou téměř  
8,5 milionu korun! 

Chceme vás přesvědčit, že má opravdu cenu pomáhat dětem, které nemohou z různých důvodů 
vyrůstat ve svých rodinách. Ukázat vám, že jsou šikovné, snaží se a vaši podporu si právem 
zaslouží. My se snažíme jít příkladem a dávat jim šanci to předvést. Jedním z mladých lidí, 
kterým pomáháme, je i dvacetiletý Honza Ďurina, student 1. ročníku západočeské univerzity  
v Plzni, fakulty umění a designu, obor produktový design. Honzovi jsme svěřili grafickou úpravu 
výroční zprávy, kterou právě držíte v rukách. Myslím, že se mu to moc povedlo! Co myslíte?  
Velice mě těší, že jsem v květnu konečně mohla v rámci benefičního večera DEJME DĚTEM ŠANCI  
veřejně poděkovat zakladatelce a ředitelce Nadace Naše dítě paní Zuzaně Baudyšové, protože  
to byla právě ona, která před čtyřmi lety podpořila moji myšlenku na založení této organizace  
a tím mi pomohla realizovat se v práci, která mi opravdu přináší radost a dává smysl. 

Rok 2014 pro mě byl přelomový i v osobním životě. Ke svým třem dětem jsme letos přijali do rodiny dvouletou holčičku z jednoho  
ze spolupracujících dětských domovů, a tak mám možnost nahlédnout do této problematiky ještě daleko hlouběji, než jsem si kdy  
představovala. Tato malá slečna mě za toho půl roku, co s námi žije, pomohla porozumět daleko lépe mnoha aspektům, které s péčí o tyto 
děti souvisí. V roce 2014 jsme začali pořádat daleko více akcí, protože je to pro nás cesta, jak vlastními silami vygenerovat alespoň částečně  
prostředky na chod organizace a administraci jednotlivých projektů, což je stále jedním z nejtěžších úskalí naší práce. Ze všech stran slyšíme slova  
chvály, jak výbornou práci děláme a jak dobře, ale málokdo si uvědomí, co nás stojí úsilí získat prostředky na to, abychom naši práci vůbec mohli dělat.  
I v roce nadcházejícím pro vás chystáme mnohá, snad příjemná překvapení. Potěší nás, když budete sledovat naše webové stránky a Facebook  
a přijdete nás alespoň na nějakou z akcí podpořit. 

Děkuji všem z vás, kdo nás podporujete, a věřím, že víte, že vaše pomoc vždy směřuje tam, kde je nejvíce třeba. Děkuji celému týmu  
DEJME DĚTEM ŠANCI za neúnavnou celoroční práci. Děkuji zástupcům dětských domovů za důvěru a vzájemnou spolupráci. Děkuji dětem,  
které se o podporu prostřednictvím našich projektů ucházejí za to, že nás a snad i vás dokážou přesvědčit, že má smysl jim pomáhat. 

S úctou,

Michaela Chovancová se synem Samuelem
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VÝKONNÁ   
ASISTENTKA

Tereza Tkadlecová
(příkazní smlouva)EKONOMKA

PROJEKTOVÁ 
MANAŽERKA

Karolína Kardaczová            
(příkazní smlouva)

KOORDINÁTORKA  
PROJEKTŮ                    

„Podporuj mě...”                            
a „Najdi si mě...„                

Ivana Veselá
(HPP)

KOORDINÁTORKA  
PROJEKTU                      

„Pomoz mi do života...”
Ditta Pospíchalová

(HPP)

KOORDINÁTORKA  
PROJEKTU

„Přál(a) bych si...”
Monika Hrstková
(příkazní smlouva

KOORDINÁTORKA AKCÍ
Iva Horáčková

(externista)

ASISTENTKA  
FUNDRAISINGU

Office MNG
Blanka Marzuki

(HPP)

PRÁVNÍK,  
LEGISLATIVA, HR

JUDr. Markéta Vaňková
(externista)

MANAŽERKA  
FUNDRAISINGU

Mgr. Barbora Piazza
(příkazní smlouva)

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. měla v roce 2014 osm stálých pracovníků, dva externisty, externí agenturu na vedení účetnictví a využívala  
dobrovolníky zejména v rámci akcí pořádaných organizací. Interní komunikace funguje převážně formou osobního kontaktu, prostřednictvím  
elektronické pošty a telekomunikačních cest. Každé pondělí probíhá pravidelná týdenní porada kmenových pracovníků organizace. Správní rada  
organizace se schází minimálně jednou za 3 měsíce. Pravomoci a odpovědnosti na jednotlivých pozicích jsou určeny organizačním schématem  
a definovány v náplni práce pro jednotlivé pozice. 
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ŘEDITELKA            
Michaela Chovancová

(HPP)

Organizační struktura organizace



DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně 
prospěšných společností u MS v Praze, oddíl O, vložka 1330  
se sídlem Nad Nuslemi 714/11, 140 00 Praha 4, IČ 229 038 44 
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. byla založena dne 8.2.2011

Jako jedné z prvních organizací nám byla udělena značka ,,Spolehlivá  
veřejně prospěšná organizace” udělovaná AVPO ČR.

Značka spolehlivosti vznikla v reakci na poptávku dárců a neziskových 
organizací. Jejím účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké  
veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně  
hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá 
k naplňování svého deklarovaného poslání. 

Získání značky spolehlivosti není pouhou formalitou. Každá organizace, 
která chce značku získat, musí splňovat vstupní kritéria a předložit velké 
množství informací a dokumentů týkajících se fungování a struktury  
organizace. 

Součástí hodnocení je následná návštěva hodnotitelů přímo v organizaci.  
Výsledkem práce hodnotitelů je detailní zpráva o organizaci, na jejímž 
základě rozhodne o udělení či neudělení značky spolehlivosti „Rada“ složená 
z nezávislých odborníků.

Značka spolehlivosti je udělována na dobu tří let. V každém roce probíhá 
dílčí kontrola, zda organizace stále vyhovuje standardům hodnocení  
spolehlivosti.

Hodnocení se týká celkem 5 oblastí:
• Poslání, cíle a hodnoty
• Správa, řízení a vnitřní kontrola
• Fundraising a vztahy s veřejností
• Finanční řízení a hospodaření
• Transparentnost vůči veřejnosti

Dárci mají jistotu, že organizace se značkou spolehlivosti je každoročně 
prověřována, adekvátně hospodaří s darovanými prostředky, odpovědně 
naplňuje svoje poslání a neustále pracuje na svém dalším rozvoji. Více na: 
www.znackaspolehlivosti.cz 

Správní rada
Předsedkyně správní rady  JUDr. Markéta Vaňková Ph.D.
Členka správní rady                Ivana Veselá
Členka správní rady                Lucie Holická

Statutární orgán – ředitelka Michaela Chovancová

Dozorčí rada
Předsedkyně dozorčí rady Kateřina Nemečková 
Členka dozorčí rady               Ing. Kateřina Bojtarová
Člen dozorčí rady               Ing. Jan Kruntorád 

Poradní sbor 
Členové poradního sboru               PhDr. Ivan J. Skalík, Ph.D. 
                 Mgr. Bohumila Vokáčová
                 PaedDr. Ivana Klinderová   
                 MUDr. Ivan Reich  

Orgány DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
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Posláním DEJME DĚTEM ŠANCI je poskytovat adresnou, komplexní pomoc konkrétním dětem a mladým lidem 
vyrůstajícím v dětských domovech na území ČR a pomoci jim tak úspěšně se začlenit do společnosti po opuštění 
dětského domova.

Cíle DEJME DĚTEM ŠANCI:
Hlavním cílem DEJME DĚTEM ŠANCI je usnadnit dětem z dětských domovů úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova                                                   
a zmenšení rizika jejich sociálního vyloučení ze společnosti. 

Poskytovat účelnou a komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů prostřednictvím našich projektů, které na sebe navazují  
a vzájemně se doplňují. 

Udržovat koncepci našich projektů tak, aby opravdu pomohly potřebným zejména stálým zjišťováním potřeb dětí.

Podpora a rozvoj hostitelské péče (návštěvy dětí v rodinách hostitelů o víkendech či o prázdninách). 
 
Medializace problematiky dětí vyrůstajících v dětských domovech. Informování veřejnosti o celkové situaci dětí z dětských domovů  
(jaké tyto děti jsou, odkud pocházejí, jak se jim v dětských domovech žije a jak jim lze pomoci).

Umožnit jednotlivcům a rodinám podpořit konkrétní dítě, žijící v dětském domově na území ČR, které si sami vyberou, a to takovou formou, 
která je pro ně přijatelná jak po stránce lidské, tak po stránce finanční.  
 

Vize DEJME DĚTEM ŠANCI:
Učinit DEJME DĚTEM ŠANCI všeobecně známým synonymem možnosti poskytnutí adresné pomoci konkrétnímu dítěti z dětského domova  
na území ČR, kdy má dárce možnost se jednoduše přesvědčit komu pomohl a má jistotu, že jeho peníze byly ze 100 % použity na podporu dítěte,                        
jemuž byly určeny.

Poslání, cíle a vize DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
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Specifika DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

• Pomáháme českým dětem! Projekty DEJME DĚTEM ŠANCI jsou obdobou tzv. „adopce na dálku“, ale v rámci České republiky. To znamená,  
že pomoc směřuje ke konkrétním českým dětem vyrůstajícím z mnoha rozdílných důvodů v dětských domovech na území České republiky,  
které jsou a budou součástí naší společnosti. Děti při opouštění dětského domova pomoc potřebují. Zvládnout vstup do samostatného života  
bez pomoci je prakticky nemožné!

• Většina projektů DEJME DĚTEM ŠANCI je unikátních a žádná jiná organizace je v tomto rozsahu nenabízí.

• Když něco děláme, chceme, aby to mělo smysl. Radíme se nejen s odborníky, ale i s mladými lidmi, kteří strávili dětství v DD. 

• Naše projekty jsme na základě konzultací a získaných informací koncipovali tak, aby opravdu účinně pomáhaly potřebným.
       Nepřizpůsobujeme naše projekty bezhlavě aktuálním grantovým výzvám.

• Jsme s dětmi v osobním kontaktu. Děti se na nás mohou obracet při řešení konkrétních problémů.
       Nechceme být jen další anonymní organizací, jejíchž programů se děti účastní.

• Zájemce o podporu dítěte si má možnost vybrat dítě, které ho něčím zaujme, ze seznamu dětí na webových stránkách DDŠ.
    Každé dítě, které má zájem o zařazení do některého z projektů DEJME DĚTEM ŠANCI, o sobě napíše pár slov, případně žádost o splnění  
       svého přání. Menší děti mohou nakreslit obrázek. Tato povídání jsou prezentována u profilu dítěte na webových stránkách projektu.

• Každý jednotlivec může podpořit konkrétní dítě takovou formou, která je pro něj přijatelná jak po stránce lidské, tak po stránce finanční.
       Máme projekty založené na finanční i nefinanční (kontakt s dítětem) pomoci.

• Výše finanční podpory je dosažitelná pro každého.

• Všechny příspěvky adresované na účty jednotlivých projektů pod variabilními symboly konkrétních dětí jsou ze 100 % využity  
ve prospěch dítěte (Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol pro platby na účet daného projektu).

• Každý projekt organizace má svoji koordinátorku, která vede kompletní dokumentaci projektu včetně evidence dětí zařazených v daném  
projektu. Projekty „Podporuj mě…“ a „Najdi si mě…“ mají koordinátorku společnou, protože spolu úzce souvisí.

• Dárce obdrží na vyžádání Potvrzení o přijetí daru či Darovací smlouvu. 
       Darovaná částka je odečitatelnou položkou, uplatnitelnou v daňovém přiznání. Lze uplatnit i v případě materiálního plnění.
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Spolupracující dětské domovy

  1. Dětský domov Dolní Počernice  hl. město Praha  smlouva uzavřena dne 5 . 4 . 2 011
  2. Dětský domov RADOST                  hl. město Praha  smlouva uzavřena dne 12.4.2011
  3. Dětský domov Nechanice  Královeradecký kraj smlouva uzavřena dne 26.4.2011
  4. Dětský domov DOMINO Plzeň  Plzeňský kraj  smlouva uzavřena dne 5 . 5 . 2 011
  5. Dětský domov Unhošť                  Středočeský kraj  smlouva uzavřena dne 17.5.2011
  6. Dětský domov Lety                  Středočeský kraj  smlouva uzavřena dne 18.5.2011
  7. Dětský domov Dolní Čermná  Pardubický kraj  smlouva uzavřena dne 14.6.2011                 (spojen s DD Horní Čermná)
  8. Dětský domov Moravská Třebová Pardubický kraj  smlouva uzavřena dne 14.6. 2011
  9. Dětský domov Frýdek – Místek  Moravskoslezský kraj smlouva uzavřena dne 24.6.2011
10. Dětský domov Lichnov                  Moravskoslezský kraj smlouva uzavřena dne 23.6.2011
11. Dětský domov Hora Svaté Kateřiny Ústecký kraj  smlouva uzavřena dne 24.10.2011
12. Dětský domov Žatec                  Ústecký kraj  smlouva uzavřena dne 24.10.2011
13. Dětský domov Kašperské Hory  Plzeňský kraj  smlouva uzavřena dne 30.11.2011
14. Dětský domov Jemnice                  kraj Vysočina  smlouva uzavřena dne 30.11.2011
15. Dětský domov Ústí nad Labem  Ústecký kraj  smlouva uzavřena dne 25.1.2012
16. Dětský domov Plumlov                  Olomoucký kraj  smlouva uzavřena dne 16.5.2012
17. Dětský domov Kroměříž  Zlínský kraj  smlouva uzavřena dne 16.5.2012
18. Dětský domov Tišnov                  Jihomoravský kraj  smlouva uzavřena dne 21.6.2012
19. Dětský domov Most                  Ústecký kraj  smlouva uzavřena dne 26.6.2012
20. Dětský domov Písek                  Jihočeský kraj  smlouva uzavřena dne 9.10.2012
21. Dětský domov Česká Lípa  Liberecký kraj  smlouva uzavřena dne 21.11.2012
22. Dětský domov Mariánské Lázně  Karlovarský kraj  smlouva uzavřena dne 12.12.2012
23. Dětský domov Vizovice                  Zlínský kraj  smlouva uzavřena dne 29.12.2012
24. Dětský domov Senožaty  kraj Vysočina  smlouva uzavřena dne 27.2.2013
25. Dětský domov Nová ves u Chotěboře kraj Vysočina  smlouva uzavřena dne 12.4.2013
26. Dětský domov Tachov                  Plzeňský kraj   smlouva uzavřena dne 11.4.2013
27. Dětský domov Lipová u Šluknova Ústecký kraj   smlouva uzavřena dne 20.9.2013
28. Dětský domov Jeseník                  Olomoucký kraj   smlouva uzavřena dne 21.10.2013
29. Dětský domov Boršov                  Jihočeský kraj  smlouva uzavřena dne 8.12.2013
30. Dětský domov Fulnek                  Moravskoslezský kraj  smlouva uzavřena dne 11.12.2013
31. Dětský domov Racek                  Středočeský kraj  smlouva uzavřena dne 7.11.2014

Do budoucna plánujeme rozšířit nabídku pomoci rovněž na podporu jednotlivých mladých lidí, kteří se na nás sami obrátí, bez nutnosti  
spolupráce s dětským domovem, ve kterém tento mladý člověk žije. Tato nabídka se týká výhradně zletilých jednotlivců a podpory v rámci  
projektu „Pomoz mi do života…“.
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• Finanční podpora dítěte po opuštění dětského domova
• Finanční podpora dítěte formou spoření po dobu pobytu dítěte v dětském domově či jednorázový příspěvek vybranému dítěti,  

kdy naspořené prostředky budou dítěti k dispozici až po opuštění dětského domova a pomohou mu v začátku jeho samostatného života.  
DDŠ je garantem účelného využití peněz. (projekt „Podporuj mě…“)

• Navázání kontaktu mezi dítětem a jednotlivcem (rodinou)
• Nalezení kontaktní osoby mimo dětský domov (hostitelská péče), kdy v ideálním případě vztah přetrvá i po odchodu dítěte z dětského  

domova a noví přátelé pomohou dítěti překlenout nelehké období počátku samostatného života. (projekt „Najdi si mě…“)

• Plnění opodstatněných přání dětí
• Jednorázová finanční podpora formou příspěvku na opodstatněné přání dítěte (přání musí mít spojitost se studiem, smysluplným  

trávením volného času, nebo zdravotním hendikepem, jehož nápravu nehradí zdravotní pojišťovna). (projekt „Přál(a) bych si…“) Materiální  
úroveň v dětských domovech je na velice slušné úrovni. Děti však dostávají naprostou většinu věcí přidělenu. Z kapesného, které činí maximálně  
450,- Kč měsíčně, si nemají možnost našetřit na věci, které by si přály. 

• Materiální podpora dítěte v začátku jeho samostatného života  
• Startovací balíček se základním vybavením domácnosti, který mladý člověk dostává po opuštění dětského domova z důvodu dovršení  

plnoletosti či po ukončení studia. (projekt „Pomoz mi do života…“)

• Komplexní finanční podpora mladého člověka při studiu po dokončení základního vzdělání
• Stipendijní program umožní dítěti věnovat se zvolenému oboru bez ohledu na finanční náročnost studia. Do programu jsou zařazeni studenti   

SŠ, SOU, VOŠ, VŠ a nástavbového studia. (projekt „Pomoz mi do života…“)

• Pomoc při hledání vhodného zaměstnání a ubytování 
• pro mladé lidi po opuštění dětského domova. (projekt „Pomoz mi do života…“)

• Plnění vánočních přání dětí 
• ze všech spolupracujících dětských domovů. (projekt „Strom splněných přání“)

• Právní pomoc a zabránění výkonu exekuce 
• při dluzích za komunální odpad a pokuty z MHD. (projekt ,,Děti bez dluhů“)

Vždy se jedná o adresnou podporu konkrétního dítěte!

Poskytované formy pomoci dětem
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„Podporuj mě…“ aneb adopce „na blízko“

Cílem projektu je naspořit dítěti po dobu jeho pobytu v dětském domově určitou finanční částku, která mu bude k dispozici až po opuštění 
dětského domova a pomůže mu v začátcích samostatného života. Naspořená částka může být použita např. na úhradu nájemného, bytového  
vybavení, financování dalšího studia, zvyšování kvalifikace apod.. Peníze mohou být rovněž mladému člověku vypláceny postupně, formou měsíční 
renty. DEJME DĚTEM ŠANCI je pro dárce garantem účelného využití peněz. Má právo po konzultaci s dítětem schválit účel, ke kterému budou  
peníze dítětem použity. Naspořené peníze zůstávají až do vyplacení celé naspořené částky dítěti v úschově DDŠ. 

  
Naší snahou je najít pro každé dítě zařazené do projektu dlouhodobého Podporovatele, který se na jeho podpoře bude pokud možno podílet  
až do odchodu dítěte z dětského domova. Děti, které zatím nemají „svého“ stálého Podporovatele, lze podpořit jednorázově.  
Podporovatel dítěte může zůstat v anonymitě. V případě oboustranného zájmu je možnost navázání kontaktu s dítětem. Každý dlouhodobý  
Podporovatel dítěte získává certifikát „Zodpovědný člověk“.     

Většina dětí je v rámci projektu podporována jednotlivci, ale do podpory dětí v rámci projektu „Podporuj mě…“ se zapojují i firemní dárci.  
Prostřednictvím projektu Charitky bylo v roce 2014 podpořeno 6 dětí a to celkovou částkou 55 080,- Kč.  
(T-Mobile Czech Republic a.s. 51 300,- Kč, Kofola a. s. 3 780,- Kč)
„Charitky“ jsou rafinovaný, společensky odpovědný reklamní předmět společnosti, kdy 12 % z ceny tohoto  
originálního propagačního předmětu je věnováno ve prospěch projektů podporujících znevýhodněné děti.  
2. ročník pražského bosého běhu Prague Barefoot Run přinesl podporu ve výši 51 950,- Kč pro 11 dětí zařazených  
do projektu „Podporuj mě…“.

Ke dni 31.12.2014 bylo v rámci projektu „Podporuj mě…“ podpořeno 113 dětí. Naspořená částka činila 1 111 945,- Kč.  
V roce 2014 opustilo dětský domov 8 dětí podpořených v rámci projektu „Podporuj mě…“ a byla jim vyplacena částka ve 
ve výši 61 311,- Kč.

motto projektu: „Peníze nejsou všechno, ale bez peněz je všechno na nic...”

Patron projektu bavič a moderátor Vladimír Hron  
se osobně zapojil do balení vánočních dárků pro děti
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„Najdi si mě…“

Smyslem projektu je nalézt dítěti kontaktní osobu mimo dětský domov – tzv. patrona, který bude s dítětem v kontaktu již v době jeho pobytu  
v dětském domově a tento vztah v ideálním případě přetrvá až do doby, kdy bude dítě dětský domov opouštět a bude dítěti nápomocen  
v nelehkém začátku jeho samostatného života. Kontakt může být písemný nebo osobní - návštěvy dítěte v dětském domově, nebo víkendové  
či prázdninové pobyty dětí v rodinách (tzv. hostitelská péče).
Kontakt s dítětem může být samostatnou formou pomoci, ale může být též vhodným doplňkem finanční podpory dítěte.

Hostitelská péče je vhodná zejména pro starší děti, u kterých je minimální šance na návrat do biologické rodiny, či na trvalé umístění  
do náhradní rodiny. Pro děti je to často jediná možnost, jak nahlédnout do života a mezilidských vztahů běžné rodiny. Vzor funkční rodiny  
je to, co naprosté většině dětí z dětských domovů chybí. Následkem toho tyto děti často v dospělosti selhávají v navazování tradičních  
partnerských vztahů a ve výchově svých vlastních dětí.

• Intenzita kontaktu s konkrétním dítětem je na dohodě a vůli obou zúčastněných stran a spolupráci s příslušným dětským domovem.
• Pro dítě je velkou výhodou možnost navázání sociálních a případně i citových vazeb mimo dětský domov.
• Zájemci o podporu dítěte formou hostitelské péče mají možnost se v rámci projektu zúčastnit zdarma Seminářů o hostitelské péči pořádaných 

naší organizací. 

Víkendový seminář pro hostitele
V listopadu 2014 jsme místo tradičních jednodenních seminářů pro zájemce o hostitelskou péči poprvé zorganizovali víkendové setkání,  
na kterém se společně setkali hostitelé, kteří již mají s dětmi navázán kontakt a zájemci o hostitelskou péči, kteří tuto formu pomoci dětem 
teprve zvažují. Víkendové setkání proběhlo za finanční podpory Nadačního fondu J&T ve Sportovním areálu Na Šancích v Praze 10. 
Všech 23 účastníků a 13 dětí se setkalo již v pátek odpoledne. Po ubytování a večeři proběhlo představení všech přítomných za účasti 
psychologa, který celé setkání vedl ve velmi přátelském duchu. Již v průběhu prvního večera se probírala nejen motivace zájemců  
o hostitelskou péči, ale i sdílení zkušeností hostitelů, které byly pochopitelně zajímavé i pro ty, kteří jsou teprve ve stadiu zvažování. 
V sobotu proběhl klasický celodenní seminář za účasti lektorek z organizace Děti patří domů. Cílem semináře je především seznámit účastníky  
se všemi klady, ale i možnými riziky hostitelské péče, varovat je před nereálnými očekáváními a upozorňovat je na častá úskalí související  
s hostitelskou péčí. Pro děti byl po celý víkend přichystán samostatný program pod dohledem animátorky.

motto projektu: „Chceš-li pomoci hladovému, nedávej mu rybu, ale nauč ho ryby chytat!”
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Návštěvníci semináře mají možnosti podívat se na hostitelskou péči  
z různých úhlů. Mimo teoretické části je jeho součástí i interaktivní  
složka, při které si mohou účastníci vyzkoušet modelovou situaci, se kterou  
se mohou v budoucnu v rámci hostitelské péče setkat. Lektorky z organizace 
Děti patří domů mají letité profesní i osobní zkušenosti s touto formou pomoci  
dětem. Semináře se vždy účastní ředitel či ředitelka dětského domova,  
aby měli zájemci náhled na danou problematiku z několika různých stran.  
Tentokrát naše pozvání přijala paní ředitelka dětského domova v Lichnově  
Alena Lukeszová, která dorazila i se svými pěstounskými dětmi a hostiteli,  
kteří pomáhají dětem z jejich domova. Slovo dostali i dva mládenci, kteří mají  
s hostitelskou péčí osobní zkušenost, abychom měli možnost tuto pomoc  
posoudit i ze strany dítěte. Před večeří měli účastníci možnost bezplatné  
konzultace s psycholožkou, kterou mnozí z nich využili. Bohužel jsme museli  
z důvodu nemoci odvolat plánovanou večerní besedu s patronkou naší organizace  
Lucií Benešovou, která již 7 let vychovává v pěstounské péči dceru Sáru. Přesto,  
že přítomné samozřejmě neúčast Lucie mrzela, svými postřehy a zkušenostmi  
jí plně nahradila paní ředitelka Lukeszová.

Hosté semináře odjeli plni dojmů a podnětů k zamyšlení v průběhu nedělního  
dopoledne. Každému, kdo o nabídce hostitelské péče přemýšlí, účast na semináři 
vřele doporučujeme.

Každé dítě, které má zájem o zařazení do projektu „Podporuj mě…“ a „Najdi si mě…“, o sobě musí napsat pár 
slov, případně nakreslit obrázek. Tato povídání jsou prezentována pod odkazem „Kdo jsem“ u profilu dítěte 
na webových stránkách projektu.  

Patronka projektu herečka Lucie Benešová nás 
podpořila při znovuotevření restaurace TGI Friday´s  
v Praze Na Příkopě

„Najdi si mě…“
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Patronkou projektu je dvojnásobná 
olympijská vítězka Barbora Špotáková,  
která v roce 2014 věnovala organizaci 
příspěvek v úctyhodné výši 53 500,- Kč. 
Děkujeme! Na fotografii Bára křtí stolní 
kalendář Dejme dětem šanci na jedné  
z akcí pořádaných DEJME DĚTEM ŠANCI.

„Přál(a) bych si…“

Ke dni 31.12.2014 bylo v rámci projektu „Přál(a) bych si…“ splněno již 571 přání 
dětí v celkové hodnotě 2 739 159,- Kč.  
Z toho 215 přání za 1 014 845,- Kč bylo splněno v průběhu roku 2014. 

Jedná se o jednorázovou finanční podporu dítěte formou příspěvku na tzv. opodstatněné přání dítěte. 

Přání musí mít nějakou spojitost:
• se studiem (školní pomůcky, kurzy, pobyty organizované školou apod.)
• se smysluplným trávením volného času (sportovní a výtvarné potřeby, hudební nástroje, apod.) 
• s nápravou zdravotního hendikepu, který nehradí zdravotní pojišťovna (brýle, rovnátka, apod.)

Cílem projektu „Přál(a) bych si…” je umožnit dětem vyrůstajícím v dětských domovech věnovat se svým 
zálibám, trávit smysluplně svůj volný čas a posílit často velmi slabé sebevědomí těchto dětí. To vše výrazně 
zvýší šanci dítěte úspěšně se integrovat do společnosti po opuštění dětského domova. 

motto projektu: „Nejlepší způsob jak začít nový den je hned po probuzení 
myslet na to, zda dnes nemůžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.“ 

• Možnost přispět libovolnou částkou (příspěvky se načítají až do dovršení cílové částky). 
• Minimální výše příspěvku u projektu „Přál(a) bych si…“ je 100,- Kč. 
• Každý dárce obdrží na vyžádání Potvrzení o přijetí daru. 
• Dítě má samo možnost si vybrat konkrétní věc či službu, která mu bude uhrazena. 
• Přání dětí jsou dětským domovům proplácena až na základě předložení kopie účtenky,  

ze které je evidentní, že bylo dítěti zakoupeno zboží, které je předmětem daru.   

Většina příspěvků na přání dětí je věnována jednotlivci, z nichž mnozí se do podpory dětí zapojují  
opakovaně za což jim patří náš velký dík. Děti podporují též firemní dárci. Společnost Hamlet Production, 
a.s. věnovala opět dětem vstupenky na muzikálová představení v divadle Kalich a to za 63 890,- Kč, 
společnost Allegria – Firma na zážitky s.r.o. přispěla díky svým klientů na přání dětí částkou 40 600,- Kč  
a Burza cenných papírů Praha a.s. věnovala na přání dětí rovných 30 000,- Kč. Děkujeme!
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Dejme dětem dárek k Ježíšku 
   aneb 
            „Strom splněných přání“
Ve 3. ročníku projektu „Strom splněných přání“ se dětem splnilo rekordních  
1 041 vánočních přání v celkové hodnotě 1 349 689,- Kč! 
Do projektu se letos zapojilo 1 083 dětí ze spolupracujících dětských domovů. 

Strom splněných přání je internetovou obdobou projektu, který znáte z nákupních center ve větších městech České republiky a je vánočním doplňkem 
projektu „Přál(a) bych si…“, kdy přání dětí nemusí být opodstatněná, ale děti si mohou přát, co chtějí.

Každý může udělat radost vánočním dárkem dítěti vyrůstajícímu v dětském domově během pár minut, pohodlně, přímo od svého počítače  
prostřednictvím webové stránky www.stromsplnenychprani.cz, kde jsou všechna přání dětí vždy od 11.11. do 12.12. daného roku prezentována.  
Partnerem projektu je internetový obchod Patro.CZ. Každé dítě si má možnost samo vybrat konkrétní dárek z nabídky Patro.CZ a napsat  
si o něj v „Dopise Ježíškovi“. Cenu přání z naší strany nijak nelimitujeme, ale splnění přání negarantujeme. Každý musí zvážit, zda dá přednost  
tzv. „vrabci v hrsti“ a vybere si nějaké cenově přijatelné přání, či zvolí „holuba na střeše“ a bude riskovat,  
že jeho přání zůstane nesplněno. Ani v běžných rodinách přece děti vždy nedostanou vše, o co si napíší… 

Někteří dárci byli překvapeni, proč je na stránkách projektu tolik mobilů, tabletů, notebooků či fotoaparátů. 
V dětských domovech žije hodně starších dětí i mladých lidí, kteří již dosáhli plnoletosti. Ti se vyjma svých 
osudů moc neliší od svých vrstevníků, kterým se pochopitelně chtějí rovnat. Mobilní telefon dnes není mezi 
dětmi od 12ti let výše žádný nadstandard, tablet či notebook je na mnoha školách považován za běžnou  
školní pomůcku. Nebo mají děti prostě jen nějaký sen, nějaké přání, které se nám může zdát neskromné…  
Je třeba si uvědomit, že tyto děti nikdy nezažily „normální“ Vánoce, nemají zkušenost, jak funguje běžná  
rodina, mnozí nemají reálnou představu o penězích, protože se jí neměly od koho naučit. Přesto, že tety  
a strejdové v dětských domovech dělají maximum, nikdy nemohou nahradit to, co my, kteří jsme měli  
to štěstí vyrůstat v rodině, od svých rodičů prostě ,,okoukáme“ - jak se chovat, jak přistupovat k životu  
a také například odhad jaké dárky jsou reálné… 

Děkujeme Patro.CZ a zejména jeho ředitelce paní Petře Večerkové za osobní účast na projektu,  
obchodnímu centru park Hostivař za bezplatné poskytnutí prostor k uskladnění a balení dárků, společnosti  
Albi Česká republika a.s., která nám opětovně věnovala vánoční balicí papír a dárkové tašky a také všem  
dobrovolníkům, kteří nám pomohli toto velké množství dárků zabalit! Zejména děkujeme všem „Ježíškům“, 
kteří se do projektu zapojili a zakoupili dětem vánoční dárky! 

Ředitelka Patro.CZ Petra Večerková 
a koordinátorky projektů „Strom 
splněných přání“ Karolína Kardaczová  
a „Přál(a) bych si…“ Monika Hrstková  
při třídění dárků.
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„Pomoz mi do života…“    

Projekt je zaměřen zejména na přípravu starších dětí na odchod z dětského domova a na pomoc mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy  
po dosažení plnoletosti nebo po dokončení studia. Jedná se o nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější projekt organizace. 

Dětské domovy zajišťují dětem celkem bezproblémový život po stránce hmotného zabezpečení. O to větší rozčarování přichází ve chvíli, kdy dítě               
musí dětský domov opustit a není schopno podobné úrovně dosáhnout. Je mnoho situací, které naprostá většina z nás denně automaticky řeší.  
Neuvědomujeme si, jakým problémem mohou být takové situace pro tyto mladé lidi, kteří se s podobnými věcmi setkávají poprvé a logicky si s nimi 
proto neumí poradit. 

Děti žijící v dětských domovech mají za sebou dětství, které rozhodně nemůže být pokládáno za bezstarostné a před sebou velice nejistou  
budoucnost. Při odchodu z dětského domova jsou sice formálně dospělé, ale fakticky jsou to pořád děti. Nemají žádné zázemí, chybí jim příklad  
fungující rodiny, nemají kam jít, jsou odkázány jen samy na sebe. Na cestu dostanou ze zákona částku v maximální výši 25 000,- Kč.  
Dovedete si představit svoje děti v jejich situaci? 

Projekt „Pomoz mi do života…“ se skládá ze tří samostatných částí.
1. Stipendijní program (komplexní finanční podpora při studiu a přípravě na budoucí povolání ) 
2. Startovací balíčky (základní materiální vybavení domácnosti)
3. Pomoc v začátku samostatného života (hledání vhodného pracovního uplatnění  

a ubytování, osobní asistence)                                                                 

Patronem projektu „Pomoz mi do života…“ je doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., který před  
dvaceti lety pomohl do života naší kolegyni Monice Hrstkové po vážné autonehodě. Pan  
docent letos oslavil krásné životní jubileum. V rámci oslav svých 70. narozenin vyzval  
své hosty, aby místo dárku přispěli naší organizaci, které je patronem. 
Tato výzva vygenerovala úžasných 86 tisíc korun!

Narozeninové oslavy, která se konala v překrásném prostředí restaurace Altány Kampa,  
se zúčastnily i zástupkyně DEJME DĚTEM ŠANCI, které panu docentovi m.j. darovaly hrací 
karty s fotografiemi dětí zařazených do projektu „Pomoz mi do života…“ a ze společných akcí,  
kterých se pan docent Měšťák zúčastnil. 
Velice děkujeme panu docentovi i všem jeho přátelům!

motto projektu: „Jistého přítele poznáme v nejistých situacích…“
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„Pomoz mi do života…“    

Startovací balíčky
Každý balíček obsahuje základní vybavení domácnosti (lůžkoviny, ložní prádlo, 
ručníky, nádobí, drobné kuchyňské vybavení, žehličku, žehlicí prkno, sušák  
na prádlo, vysavač, rychlovarnou konvici a drogistické vybavení), což je v začátku  
samostatného života mladého člověka, u kterého nelze očekávat pomoc ze strany  
rodiny, opravdu velikou pomocí.

Startovací balíčky jsou přidělovány výhradně mladým lidem, kteří opouštějí dětské  
domovy po dovršení plnoletosti či po dokončení řádného studia a jejich  
poskytování se setkalo s velkým ohlasem jak ze strany zástupců dětských domovů,  
tak ze strany samotných mladých lidí.

Dětem jsme již předali 35 Startovacích balíčků v celkové hodnotě 479 779,- Kč.

Pro děti, které dětský domov opustí ve školním roce 2014/2015, jsme zkompletovali 20 Startovacích balíčků v celkové hodnotě 376 538,- Kč.  
Jeden Startovací balíček má hodnotu 18 827,- Kč. Vybavení balíčků nám poskytly společnosti: SILEX spol. s r.o., Vaše DEDRA s.r.o.,  
Elektrolux s.r.o., U.T.C., spol. s r.o. a Nadace Naše dítě věnovala finanční dar ve výši 45 000,- Kč na nákup elektrospotřebičů.  
Elektrospotřebiče jsme zakoupili v internetovém obchodě Patro.CZ, který nám rovněž poskytl skladovací prostory na uskladnění balíčků,  
které by se nám do kanceláří už nevešly. Další vybavení do Startovacích balíčků v hodnotě 90 000,- Kč jsme obdrželi od společnosti  
Groupe SEB ČR s.r.o..

Stipendijní program v rámci projektu „Pomoz mi do života…“
Cílem programu je poskytnout dětem komplexní finanční podporu při studiu a umožnit jim  
studovat obor dle své vlastní volby, získat potřebnou kvalifikaci a tím zvýšit možnost jejich  
uplatnění na trhu práce. Pokud dostane dítě možnost realizovat se v oboru, který ho baví, zvýší  
se mnohonásobně šance, že zvolený obor dokončí, bude se mu v budoucnu věnovat. Protože  
studium obnáší vedlejší náklady, dětské domovy nemohou zabezpečit v mnohých případech  
konkrétní požadavky dětí spojené s jejich vzděláváním a spřípravou na jejich budoucí povolání. 
Všechny tyto náklady lze financovat právě díky Stipendijnímu programu. Jedná se především  
o ubytování na internátě či koleji školy, náklady na dopravu do školy, školní pomůcky,  
školné, různé kurzy spojené se studiem a nájemné ve startovacích bytech. Maximální výše  
podpory pro jedno dítě na jeden školní rok je limitována částkou 50 000,- Kč.

Iveta si přebírá Startovací balíček.   
Přejeme jí hodně štěstí do samostatného života!
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  Stipendijní program v rámci projektu  
„Pomoz mi do života…“

V rámci Stipendijního programu mají děti možnost získat i tzv. Prospěchové stipendium, kdy si pro každé pololetí musí děti samy určit kritérium, 
kterého chtějí dosáhnout a tzv. Motivační stipendium pro studenty posledního ročníku dané školy, jehož cílem je, aby děti zůstaly až do dokončení 
studia v dětském domově, čímž se významně zvýší pravděpodobnost, že studium dokončí. Do Stipendijního programu jsou zařazeni studenti SŠ, SOŠ, 
VOŠ, VŠ a nástavbového studia.

V prvních dvou ročnících „Stipendijního programu“ jsme podpořili celkem 29 dětí částkou ve výši 1 020 165,- Kč.  
Pro školní rok 2014/2015 je ve Stipendijním programu zařazeno 32 dětí, které jsme se zavázali podpořit částkou  
ve výši 1 059 300,- Kč.

Ke každému dítěti zařazenému do programu přistupujeme individuálně. S dětmi jsme po celý rok v osobním kontaktu. Pro děti zařazené  
do Stipendijního programu pořádáme dvakrát ročně prodloužená víkendová setkání, na kterých máme pro děti vždy připraven pestrý program složený 
z tematických seminářů vedených kvalitními lektory, exkurzí a z volnočasových aktivit. Hlavním cílem těchto prodloužených víkendů je však především 
navázání důvěry a přátelství mezi dětmi a členkami týmu DEJME DĚTEM ŠANCI. Jen tak můžeme dětem účinně pomáhat. V rámci víkendových setkání 
umožňujeme setkání s dětmi i jejich podporovatelům. 

Jarní víkend jsme strávili v termínu 10. – 13.4.2014 v hotelu Benedikt v Mostě. Podzimní již 5. víkendové setkání proběhlo v hotelu Laguna  
na Slapech od 9. – 12.10.2014. 
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Běhám pro děti

Na přelomu roku 2013/2014 jsme se stali partnerskou organizací Prague International Marathon (PIM). Díky této spolupráci nakupujeme  
registrační čísla za ceny stanovené RunCzech pro neziskové organizace a prodáváme je svým klientům. Tím získáváme finanční podporu   
pro naši organizaci a jednotlivé projekty. Jedná se vedle prodeje reklamních předmětů a novoročenek o další možnost samofinancování organizace.  
Naše ceny registrací se většinou neliší od oficiální ceny pro zájemce stanovené ze strany RunCzech pro dané období. Běžcům rovněž 
nabízíme možnost podpořit nás koupí běžeckých triček „Běhám pro děti“ zn. Nike z funkčního materiálu, díky nimž mohou zvýšit povědomí  
o naší organizaci a dát najevo, že běží nejen pro svoji kondici a zdraví, ale i pro dobrou věc.  

5.4. 2014 jsme přivítali na startu Sportisimo 1/2 maratonu Praha téměř 250 běžců, kteří svojí účastí podpořili naši organizaci. Na startu  
nechyběl ani patron projektu Běhám pro děti Dalibor Gondík, kterého ve štafetovém běhu podpořili jeho společníci z hudební skupiny Hamleti Aleš 
Háma a Jakub Wehrenberg. Čtvrtým běžcem „Hamletovské“ štafety se stal olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle. 

Na trasu vyrazila i patronka organizace, dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková, jejíž štafetu doplnil její partner Lukáš a dva mladí muži, 
zařazení do projektů DEJME DĚTEM ŠANCI. Pro děti běžel i europoslanec Pavel Telička. Děkujeme všem jednotlivcům i firmám, že nás účastí  
v závodě podpořili. Poděkování patří zejména společnosti SCA Hygiene Products (TORK), která měla na startu nejhojnější zastoupení a věnovala nám 
2,- EUR za každý odběhnutý kilometr všech svých reprezentantů. Vzhledem k tomu, že běžci SCA uběhli dohromady 630 km činila celková podpora naší 
organizace 1 260,- EUR. Děkujeme!

11. 5. 2014 naši organizaci reprezentovalo u příležitosti Volkswagen maratonu Praha 70 běžců a mezi nimi i Pavel Ducháček z Dětského  
domova Moravská Třebová, který zvládl svůj první maratonský běh v čase 5:07:29. Pavla podpořili v jeho výkonu dárci částkou 16 400,- Kč. Zastoupení 
jsme měli i v regionálních půl maratonech a na pražské Grand Prix. Termíny jednotlivých závodů sezony 2015 naleznete na našich webových stránkách.

Pavel se svojí maratonskou medailí…
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Děti bez dluhů

Velice rádi jsme se v roli partnera zapojili do projektu Mgr. Aleny Vlachové z advokátní kanceláře VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ, která v rámci 
projektu dětem, které se ne vlastní vinou dostaly do problémů s exekutory, bezúplatně poskytuje právní pomoc, zastupuje je v poplatkovém 
řízení a správním soudnictví i v exekučních řízeních. Zároveň usiluje o dosažení změny zákona o místních poplatcích, aby v budoucnu                                    
k podobným kauzám nedocházelo. 
Cílem projektu „Děti bez dluhů“ je podniknout všechny potřebné kroky směřující k oddlužení dětí a zabránění výkonu exekuce.

motto projektu: „Zákon je jen technické a ne vždy podařené provádění spravedlnosti.“ (Emil Vachek)

Možná Vás napadne, jak je možné, že děti mají dluhy, za které nemohou?
Děti vyrůstající v dětských domovech mají hlášeno trvalé bydliště podle trvalého bydliště své biologické matky, to znamená většinou  
v místě, kde se dítě prakticky nevyskytuje, často dokonce kde ani nikdy nebylo. Jejich „domovským“ obcím to však nebrání v tom,  
aby dětem vyměřily dlužnou částku za komunální odpad, který v místě trvalého bydliště zjevně neprodukují. Rodiče dětí za ně tyto  
poplatky samozřejmě neplatí, a tak dluh v průběhu let narůstá. Nakonec obec předá věc exekutorovi, který si k existujícímu dluhu  
připočte nemalý poplatek. Tak může velice lehce nastat situace, že se dítě stane účastníkem exekučního řízení. To vše v souladu  
s platnou zákonnou úpravou. Dítě se často o tomto faktu ani včas nedozví, protože veškerá korespondence je adresována rodičům  
dítěte, kteří zůstávají zákonnými zástupci dětí. Mladý člověk pak může snadno přijít i o to málo, co při  
vstupu do samostatného života dostane, či dokonce začínat už tak složitou etapu svého  
života s dluhem. Zní to neuvěřitelně, ale bohužel to není ojedinělý případ. K obdobné  
situaci dochází také při vymáhání dluhů od dopravních podniků, kdy rodič za nezletilé dítě  
nezaplatil řádné jízdné a dopravní podnik si počká a začne dluh vymáhat od dítěte po uplynutí  
několika let a rovnou prostřednictvím exekutora. 

V rámci projektu je vždy v první řadě usilováno o řešení právní cestou, a až když selžou všechny  
ostatní možnosti a dítěti bezprostředně hrozí exekuce, přistupuje se k oddlužení dítěte, to znamená  
zaplacení jeho dluhů z peněz poskytnutých za tímto účelem dárci. Tak jako u ostatních projektů organizace  
se i zde jedná o přímou podporu konkrétního dítěte, ale s ohledem na charakter projektu v tomto  
případě nelze peníze poukázat přímo vybranému dítěti, protože jednotlivé případy jsou posuzovány  
a řešeny podle jejich aktuální naléhavosti. Dluhy pomáháme řešit i dětem z jiných než spolupracujících  
dětských domovů.Příběhy jednotlivých dětí jsou prezentovány na webových stránkách  
www.detibezdluhu.cz. Vzhledem k úspěšnosti Mgr. Vlachové při soudních jednáních, jsme v roce 2014 
museli uhradit dluhy pouze za dvě děti a to ve výši 2 869,- Kč. Seznam podpořených dětí naleznete  
na našich webových stránkách. Ke dni 31.12.2014 je na účtu projektu naspořeno pro děti 42 880,- Kč.
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AKCE v roce 2014 – Benefiční večer 28.5.2014

4. benefiční večer DEJME DĚTEM ŠANCI se konal stejně jako v roce předchozím opět v Divadle Palace v Praze na Václavském náměstí.  
Tento večer se stal již každoroční tradicí, kdy máme jedinečnou příležitost potkat se s našimi partnery, patrony, sympatizanty a zástupci  
dětských domovů i dětí, kterým pomáháme. Večer, který tentokrát moderovala krásná Tereza Kostková, chápeme rovněž jako možnost  
poděkovat všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu. Přítomni byli všichni patroni organizace herečka Lucie Benešová, dvojnásobná  
olympijská vítězka Barbora Špotáková, bavič Vladimír Hron, plastický chirurg doc. Jan Měšťák a moderátor Dalibor Gondík, který pro rok 2014 
přijal záštitu nad projektem „Běhám pro děti“. Svojí účastí nás podpořila i zakladatelka a ředitelka Nadace Naše dítě paní Zuzana Baudyšová,  
které byl v rámci večera udělen titul „Čestný člen“ DEJME DĚTEM ŠANCI.

Hudebním vystoupením večer zpestřila skupina Hamleti ve složení Dalibor Gondík, Aleš Háma, Jakub Wehrenberg a Hardy Marzuki.  
Proběhlo vyhlášení vítězů fotografické soutěže „DEJME DĚTEM ŠANCI  nafotit svůj život“ za účasti Pavla Přikryla jako zástupce společnosti  
Grand Thorton Advisory s.r.o., která byla partnerem soutěže. Benefiční večer je také výjimečnou příležitostí  
k představení dětí, kterým pomáháme. Letos to byli hned čtyři mladí muži. 19ti-letý Lukáš promluvil o tom,  
jak jsme mu pomohli při opuštění dětského domova. Ruda, Radek a Patrik, kteří jsou do projektů organizace  
aktivně zapojeni, řekli přítomným, co pro ně tato podpora znamená. Že mají sami co nabídnout, dokázali hostům 
svým profesionálním hudebním vystoupením.

Aukce se stala již každoroční součástí večera. Tentokrát se dražil trénink s Bárou Špotákovou. Tuto atraktivní cenu  
nakonec vydražila paní Monika Babišová pro svého manžela k narozeninám, a to za úctyhodných 56 tisíc  
korun! V závěru večera měli dárci opět možnost předat zástupkyním DEJME DĚTEM ŠANCI šeky na podporu činnosti 
organizace či dětí zařazených do našich projektů. Po skončení oficiální části večera byl pro naše hosty připraven  
ve foyer divadla raut zajištěný restauracemi Ambiente.

Zleva – tým DEJME DĚTEM ŠANCI; Patrik, Radek a Ruda „v akci“;  
Tereza Kostková a Vláďa Hron draží trénink s Bárou Špotákovou
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„Pečení pro děti“ je projekt MUDr. Alice Tomkové, která touto formou již 15 let pomáhá potřebným dětem. Jedná se o prodej pekařských  
a cukrářských výrobků formou veřejné sbírky. Pečení pro děti se koná pravidelně každou první sobotu v měsíci od 10.00 do 17.00  
hodin v pražské pasáži Myslbek. DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. přijala nad projektem krátkodobě záštitu, takže se v roce 2014 zúčastnila Pečení  
pro děti rovnou třikrát. 

6.9.2014 pečivo prodávaly patronka DDŠ Lucie Benešová a paní Eliška Kaplicky, podpořit nás přišla i herečka Nela Boudová. Výtěžek z prodeje ve výši  
16 411,- Kč byl věnován na podporu při studiu studijního oboru cukrář 17-ti letému Františkovi. Ten se osobně zúčastnil listopadového pečení a přivezl  
vlastnoručně vyrobenou bábovku a štolu.

4.10.2014 nám pomáhali prodávat bývalý pan primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček a herečka Michaela Kuklová. Výtěžek 15 321,- Kč částečně pokryl 
náklady na víkendové setkání dětí zařazených do Stipendijního programu v rámci projektu „Pomoz mi do života…“.

1.11.2014 nám přišla pomoci s prodejem pečiva celá řada osobností – náš patron Vláďa Hron, Markéta Častvaj Plánková, Tomáš Savka  
a Monika Absolonová. Díky nasazení všech byla Vendulka podpořena ve studiu částkou 19 297,- Kč.

Všechna „Pečení“ jsme tradičně zpestřili prodejem teplých nápojů do hrníčků s logem DEJME DĚTEM ŠANCI a prodejem  
reklamních předmětů organizace či výrobků dětí z dětských domovů. Děti z dětských domovů v Plzni, Praze - Dolních Počernicích  
a Horní Čermné se s vervou zapojily do prodeje pečiva. Kvalitní kávu značky Milani a čaje značky Original First Tea pro nás formou daru  
připravuje společnost Caffé Milani, která je partnerem akcí pořádaných DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.. Dík patří reprezentantu společnosti  
Caffé Milani panu Vítu Müllerovi, který nápoje na většině akcí osobně připravuje a Alici Tomkové, která nám účast na projektu umožnila.    
 
 
 

AKCE v roce 2014 – Pečení pro děti
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AKCE v roce 2014 – Perníčky pro startovací balíčky

V sobotu 6.12.2014 se v Antonínově pekařství u náměstí Jiřího z Poděbrad konala prodejní akce, která se již nesla v duchu Vánoc a jejíž 
výtěžek byl určen pro děti, které opouštějí dětský domov.

Během celého dne si zde mohli zájemci zakoupit ručně malované perníčky či originální prasátková vykrajovátka, které nám darovala 
společnost Kofola a.s. a podpořit tak děti, které se připravují na samostatný život. Barbora Špotáková, patronka organizace  
DEJME DĚTEM ŠANCI, při této příležitosti pokřtila Kofolou stolní charitativní kalendář s obrázky a fotografiemi dětí ze spolupracujících dětských 
domovů. Na akci nechyběl ani tradiční prodej hrníčků s logem DDŠ a jiných reklamních předmětů organizace. Každý, kdo si zakoupil  
hrneček, do něj dostal „svařák“ zdarma, a protože byla pořádná zima, zájem byl veliký. S prodejem nám výrazně pomohli dobrovolníci  
ze společnosti Profinit, s.r.o., kteří navzdory nepřízni počasí neúnavně obcházeli náměstí Jiřího z Poděbrad i přilehlé okolí a kterým moc děkujeme  
za jejich ochotu a nadšení pro věc. Tři týmy dobrovolníků, které mezi sebou soutěžily, dokázaly prodat perníčky a vykrajovátka za více  
než 12 000 Kč! Celkem akce vynesla krásných 27 tisíc korun!

Na akci se za námi přišly podívat děti z dětského domova ve Frýdku - Místku, které trávily v Praze adventní víkend.  
Ubytování v předvánoční Praze jim prostřednictvím naší organizace v nedalekém penzionu zajistila naše podporovatelka paní  
Marta Krásová. Frýdek - Místek byl jedním ze tří dětských domovů, které pobyt získaly spravedlivým losováním v rámci benefičního večera.  
Děkujeme Antonínovu pekařství, dobrovolníkům ze společnosti Profinit, s.r.o. a všem, kteří se za námi zastavili, za podporu! 

Zleva – úžasný tým dobrovolníků ze společnosti Profinit s.r.o.; Báře nedělá problém ani pečení; tým DEJME DĚTEM ŠANCI v čele s Bárou Špotákovou
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AKCE v roce 2014 

V průběhu roku 2014 jsme se zúčastnili mnoha akcí. Některé sami pořádáme, k některým jsme přizváni jako  
partneři a některé pořádají třetí subjekty v náš prospěch. Do výroční zprávy se všechny samozřejmě nevejdou,  
ale naleznete je v odkaze „Akce“ na našich webových stránkách. O všech akcích také průběžně informujeme  
na Facebooku organizace. Velice děkujeme všem, kteří věnují výtěžek z pořádané akce ve prospěch  
DEJME DĚTEM ŠANCI a všem dobrovolníkům a návštěvníkům, kteří nás podporují účastí na námi pořádaných akcích!

2. ročník Prague Barefoot Run - 7.6.2014 
V sobotu 7.6.2014 proběhl za krásného, slunečného počasí 2. ročník charitativního „bosého“ běhu  
Prague Barefoot Run v pražském parku Ladronka. Výtěžek běhu byl věnován na podporu dětí zařazených   
do projektu ,,Podporuj mě...“. Díky 274 zaregistrovaným běžcům bylo podpořeno 11 dětí celkovou částkou  
51 950,- Kč. Akci podpořila naše patronka Bára Špotáková, která se ujala i role ,,startéra“. Mezi boso-běžci  
nechyběly ani finalistky České Miss Tereza Chlebovská a Monika Leová či letošní vítězka  
Gabriela Franková. Pro účastníky byl na místě připraven bohatý doprovodný program. Děkujeme  
pořadateli běhu Patriku Bémovi a jeho agentuře FOR DREAMS, o.s. za podporu dětí!

Znovuotevření restaurace T.G.I Friday’s v Praze na Příkopě
30.9.2014 proběhl po vkusné rekonstrukci Grand Opening restaurace T.G.I Friday’s v Praze Na Příkopě. 
Během večera přebrala ředitelka DEJME DĚTEM ŠANCI spolu s patrony organizace Bárou Špotákovou, Lucií Benešovou  
a doc. Janem Měšťákem z rukou generálního manažera řetězce Petra Vlastníka šek v hodnotě 50 000,- Kč.  
Lucie Benešová se dočasně ujala role barmanky a šlo jí to skvěle. Pan docent dostal za úkol nakrojit  
slavnostní dort. Všichni jsme si celý večer skvěle užili. Podpora ze strany T.G.I. Friday´s pokračovala i během měsíce října,  
a to darem 5,- Kč z každého objednaného hamburgeru, což vyneslo dalších 9 500,- Kč. Restaurace T.G.I Friday’s  
v roce 2014 také opět připravila oběd pro děti v rámci víkendového setkání a to v hodnotě 13 984,- Kč. Děkujeme  
za podporu celému týmu T.G.I. Friday´s!

Charitativní pečení perníčků na piazzetě Národního divadla
12.12.2014 v 15 hodin zaplnila svařeným vínem a čerstvě upečenými perníčky provoněnou piazzetu Národního divadla spousta zájemců  
o perníček vlastnoručně ozdobený členy uměleckých souborů Národního divadla. Perníčky přišli péct a nazdobit Igor Bareš s Antonií Talackovou  
a dcerou Toničkou, Filip Kaňkovský, Jana Pidrmanová, Eva Salzmannová, Marko Igonda s dcerou, Jana Boušková, sólisté baletu Národního  
divadla a tanečníci z Laterny magiky. Atmosféru akce zpříjemnilo vystoupení Dětské opery Praha pod vedením sólistky Opery Národního divadla 
Jiřiny Markové. Návštěvníci si mohli mimo perníčků koupit také výrobky dětí z dětských domovů, kávu, „svařák“ nebo horkou čokoládu. Dobrovolníci  
ze společnosti Senator Travel s.r.o. nabízeli kolemjdoucím také cukroví, které pro tuto akci napekla Škola vaření Electrolux AvantGarde. Společnost 
Electrolux nám bezplatně poskytla pečící trouby. Akce vynesla bezmála 15 000,- Kč. Děkujeme!
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Spolupráce s firemními partnery v roce 2014

Financování činnosti organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je založeno zejména na podpoře firemních dárců. Velice si vážíme spolupráce  
se všemi společnostmi, které nás v minulých letech podpořily. Oslovujeme neustále nové společnosti, ale snažíme se především udržovat  
a prohlubovat spolupráci se stávajícími firemními partnery, zejména s těmi, kteří nás podporují dlouhodobě či opakovaně. Rovněž nás těší nově
navázaná spolupráce s potenciálem rozvoje do budoucna. 

Hlavními partnery DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. se v roce 2014 staly společnosti Gepard finance a.s. a DBK Partners, se kterými spolupracujeme 
již od počátku naší činnosti. Naším partnerem je rovněž společnost BB Partners s.r.o., která nám zajišťuje výrobu naprosté většiny tiskovin  
zdarma, což je pro naši organizaci velkou podporou. 

GEPARD FINANCE a.s. 
nás v roce 2014 podpořila částkou 300 000,- Kč, ze které 100 000,- Kč je určeno na partnerství projektu „Běháme 
pro děti“. Stejně jako předchozí tři roky jsme se i v roce 2014 stali partnerem „gepardího“ firemního kalendáře.  
Patronem kalendáře pro rok 2014 byl herec Petr Rychlý. Křest kalendáře, který proběhl 4.12.2014 v hotelu  
Sovereign v Praze, se kalendář vydražil za 5 tisíc korun. Ty byly rovněž věnovány naší organizaci.

DBK PARTNERS advokátní kancelář
s DEJME DĚTEM ŠANCI spolupracuje prakticky od počátku naší činnosti. V minulých letech podporovala zejména 
děti zařazené do Stipendijního programu v rámci projektu „Pomoz mi do života…“. V roce 2014 nás podpořila částkou ve výši 200 000,- Kč a stala  
se partnerem naší organizace.

ELECTROLUX, s.r.o.
Společnost ELECTROLUX nás podpořila v roce 2014 částkou 300 000,- Kč. Před Vánocemi jsme rovněž spolu s dětmi z DD Unhošť  
navštívili školu vaření Electrolux AvantGarde, kde jsme pod dozorem michelinské cukrářky Lucie Průšové pekli vánoční cukroví, které škola prodávala  
ve prospěch naší organizace na vánočních trzích. Společnosti Electrolux nám rovněž bezúplatně zapůjčila pečící trouby na prodejní akci DDŠ  
na Piazzetě Národního divadla.

Profinit, s.r.o.
Společnost Profinit, s.r.o. nás v roce 2012 podpořila koupí PF pro své obchodní partnery. V roce 2014  
nám v rámci vánoční kampaně společnosti věnovala krásných 222 222,- Kč. Dobrovolníci Profinitu  
se zapojili do prodejní akce DDŠ „Perníčky pro startovací balíčky“ v Antonínově pekařství (více o akci na str. 26)  
i do balení vánočních dárků pro děti v rámci projektu „Strom splněných přání“.
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Spolupráce s firemními partnery v roce 2014

České Radiokomunikace a.s.
Společnost České Radiokomunikace a.s. s námi navázala spolupráci v roce 2014, kdy se zapojila do podpory šesti studentů zařazených  
do Stipendijního programu v rámci projektu „Pomoz mi do života…“, které podpořila celkovou částkou 146 520,- Kč. Jménem dětí za tuto  
podporu velice děkujeme! Doufáme, že na zahájenou spolupráci v roce 2015 navážeme.

NOVARTIS s.r.o.
Rovněž společnost NOVARTIS s.r.o. podpořila ve školním roce 2014/2015 šest studentů zařazených do Stipendijního programu, a to částkou 
ve výši 95 000,- Kč. Mimo to nás v předvánočním čase v rámci prodeje reklamních předmětů podpořila koupí kalendářů. Děkujeme a doufáme v další 
spolupráci!

JCDecaux Group                                                                                                                                                                                                                           
Společnost JCDecaux Group nám opakovaně poskytla reklamní plakátovací plochy „citilighty“ nejen na území hl. m. Prahy, ale i v krajských městech 
ČR. Letos pro kampaň „Pomáhejte s námi dětem z dětských domovů“, která proběhla v srpnu 2014.

MADETA a.s.
Se společností MADETA spolupracujeme již od roku 2013. V roce 2014 nás MADETA a.s. podpořila darem ve výši 77 218,- Kč. Mimo to naší  
organizaci poskytla dvakrát prostor pro propagační kampaň, a to na zadní ploše trvanlivého mléka v červnu a na Lipánku, která odstartovala koncem 
roku 2014. MADETA a.s. nám také poskytuje svačiny pro děti v rámci víkendových pobytů.   

VCES a.s.
Společnost VCES a.s. se již podruhé podílela na financování víkendového pobytu s dětmi. V roce 2014 částkou 40 000,- Kč. Rovněž opakovaně 
umožnila dne 21.10.2014 studentům z dětských domovů spolupracujících s DEJME DĚTEM ŠANCI exkurzi s doprovodným programem na jedné  
ze svých staveb. Navázané spolupráce si velice vážíme a těšíme se na spolupráci v následujícím roce.

Společnosti Vaše DEDRA s.r.o., U.T.C. spol. s r.o. a SILEX spol. s.r.o. nám již několikátým rokem dodávají vybavení  
Startovacích balíčků, které díky nim můžeme dávat dětem, které opouštějí dětské domovy.  

Nadace Naše dítě nám každý rok přispívá na dovybavení Startovacích balíčků předměty, které se nám nepodařilo získat formou  
materiálního plnění od výrobců či prodejců zboží (více o Startovacích balíčcích a výši podpory naleznete na str. 20). 

Vážíme si podpory každého z vás a děkujeme vám, že naším prostřednictvím pomáháte dětem z dětských domovů!
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Co se ještě stalo v roce 2014…

• V roce 2014 jsme s ohledem na růst organizace a našich aktivit byli nuceni učinit změnu ohledně vedení účetnictví. Nadále  
nebylo možné, aby vedení účetnictví měla na starosti externí společnost. Nyní máme ekonomku, která vedení účetnictví zajišťuje a společnost  
AP – účetnictví, finance s.r.o., která nám poskytuje supervizi.

• V březnu jsme jako každoročně vyhlásili soutěž pro děti ze spolupracujících dětských domovů, tentokrát na téma  
„DEJME DĚTEM ŠANCI nafotit svůj život“. Vyhlášení vítězů proběhlo v rámci benefičního večera v Divadle Palace.

• V dubnu 2014 se DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. stala partnerem projektu „Děti bez dluhů“.

• 28.4.2014 se ředitelka DDŠ v roli porotkyně a patronka Lucie Benešová jako moderátorka zúčastnily regionálního kola Nejmilejšího  
koncertu v Moravskoslezském kraji, které organizoval Dětský domov v Lichnově.

• 29.4.2014 se zástupkyně týmu DEJME DĚTEM ŠANCI zúčastnily Běhu pro Světlušku.

• 15.5.2014 se členky týmu DEJME DĚTEM ŠANCI spolu se zástupci dětských domovů zúčastnili „Hostivařského běhu“.

• V červnu 2014 jsme díky společnosti MADETA a.s. zahájili kampaň „Pomáhejte se mnou“, do které se zapojili patroni DEJME DĚTEM ŠANCI. Výzva 
byla na zadní straně polotučného trvanlivého mléka.

• Na přelomu července a srpna propagační kampaň „Pomáhejte se mnou“ navázala na citilightech v Praze a v krajských městech ČR.

• V srpnu 2014 proběhlo výběrové řízení pro 3. ročník Stipendijního programu projektu „Pomoz mi do života…“. Do programu bylo pro školní rok 
2014/2015 zařazeno 32 dětí, které jsme se zavázali podpořit částkou ve výši 1 059 300,- Kč.

• V září 2014 jsme ve spolupráci se Student agency měli na autobusech na trase Praha – Brno plakáty „My to dokážeme, když nám pomůžete“.

• 25.-27.8.2014 proběhl team building DEJME DĚTEM ŠANCI v Šidlákově, kterého se zúčastnila i naše patronka Bára Špotáková.

• 23.9.2014 nám bylo uděleno označení „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“.

• V říjnu 2014 jsme vyhlásili již 3. ročník projektu „Strom splněných přání“. Od 11.11. do 12.12.2014 byly zpřístupněny webové stránky  
www.stromsplnenychprani.cz veřejnosti.

• 22.12.2014 odstartovala kampaň „Pojďte do toho s námi a pomozte také“ na Lipáncích společnosti Madeta a.s.

Všechny události, akce a kampaně prezentujeme na webových stránkách www.dejmedetemsanci.cz a na Facebooku. Mimo Facebooku DEJME DĚTEM 
ŠANCI mají svůj vlastní profil projekty „Běhám pro děti“ a „Strom splněných přání“.
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Financování DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

•  Jsme členy AVPO (Asociace veřejně prospěšných organizací), jejímž hlavním cílem je transparentnost a profesionalita při výkonu své činnosti.
•  Jsme držiteli značky ,,Spolehlivá veřejně prospěšná organizace”. 
•  Financování DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je založeno na podpoře fyzických osob a firemních dárců.
• Každý finanční projekt organizace má svůj samostatný bankovní účet. Všechny prostředky poukázané na účty jednotlivých projektů pod 
• variabilními symboly jednotlivých dětí, jsou ze 100 % využity k podpoře konkrétních dětí, které jsou do daných projektů zařazeny.
•  Provozní účet, ze kterého jsou hrazeny výdaje spojené s chodem organizace, je veden separátně.
•  Všechny účty organizace jsou vedeny u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Olbrachtova 2006/9, Praha 4.
•  Klademe důraz na účelné a efektivní využití všech darovaných prostředků.
•  Naším závazkem je nebýt závislí na podpoře získané prostřednictvím grantů ESF. Nechceme naše projekty, které jsme dlouho a pečlivě  

 připravovali, slepě přizpůsobovat aktuálním grantovým výzvám.
•  Dosud jsme nečerpali žádné prostředky od orgánů státní správy.
•  Všechny obdržené dary a příspěvky zveřejňujeme na webových stránkách organizace (pokud si dárce nepřeje zůstat v anonymitě).
•  Příspěvky dárců nad 10 000,- Kč (včetně), a to jak formou finančního, tak materiálního plnění, prezentujeme ve výroční zprávě.

Finanční podpora aktivit DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. 
je založena na vícezdrojovém financování
(percentuelní podíl na financování organizace)

• příspěvky od firemních dárců                                 43 %
• příspěvky od fyzických osob (jednotlivců)                  49 %
• prodej propagačních předmětů (samofinancování)           2 %
• příspěvky z nadací a nadačních fondů                    6 %

Roční náklady na činnost organizace jsou rozděleny takto:
• činnosti a služby v hlavní činnosti organizace                  65 %  

(naplňování poslání organizace)      
• propagace a fundraising                                 14 %
• správa a administrativa společnosti                                20 %

Zdroje financování DEJME DĚTEM ŠANCI

Zdroje financování DEJME DĚTEM ŠANCI

Prodej propagačních 
předmětů 

(samofinancování) 

Příspěvky od fyzických 
osob (jednotlivců) 

Příspěvky od nadací 
a nadačních fondů 

Příspěvky  
od firemních dárců 

49%

43%

6%2%
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Účet zisků a ztrát za roky 2012 a 2013
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Účet zisků a ztrát a konečný účet rozvažný  
za rok 2014
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Příloha k účetní závěrce
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Zpráva auditora
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Přijaté příspěvky (dary) v roce 2014

Financování DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je založeno na podpoře fyzických osob a firemních dárců. Každý projekt organizace má svůj vlastní bankovní 
účet, provozní účet organizace je veden separátně a je z něj hrazena i většina nákladů na administraci jednotlivých projektů.

Vážíme si každého příspěvku, ale protože jsme limitováni prostorem, jmenovitě uvádíme pouze dary v hodnotě nad 10 000,- Kč včetně.  
Protože mnoho dárců přispívá v různých kategoriích, uvádíme celkovou výši příspěvků od jednotlivých dárců. Dárci jsou řazeni dle abecedy. 
Samostatně pak prezentujeme součty darů v jednotlivých kategoriích. Jednotlivé dary rozdělujeme do kategorie finančního a materiálního plnění.

Celková výše darů a příspěvků  
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. v jednotlivých kategoriích

Dary a příspěvky Finanční 
příspěvky

Materiální 
plnění

CELKEM

na podporu organizace 1 854 380 88 239 1 942 619

na podporu projektu  
„Podporuj mě…“

 516 680 522 780

na podporu projektu  
 „Najdi si mě…“

43 229 43 229

na podporu projektu  
„Přál(a) bych si…“

695 574 408 420 1 103 994

na podporu projektu  
„Pomoz mi do života…“

 959 620 462 286 1 421 906

na podporu projektu  
„Děti bez dluhů“

46 576 46 576

na podporu projektu  
„Strom splněných přání“

1 313 870 23 870 1 337 740

CELKEM 5 429 929 982 815 6 412 744

Příspěvky na podporu činnosti a jednotlivých projektů

Příspěvky na podporu 
projektu  

„Děti bez dluhů“ 

Příspěvky na podporu 
projektu  

„Strom splněných přání“ 

Příspěvky na podporu 
činnosti organizace  

Příspěvky  
na podporu  

projektu  
„Podporuj mě…“

Příspěvky na 
podporu projektu 

„Najdi si mě…“

Příspěvky na 
podporu projektu 
„Přál(a) bych si…“

Příspěvky  
na podporu  

projektu  
„Pomoz mi do života…“

1%

21%
30%

8%
1%

17%

22%
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Seznam dárců v roce 2014 

Alexa Lukáš 12 506

Babišová Monika 56 000

Balážová Eva 10 000

Bergman Patrik 24 770

BiiGood, s.r.o. 55 080

Blažková Silvie 10 060

BPA sport marketing a.s. 106 460

Burza cenných papírů Praha a.s. 58 000

Cip Vladimir 11 000

Čechovský Marek 17 000

Černý Jiří 100 000

České Radiokomunikace a.s. 146 520

Daníška Michal 15 000

Daytner Lori 10 000

DBK PARTNERS advokátní kancelář 200 000

Doležal Tomáš 15 000

Donátová Miloslava 25 000

Drdlová Hana 15 000

Eben Marek 10 000

ELECTROLUX, s.r.o. 300 000

Emco spol. s r.o. 27 000 23 000

Esthé, a.s. 25 000

Exekutorský úřad Brno-město 10 000

Firma na zážitky s.r.o. 40 600

FOR DREAMS, o.s. 51 950

Fučík Martin 11 200

Gallová Tereza 15 000

GEPARD FINANCE a.s. 300 000

Gondíci s.r.o. 40 000

Grant Thornton Advisory s.r.o. 10 000

Groupe SEB ČR s.r.o. 90 000

H.R.G. spol.s r.o. 11 979

Hamlet Production, a.s. 63 890

Hejná Olga 12 818

Horák Martin 20 000

Horák Vedlich Renata Sarah 10 000

Chocholoušek Martin 15 706

I.P.R. Real Estate s.r.o. 10 000

Ideal Standard s.r.o. 12 000

KA Consult, s.r.o. 156 850

Kašák Adam 26 700

Knybel Petr 11 040

Kohout Richard 10 000

Kořan Petr 11 228

Krása Michal 4 755 28 800

Krejčová Jarmila 23 351

Kreplová Nela 10 361

Křížek Miroslav 30 000

Kučera Pavel 14 088

LADEEPHARMA CZECH s.r.o. 15 000

Lyciano Group s.r.o. 50 000

MADETA a.s. 77 218

Mandík Ladislav 38 268

Marcinko Mikuláš 38 350

Nadace Agrofert Holding 149 000

Nadace ČEZ 56 000

Děkujeme všem jednotlivcům i firemním dárcům, nejen těm, kteří jsou zde jmenovitě uvedeni, 
kteří DEJME DĚTEM ŠANCI a naším prostřednictvím děti v průběhu roku 2014 podpořili! 

Velice si vážíme podpory každého z vás a velmi nás těší projevená důvěra zejména těch z vás, kteří nás podpořili opakovaně. 

Dárce Finanční dar Kč Materální plnění Kč Dárce Finanční dar Kč Materální plnění Kč
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Seznam dárců v roce 2014 

Nadace Naše dítě 85 000

Nadační fond AVAST 50 000

Nadační fond J&T 43 229

Netoušková Ivana 11 010

Novák Oldřich 20 271

NOVARTIS s.r.o. 95 000

Novotný Rostislav 14 500

Nový Kamil 14 263

NUOVA, s.r.o. 13 235

NWT a.s. 23 872

Odstrčilová Denisa 12 000

Odvárko Roman 10 000

Ondrejka Peter 10 000

PASSERINVEST GROUP, a.s. 10 000

Pekas Handmade s.r.o. 31 300

Periscope Skandinávie s.r.o. 15 000

Pětivoký Tomáš 10 000

Pleskač Tomáš 25 000

Pospíchalová Ditta 14 942

Profinit, s.r.o. 222 222

PROINOX Bohemia s.r.o. 20 290

PROMEX spol. s r.o. 10 000

Prüger Julius 27 000

Rakovský Libor 29 956

Randa Lukáš 30 000

Rosinter Czech Republic s.r.o. 59 500 13 984

Roštlapilová Zuzana 11 100

SCANIA CZECH REPUBLIC, s.r.o. 13 000

Schmidt Degn Andreas 20 000

Siegl Petr 50 000

SIKO KOUPELNY a.s. 10 000

SILEX spol. s.r.o. 499 164 532

Spoustová Olga 17 027

Střílek Eduard 11 963

Šimková Olga 10 490

Špotáková Barbora 53 500

Tatrová Petra 13 189

TESing TP komplet s.r.o. 20 000

T-Šperky, s.r.o. 25 000

Tyblová Michaela 14 067

U.T.C., spol. s r.o. 50 675

V&V Taxes s.r.o. 38 000

Vaňková Marina 12 439 10 000

Vaňková Markéta 12 000

Vaše DEDRA, s.r.o. 106 860

VCES a.s. 40 000

VEBA, textilní závody a.s. 19 000

VINICARS s.r.o. 20 000

Vodáková Iva 24 000

Vosková Monika 10 000

Washina Engineering s.r.o. 28 800

zaměstnanci EMCO spol. s r.o. 10 432

zaměstnanci firmy Armando Hospitality 10 000

Zlámalíková Martina 11 525

Děkujeme všem jednotlivcům i firemním dárcům, nejen těm, kteří jsou zde jmenovitě uvedeni, 
kteří DEJME DĚTEM ŠANCI a naším prostřednictvím děti v průběhu roku 2014 podpořili! 

Velice si vážíme podpory každého z vás a velmi nás těší projevená důvěra zejména těch z vás, kteří nás podpořili opakovaně. 

Dárce Finanční dar Kč Materální plnění Kč Dárce Finanční dar Kč Materální plnění Kč
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Poděkování za podporu a pomoc

•  Všem patronům DEJME DĚTEM ŠANCI za spojení svého jména s naší organizací, za osobní přístup, za přátelství a podporu v rámci našich akcí i za jejich podporu v médiích.
•  Docentovi Janu Měšťákovi za podporu v rámci oslavy jeho 70. narozenin. Velice nás potěšilo, že na nás myslel i v tak významný den.
•  Báře Špotákové za finanční podporu a za milou společnost na víkendovém pobytu s týmem DDŠ.
•  Členům poradního sboru PhDr. Ivanu Skalíkovi, Ph.D. a Mgr. Bohumile Vokáčové za pomoc s přípravou víkendů pro děti a hostitele a za jejich osobní účast.
•  Barboře Stejskalové, Rostye Gordon–Smith, Aleně Vlachové, Regině Řandové, Marcele Hrubošové, Vláďovi Hronovi, Miroslavu Křížkovi, Norbertu Bidrmanovi,  

  Janu Brůžkovi a lektorům ze společností McKinsey & Company a Student Agency za vedení seminářů na víkendových setkáních s dětmi bez nároku na honorář.
•  Společnosti BB Partner s.r.o. za to, že nám od počátku naší činnosti zajišťuje tisk naprosté většiny propagačních materiálů zdarma.
•  Společnosti JCDecaux Group za bezplatné poskytnutí reklamních ploch pro naše reklamní kampaně.
•  Všem, kdo nás podpořili koupí nějakého reklamního předmětu či PF. Díky vám jsme schopni alespoň částečně naši činnost samofinancovat.
•  MUDr. Alici Tomkové, organizátorce „Pečení pro děti“, která nám v roce 2014 umožnila opakovaně se zúčastnit tohoto projektu.
•  Míše Kuklové, Nele Boudové, Elišce Kaplicky, Markétě Častvaj Plánkové, Monice Absolonové, Tomáši Hudečkovi, Tomáši Savkovi a našim patronům Lucii Benešové 

 a Vladimíru Hronovi za jejich účast a pomoc na této akci.
•  Panu Vítu Müllerovi ze společnosti Caffé Milani za poskytnutí kávovaru a darování kávy a čaje a zejména za to, že na většině akcí osobně kávovar obsluhuje.
•  Tereze Kostkové za moderování benefičního večera DEJME DĚTEM ŠANCI bez nároku na honorář.
•  Hudební skupině Hamleti ve složení Dalibor Gondík, Aleš Háma, Jakub Wehrenberg a Hardy Marzuki za vystoupení na benefičním večeru a to rovněž  

  bez nároku na honorář. 
•  Vedení Divadla Palace a zejména paní Michaele Rakové za opakované poskytnutí prostor divadla za velice příznivou cenu a za její vstřícný přístup.
•  Restauracím skupiny Ambiente za občerstvení pro hosty benefičního večera. Restaurace Pizza Nuova rovněž poskytla oběd dětem v rámci víkendového pobytu.
•  Petře Večerkové za osobní nasazení a internetovému obchodu Patro.CZ, který vede, za skvělou spolupráci na projektu „Strom splněných přání“.
•  Miriam Janyškové za opakovanou podporu dětí zařazených v projektu „Podporuj mě…“ prostřednictvím svého projektu „Charitky“.
•  Ing. Ottomaru Gottsteinovi, majiteli frenčízy Gepard finance z Písku, za opakovanou finanční podporu a propagaci aktivit DDŠ mezi svými kontakty.
•  Společnosti RWE Česká republika a.s., která nás opakovaně podpořila prostřednictvím Nadace Naše dítě.
•  Patriku Bémovi za podporu dětí zařazených v projektu „Podporuj mě…“ výtěžkem z 2. ročníku Prague Barefoot Run (bosého běhu).
•  Restauraci T.G.I. Friday ś nejen za finanční podporu, ale také za poskytnutí slavnostního oběda pro děti zařazené do Stipendijního programu a jejich doprovod.
•  Manželům Martě a Michalovi Krásovým za nabídku víkendového ubytování v jejich Penzionu 15 pro děti ze třech spolupracujících dětských domovů v době adventu.
•  Divadlu Kalich za opakované bezplatné poskytnutí vstupenek na svá představení pro děti ze spolupracujících dětských domovů.
•  Daniele Hodaňové, která od počátku naší činnosti bere na letní tábory, které pořádá, „naše“ děti zdarma.
•  Pavlu Vackovi, který nám bezplatně poskytl ubytování v krásném prostředí Farmy Šidlákov pro tým DDŠ.
• Všem jednotlivcům i společnostem, které nás podpořili nákupem registrací na Pražský maraton a regionální půl maratony naším prostřednictvím.
•  Všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s balením vánočních dárků pro děti v rámci projektu „Strom splněných přání“.
•  Dobrovolníkům ze společnosti Profinit, s.r.o. za mimořádné nasazení navzdory nepřízni počasí při akci „Perníčky pro Startovací balíčky“.
•  Dobrovolníkům ze společnosti Senator travel s.r.o. za pomoc při akci na Piazzetě Národního divadla.
•  Marku Hammerschmiedovi ze společnosti Boomerang Publishing s.r.o. za propagační prostor v Časopise Review, Palubní dvouměsíčník ČSA.
•  Společnosti OFFICE DEPOT s.r.o. za poskytování kancelářských potřeb za zvýhodněné ceny.
•  Právnické fakultě UK za bezplatné poskytnutí prostor pro běžce DEJME DĚTEM ŠANCI na pražském půl maratonu.
•  Panu Antonínovi Miloschewitschovi a společnosti AQUARA s.r.o. za bezplatné poskytnutí vody pro děti v rámci víkendových setkání a pro naše běžce.
•  Paní Krystyně Koubíkové a Agentuře MADI, která nám půjčuje nábytek na naše akce pouze za cenu dopravy.
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Poskytnuté plnění dětem dle jednotlivých 
DD v roce 2014

Vysvětlivky: DD – dětský domov, PBS – projekt „Přál(a) bych si…“, PM – projekt „Podporuj mě…“, SP PMŽ – „Stipendijní program“ v rámci projektu „Pomoz mi do života…“, Startovací 
balíček – základní vybavení domácnosti pro děti opouštějící dětské domovy. Pro školní rok 2013 /14 měl 1 Startovací balíček hodnotu 14 774,- Kč, pro školní rok 2014/15 pak 18 827,- Kč.   

Celková částka na přímou podporu dětí činí za rok 2014 - 3 792 253,- Kč. 

DD

počet 
dětí 

celkem 
k 31.12.2014

počet dětí  
zařazených  

v projektech 
k 31.12.2014 

 (aktivně)

PBS 
splněno 

přání 
v r. 2014 
(počet)

PBS 
přání 

v hodnotě 
Kč 

(v r. 2014)

PBS  
přání  

v hodnotě  
celkem Kč 

PM 
počet 

podpoř. 
dětí 

PM 
naspořená  

částka  
celkem Kč 
(v r. 2014)

PM 
naspořená  

částka  
celkem Kč 

PM 
vyplaceno 

dětem 
po odchodu 
z DD - 2014

SP PMŽ 
vyplaceno 

ve šk.letech 
2012/2013 

- 2013/2014 

SP PMŽ  
závazek 

částka Kč 
pro šk.rok 
2014/15

Fotograf. 
soutěž 

finanční 
odměna 

+ voucher

Startovací  
balíček 

v r. 2014 
1 ks  

v hodnotě

Strom  
splněných 
přání 2014 
částka v Kč

1 Dol. Počernice 21 11 5 14 700 92 640 10 49 300 84 400 3 200 32 800 50 000 0 14 774 83 328

2 RADOST 12 9 4 52 600 162 445 2 1 800 1 800 0 0 50 000 0 0 18 645

3 Nechanice 12 6 1 10 000 94 500 0 0 66 000 0 0 0 4 352 0 26 410

4 DOMINO Plzeň 47 19 15 64 700 183 660 11 62 550 129 150 0 232 169 143 840 4 352 0 70 236
5 Unhošť 14 5 1 8 980 42 470 5 35 880 43 280 7 800 0 0 0 0 26 254
6 Lety 32 16 13 50 750 79 090 5 13 880 13 880 0 0 0 0 0 27 808
7 Moravská Třebová 24 8 10 32 990 141 010 6 36 950 29 200 25 450 57 478 37 000 0 14 774 11 663
8 Dolní Čermná 35 15 4 25 400 155 278 10 41 450 83 700 0 174 307 158 600 0 0 57 513

Horní Čermná 6 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lichnov 21 15 7 31 390 86 610 11 94 220 144 920 0 87 995 84 720 4 352 0 28 147

10 Frýdek - Místek 32 10 3 29 700 137 400 4 20 400 55 350 23 499 12 000 4 352 0 48 803
11 Hora Sv. Kateřiny 29 14 8 41 340 168 955 8 27 700 67 590 3 800 161 805 165 000 0 14 774 41 487
12 Žatec 15 3 4 22 990 89 985 1 0 600 0 0 0 0 0 118 685
13 Kašperské Hory 26 12 5 16 300 42 300 5 22 400 55 880 0 43 968 51 000 0 48 375 67 966
14 Jemnice 19 7 8 60 400 149 219 4 6 400 26 100 7 281 0 0 0 0 30 777
15 Ústí nad Labem 17 7 3 27 500 37 381 2 8 400 150 200 0 0 0 0 29 548 89 824
16 Plumlov 12 4 2 15 000 55 400 2 15 000 26 050 0 0 17 000 0 14 774 13 964
17 Kroměříž 23 5 2 32 120 104 620 2 6 000 19 315 0 86 868 50 000 0 0 51 641
18 Tišnov 18 8 8 26 550 113 280 4 10 600 15 600 0 0 0 0 0 30 684
19 Most 18 6 20 76 840 96 292 3 1 400 13 580 8 810 7 000 0 0 26 788
20 Písek 8 1 0 0 24 490 1 0 0 7 480 0 0 0 0 37 037
21 Česká Lípa 21 12 8 52 775 142 074 2 3 600 15 500 0 61 909 84 120 4 352 14 774 64 025
22 Mariánské Lázně 14 8 4 11 500 56 700 0 0 0 0 0 0 0 14 774 20 524
23 Vizovice 15 1 13 70 900 110 500 0 0 0 0 48 557 50 000 0 0 18 107
24 Senožaty 16 3 9 22 300 69 110 2 6 300 5 000 6 300 0 50 000 0 0 51 911
25 Nová ves 32 7 8 31 390 64 780 1 3 000 6 000 0 0 0 0 44 322 62 009
26 Tachov 30 14 19 84 360 128 600 6 25 500 34 900 0 0 30 500 0 0 41 699
27 Lipová u Šluknova 7 0 7 39 630 39 630 0 0 0 0 0 0 0 29 548 57 311
28 Jeseník 7 3 4 2 000 2 000 2 11 400 11 400 0 0 0 0 0 19 121
29 Boršov 9 8 5 22 150 22 150 2 550 550 0 0 7 000 0 0 38 588
30 Fulnek 19 6 15 37 590 37 590 2 12 000 12 000 0 0 11 520 0 0 16 233
31 Racek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 501

611 243 215 1 014 845 2 739 159 113 516 680 1 111 945 61 311 1 020 165 1 059 300 21 760 240 437 1 349 689
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Poskytnuté plnění dětem dle jednotlivých 
DD v roce 2014

Poskytnuté plnění dětem v roce 2014  
a za celou dobu činnosti DDŠ
Ke dni 31.12.2014 bylo ve stálých projektech organizace zapojeno celkem 243 dětí.  
Celková částka poskytnutá na přímou podporu dětí činí v roce 2014 - 3 792 253,- Kč. 

Celkem jsme již za necelé 4 roky činnosti podpořili přes 2,5 tisíce konkrétních dětí                       
částkou téměř 8,5 milionu korun!

V roce 2014 jsme v rámci projektu „Přál(a) bych si…“ splnili 215 opodstatněných přání dětí v celkové hodnotě 1 014 845,- Kč. 
Od počátku činnosti je to již k 31.12.2014 571 dětských přání za 2 739 159,- Kč.

Naspořená částka za rok 2014 pro děti zařazené v projektu “Podporuj mě...” činí 516 680,- Kč. 
Celkem už je k 31.12.2014 díky projektu finančně podpořeno 113 dětí částkou ve výši 1 111 945,- Kč.

Ve 3. ročníku Stipendijního programu pro školní rok 2014/2015 jsme se zavázali podpořit 32 dětí částkou 1 059 300,- Kč.  
V minulých 2 ročnících Stipendijního programu projektu „Pomoz mi do života…“ bylo podpořeno 29 dětí celkovou částkou 1 020 165,- Kč.

V rámci projektu „Pomoz mi do života…“ jsme v roce 2014 vydali dětem 16 Startovacích balíčků v celkové hodnotě 240 437,- Kč  
Celkem již bylo předáno dětem 35 Startovacích balíčků se základním vybavením domácnosti za 479 779,- Kč.

Vítězům fotografické soutěže jsme v roce 2014 předali odměny v hodnotě 21 760,- Kč. 
Celkem jsme dětem v soutěžích již vyplatili odměny v částce 119 462,- Kč.

3. ročník internetového projektu „Strom splněných přání“ splnil 1 041 vánočních přání dětí v celkové hodnotě 1 349 689,- Kč.  
Celkem se ve třech ročnících již splnila přání 2 533 dětem za 2 842 861,- Kč!

Díky projektu „Děti bez dluhů“ jsme pomohli oddlužit 2 děti, a to částkou ve výši 2 869,- Kč. 

Zde prezentujeme pouze částky týkající se přímé finanční podpory dětí. Ty jsou rovněž uvedeny v tabulce na předchozí stránce. V rámci hlavní 
činnosti pro děti mimo přímé finanční podpory zajišťujeme víkendové pobyty, navštěvujeme jednotlivé dětské domovy, organizujeme semináře 
pro zájemce o hostitelskou péči, pomáháme dětem s nalezením pracovního uplatnění a ubytování, poskytujeme jim individuální konzultace  
a mnohé další aktivity, které nejsou v tomto výčtu vyčísleny.
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Poskytnuté plnění dětem v roce 2014  
a za celou dobu činnosti DDŠ

Na předchozích dvou stranách prezentujeme výši přímé podpory dětí nejen  
v průběhu roku 2014, ale za celou dobu naší činnosti. V tabulce naleznete plnění 
podle jednotlivých dětských domovů. V tabulce není zmíněna podpora dětí  
v rámci projektu „Děti bez dluhů“, která je ale započtena do celkové  
podpory dětí. Je to pro to, že v tomto projektu podporujeme i děti z jiných  
než spolupracujících dětských domovů. 
Na podpoře dětí se podílejí jak fyzické osoby, tak firemní dárci.

Prostředky věnované konkrétním dětem pod jejich variabilními symboly  
na účty jednotlivých projektů jsou ze 100 % využity k podpoře těchto dětí.

Veřejná sbírka
Náklady spojené s financováním jednotlivých projektů pro děti jsou mimo jiné  
financovány z veřejné sbírky, kterou jsme zahájili dne 20.5.2013 po splnění zákonné 
lhůty dvou let od zahájení činnosti.

Sbírkové konto je vedeno u Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, 
č. sbírkového konta je 6072121060/5500. Na účet veřejné sbírky mohou  
přispívat nejen jednotlivci, ale jsou na něj rovněž poukazovány prostředky z akcí 
konaných v rámci veřejné sbírky.

Na sbírkové konto jsou rovněž poukazovány prostředky věnované  
prostřednictvím dárcovských SMS, které nám mohou dárci zasílat již  
od 1.7.2013. Z každé dárcovské SMS ve tvaru DMS DDS zaslané na číslo 87 777  
obdrží DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. 28,50 Kč. Cena jedné SMS  
je 30,- Kč. Projekt je garantován Fórem dárců. Více informací k DMS najdete  
na www.darcovskasms.cz.

V roce 2014 jsme prostřednictvím dárcovských SMS obdrželi 62 671,50 Kč.
Příspěvky poukázané na účet veřejné sbírky činí celkem 86 289,50 Kč.

Poskytnuté plnění dětem v jednotlivých letech

rok výše podpory nárůst v %

2011 429 607

2012 1 384 679 322 %

2013 2 822 711 204 %

2014 3 792 253 134 %

429 607

1 384 679

2 822 711

3 792 253

2011             2012             2013            2014

Celková podpora dětí znázorněna graficky
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Zamyšlení	  nad	  činností	  DDŠ:	  
	  	  
	  	  	  Když	  se	  zamýšlím	  nad	  činností	  o.p.s.	  Dejme	  dětem	  šanci	  ,	  tak	  mě	  
v	  první	  řadě	  napadá	  poděkování.	  A	  nemyslím	  tím,	  že	  bych	  děkovala	  
za	  sebe	  nebo	  ostatní	  dospělé	  v	  dětském	  domově,	  ale	  to	  největší	  
poděkování	  by	  přišlo	  hlavně	  ze	  strany	  našich	  dětí	  (přestože	  někteří	  
z	  nich	  již	  dětmi	  nejsou).	  Zařazení	  do	  stipendijního	  programu	  je	  pro	  
ně	  skutečnou	  motivací.	  Znamená	  pro	  ně	  nejen	  finanční	  a	  materiální	  
podporu	  při	  studiu,	  ale	  především	  nabytí	  jistoty,	  že	  se	  našli	  další	  
lidé,	  kterým	  není	  jejich	  osud	  lhostejný,	  kteří	  se	  stali	  jejich	  přáteli	  
a	  	  mentory.	  Myslím	  že	  nevětší	  radost	  ,	  a	  to	  oběma	  stranám	  přinášejí	  
společně	  strávené	  výjezdy	  s	  žánrově	  bohatým	  programem.	  
	  	  To	  že	  přátelství	  a	  zájem	  přetrvávají	  i	  po	  odchodu	  z	  dětského	  
domova	  je	  důkazem,	  že	  pouta	  jsou	  opravdu	  pevná	  a	  zájem	  hluboký.	  
Myslím,	  že	  právě	  díky	  Dittě	  Pospíchalové	  našel	  Lukáš	  v	  Praze	  nejen	  
pocit	  domova,	  ale	  i	  sounáležitosti.	  A	  to	  že	  za	  ní	  zajde	  „	  na	  kafe“	  a	  
popovídání	  je	  pro	  něj	  tou	  největší	  oporou.	  Ze	  zkušenosti	  vím,	  že	  
právě	  odchod	  z	  komunity	  dětského	  domova	  může	  být	  	  spojen	  
s	  pocitem	  osamění	  a	  dezorientace	  v	  životě.	  A	  právě	  do	  této	  kritické	  
fáze	  života	  mladých	  lidí	  vstupují	  všechny	  ženy	  kolem	  Ditty	  a	  
Michaely	  a	  pomáhají	  s	  prvními	  kroky.	  Jsou	  pokračovatelkami	  naší	  
práce	  a	  my	  cítíme	  radost	  a	  také	  úlevu.	  Konečně	  to	  někdo	  dělá	  tak	  
dobře,	  jak	  bychom	  si	  představovali.	  Díky.	  
	  	  
 	  
 	  
Mgr. Martina Stawiarzová	  
Dětský domov a Školní Jídelna	  
Hora Svaté Kateřiny	  
Dolní 310, 435 46	  
Tel: 476 113 161	  

Reference od spolupracujících dětských domovů

Spolupráce s Dejme dětem šanci, o.p.s.

S Dejme dětem šanci spolupracujeme již několik let. A je to rok od roku lepší! Dovolte jen několik poznámek a shrnutí.
Za prvé si velmi vážíme, že se společnost hlásí k dětským domovům, což není vůbec jednoduché, naopak, řekněme, že je 

to aktuálně velmi odvážné, neboť je jednodušší přidat se k většině a ústavní výchovu kritizovat. Ale věřím, že ženy z DDŠ čerpají 
především z vlastních zkušeností, kdy naše zařízení navštěvují a vidí, že děti v domovech nijak nestrádají, ale naopak. Navzdory všem 
vyjádřením „odborníků“ v médiích.

Za druhé se nebojím říci, že ze spolupráce těží především naše děti a naše zařízení. Cílené projekty a programy podporující 
děti jsou zaměřené na jejich osobnostní rozvoj tak, že podobné aktivity bychom těžko mohli hradit z našich provozních prostředků. 
Navíc většinou děti získají dovednosti, které jim po odchodu z DD pomáhají v lepším uplatnění na trhu práce, jako např. řidičské 
oprávnění, dovednosti ze stipendijního programu apod.

Za třetí jednorázová akce, jako například zajištění vánočních dárků pro děti, je pro nás naprosto nezatěžující, bezpracná, 
přitom pro děti velmi efektivní. Velmi si vážíme tohoto přístupu, kdy bez nutnosti složitých registrací, vyplňování nesmyslných 
webových formulářů apod., pouze zašleme přání a vyzvedneme dárky. Jak jednoduché!

Za čtvrté, za páté……

Moc děkujeme a spolupráce si velmi vážíme.

        
Mgr. Radim Kratochvil
               
ředitel DD a ŠJ Plumlov
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Nabídka spolupráce pro firemní partnery

Financování činnosti organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je založeno zejména na podpoře firemních dárců. Bez vaší podpory
bychom nemohli dětem pomáhat. Snažíme se nabídnout společnostem různé formy spolupráce, aby si každý mohl vybrat tu,
která dané firmě nejvíce vyhovuje.

Nabízíme spolupráci s etablovanou, progresivní neziskovou organizací poskytující komplexní pomoc konkrétním dětem  
a mladým lidem z dětských domovů na území celé České republiky, která je:

• profesionální a důvěryhodná
• maximálně transparentní 
• financovaná doposud výhradně ze strany fyzických osob a firemních dárců
• provozní náklady na chod organizace částečně hradí samofinancováním 
• spolupracující se známými osobnostmi 
• s pravidelně aktualizovanými webovými stránkami ve dvou jazykových mutacích – CZ a EN

Co lze od vzájemné spolupráce očekávat:
• zlepšení společenského statutu společnosti
• vzájemnou propagaci spolupráce 
• možnost pořádání společných akcí
• možnost zapojení zaměstnanců společnosti (dobrovolníci, lektoři, matchingový fond)
• účast zástupce partnera v dozorčí radě DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. (v závislosti na rozsahu spolupráce)

Koho hledáme:
• partnera, s jehož pomocí budeme schopni nadále rozšiřovat naše aktivity 
• stabilního partnera pro dlouhodobou spolupráci
• důvěryhodného partnera, kdy spojením s ním získáme ještě vyšší kredit v očích veřejnosti 
• partnera se zájmem o danou problematiku

Naším cílem je s firemními dárci navázat dlouhodobou, oboustranně prospěšnou spolupráci založenou na vzájemné důvěře.
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Nabídka spolupráce pro firemní partnery

Abychom nebyli zcela závislí na prostředcích věnovaných organizaci dárci, 
snažíme se provozní náklady na chod organizace alespoň částečně pokrýt 
samofinancováním.

Jednou z forem samofinancování je prodej reklamních předmětů. Nabízíme  
nejen reklamní předměty DEJME DĚTEM ŠANCI, ale i reklamní předměty  
dělané na míru dané společnosti. Může se jednat o věci denní potřeby (tužky, 
bloky, flash disky apod.), novoročenky či dárky pro obchodní partnery.  
Nákup reklamních předmětů je podložen fakturou, která je pro společnost  
plně nákladovou položkou.

Další možností, jak získat prostředky na provozní náklady, je pořádání různých 
akcí v průběhu celého roku. Jedná se o různé prodejní akce, do kterých  
se mohou zapojit i zaměstnanci spolupracujících společností jako  
dobrovolníci, aukce spojené většinou se známými osobnostmi, se kterými  
DEJME DĚTEM ŠANCI spolupracuje a tématické akce, které se váží 
k jednotlivým projektům organizace. V místě konání akce je možná  
prezentace partnerské společnosti. Akcí se většinou účastní patroni organizace či 
jiné známé osobnosti, se kterými DEJME DĚTEM ŠANCI spolupracuje.

Pořádání akcí i prodej reklamních předmětů mají pro nás mimo finančního  
přínosu ještě další přidanou hodnotu, jsou pro nás možností ke zviditelnění.  
Čím víc lidí se o organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI dozví, tím víc se jich může zapojit 
do podpory dětí! 

Děkujeme všem společnostem, které nás formou koupě 
reklamních předmětů v minulosti podpořily.  

Jedná se pro nás o velmi významnou formu podpory! 
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Jedním z hlavních cílů DEJME DĚTEM ŠANCI je medializace problematiky dětí vyrůstajících v dětských  
domovech. Velice dobře si uvědomujeme, že informací se na veřejnost dostane velmi málo a většinou  
jsou zkreslené. Proto jsme vypracovali seznam největších omylů a mýtů, které se týkají dětí z dětských 
domovů a které se mezi veřejností tradují. Možná překvapí i vás…

1. V dětských domovech žijí většinou sirotci
Oboustranných sirotků je v dětských domovech jako šafránu. Naprostá většina dětí žijících v dětských domovech byla soudně odebrána z biologických  
rodin a se svými biologickými rodiči udržuje, i když často velmi sporadický, kontakt. Rodiče dětí nejsou schopni či ochotni se o dítě starat, nezajistí dětem  
potřebné materiální zázemí, ani duševní podporu. V naprosté většině případů vládne v těchto rodinách naprostá anarchie, nikdo nemá žádné povinnosti,  
nikdo děti nevychovává, pro děti neexistují žádné vhodné vzorce chování. V některých případech rodiče dokonce své děti týrají či zneužívají. 

2. Dětské domovy jsou zařízení internátního typu, kde děti žijí ve společných prostorách s minimem soukromí
V ČR máme dětské domovy rodinného typu. Co to znamená v praxi? Děti jsou rozděleny do rodinných skupin, tzv. „rodinek“. Rodinka může být  
maximálně osmičlenná, jsou v ní děti obou pohlaví a různého věku, důraz se klade na zachování sourozeneckých skupin. Každá rodinka má v dětském  
domově a často dokonce mimo areál dětského domova v běžné zástavbě, svoji samostatnou bytovou jednotku, která sestává z dětských pokojů, pokoje  
tety (strejdy), obývacího pokoje, kuchyně s jídelnou a sociálního zařízení. Jedná se prakticky o byt 4-5+1. V každé rodince se o děti starají kmenové tety  
a strejdové. Rodinka je většinou co do obslužnosti samostatná jednotka, která si hospodaří s přiděleným rozpočtem. V rámci rodinky si děti samy  
či s pomocí tet uklízejí, perou prádlo a v menší či větší míře zajišťují stravování. 

3. Děti v dětských domovech nevědí, jak vypadá neoloupaná brambora a bochník chleba
Toto je asi nejzažitější mýtus vůbec. Děti ve všech dětských domovech se alespoň částečně podílejí na nákupech a vaření v rámci svých rodinných  
skupin. Někde si na rodinkách vaří jen o víkendech, někde každý večer, v některých dětských domovech byly dokonce společné jídelny zcela zrušeny.  
Naprostá většina dětí je zapojena do společných nákupů. Problém nastává u dětských domovů v menších městech, kde díky nedostatku konkurence  
jsou většinou ceny v místních obchodech vyšší než ve velkých městech. V těchto případech domovy často řeší z finančních důvodů nákupy hromadně  
v městských supermarketech či velkoobchodech. Ale každé dítě ví, jak která surovina vypadá v původním stavu.

4. V dětských domovech žije většina Romů
Percentuelní podíl romské populace je řádově kolem 30 %. Samozřejmě se liší podle regionu, ale děti majoritního etnika jednoznačně převažují.

Omyly a mýty o dětech z dětských domovů
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Omyly a mýty o dětech z dětských domovů

5. Děti v dětských domovech jsou chudáci, kteří s vděkem přijmou cokoliv 
Vybavení jednotlivých dětských domovů se liší, ale obecně lze říci, že po materiální stránce děti v dětských domovech nestrádají a životní úroveň  
v dětských domovech je srovnatelná a někdy dokonce vyšší než v běžných rodinách. Dětské pokoje sdílejí většinou dvě, maximálně tři děti, není výjimkou, 
že starší děti, zejména studenti mají svůj vlastní pokoj. Většina dětí je slušně a poměrně moderně oblečena, což neznamená, že všichni mají značkové  
oblečení podle poslední módy. To je rozdílné domov od domova. Svoji roli pochopitelně hraje lokace dětského domova a s tím spojená jeho atraktivita  
pro sponzory. Rozhodně ale v dětských domovech nečekají na staré, potrhané oblečení a špinavé či rozbité hračky, které lidé často do domovů vozí  
v domnění, že děti alespoň takto potěší.

6. Děti v dětských domovech jsou rozmazlení „fracci“, kteří vlastně nic nepotřebují
Přesto, že je materiální vybavení většiny domovů na velice slušné úrovni, neznamená to, že děti nic nepotřebují! Průběžně je jim pořizováno oblečení,  
hračky a ostatní výbava podle věku a aktuálních potřeb, ale málokdy si děti mohou vybrat to, co opravdu samy chtějí. Většinu věcí dostávají děti přidělenu  
bez možnosti vlastního výběru. Často slýcháme podobná tvrzení jako: „Potkali jsme děti z děcáku a všechny měly teplákové soupravy „Adidas“, těm nic  
nechybí“. Nenechte se mýlit! Pokud děti mají značkové oblečení, většinou to znamená, že se nějaký sponzor rozhodl konkrétní dětský domov obdarovat.  
Často ovšem děti nafasují sice značkovou věc, ale takovou, o kterou třeba vůbec nestály, v barvě která se jim nelíbí a mnohdy v jiné velikosti,  
než by optimálně potřebovaly. Vše vždy není tak, jak to může vypadat. Bylo by velice hloupé dětem, které musí své dětství trávit v dětských domovech,  
závidět dobrou životní úroveň a materiální vybavení. Většina dětí by určitě dala přednost tomu, vyrůstat se svými rodiči, kteří by se o ně starali  
a měli je rádi. Toto není cesta, kterou si samy vybraly a nemají ani žádnou možnost svoji situaci ovlivnit. Životní úroveň, na kterou jsou z většiny dětských  
domovů zvyklé, jim v budoucnu naopak může život pěkně zkomplikovat, protože po osamostatnění nejsou schopny takovéto úrovně vlastními silami dosáhnout.

7. Největší radost dětem v dětských domovech udělají „plyšáci“
Většina domovů má tolik plyšových hraček, že by je mohla prodávat. Věková hranice dětí přicházejících do dětských domovů se stále  
zvyšuje, takže se nesmíte divit, že když přivezete do domova, kde je nejmladšímu dítěti 14 let dva pytle plyšáků, nikdo váš altruismus náležitě neocení. 
Dobrá rada: Chcete-li někomu účinně pomoci, není lepší cesta, než se ho zeptat, co opravdu potřebuje. Nevyžádaná pomoc většinou přinese velké  
zklamání oběma stranám. Potřebným nepomůže a dárce bude zklamán, protože se mu nedostane náležitého ocenění jeho pomoci. 

8. O děti v dětských domovech se starají pouze ženy
Je pravda, že muži jsou v „pedagogickém světě“obecně nedostatkové zboží. V každém dětském domově jich ale pár najdeme. V poměrně velkém počtu domovů 
jsou muži zastoupeni i na pozici ředitele. Známe dokonce domovy, kde mají „strejdu“ na každé rodince. Možná při percentuelním srovnání, kolik dětí vyrůstá 
v běžných rodinách pouze s matkou, nebude ten rozdíl mužského zastoupení ve výchově tak alarmující. To samozřejmě neznamená, že muži obecně nechybí,  
ať už v dětských domovech, tak v rodinách. Pro všechny děti je vhodné mít možnost pozorovat a rozlišovat vzorce ženského i mužského chování.
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9. Děti žijí v dětských domovech od narození až do dospělosti
Takových dětí je v dětských domovech naprosté minimum. Velké procento dětí z kojeneckých ústavů se daří umisťovat zpět do svých biologických  
rodin či do rodin pěstounů. Věková hranice dětí, přicházejících do dětských domovů, rok od roku stoupá. Většina dětí je odebrána ze svých biologických rodin  
až ve vyšším věku. Průměrná doba pobytu dítěte v dětském domově jsou 4 roky! Překvapí vás, že některé děti přicházejí do dětského domova  
na vlastní žádost. Obvykle se jedná o děti starší, které si uvědomují, že se o ně jejich rodiče nedokážou náležitě postarat, zajistit jim základní životní potřeby,  
natož podmínky ke studiu. Takové děti se pak samy obrátí na sociální pracovnici a zažádají si o umístění do dětského domova, protože si uvědomují,  
že tam jim bude poskytnuto zázemí a budou moci dostudovat. 

10. Děti v dětských domovech čekající plačící u plotu, až si pro ně někdo přijde
Spolupracujeme již s 31 dětskými domovy ve všech krajích České republiky a plačící děti u plotu jsme zatím neviděli ani v jednom z nich. O děti je ze strany 
tet a strýčků většinou dobře postaráno, což neznamená, že děti psychicky nestrádají. Většina z nich touží po životě v rodinách, ale ve valné většině se svými 
biologickými rodiči, kteří se ale o ně náležitě nestarají a jejichž prostřednictvím se dětem dostává opakovaného zklamání a odmítání. Děti si bohužel často  
své rodiče idealizují, což je forma přirozené obrany organizmu. Je pro ně „jednodušší“ hledat omluvy a různá zdůvodnění situace, než si připustit,  
že je jejich biologičtí rodiče vlastně nechtějí. Obecně se dá říci, že se dětem v dětských domovech rozhodně vede lépe, než v nefunkčních rodinách, z nichž byly  
většinou na základě podnětu sociálních pracovníků a rozhodnutím soudu odebrány. 

11. Dětské domovy se budou zavírat
Paradoxně toto tvrzení dětem žijícím v dětských domovech škodí nejvíce. Když se někdo z médií dozví zprávu, že se budou dětské domovy zavírat, logicky 
dospěje k závěru, že nemá cenu dětem v domovech pomáhat. V současné době nemáme jinou alternativu, co dětem, které nemohou vyrůstat ve svých  
biologických rodinách, nabídnout. Není dostatek zájemců o pěstounskou péči a procento dětí navrácených z pěstounských rodin je velmi vysoké,  
o tom se moc nemluví. Při debatách o pěstounské péči je potřeba rozlišovat věk dítěte, což se bohužel neděje. Lidem se většinou vybaví malé, roztomilé, 
uplakané děťátko, toužící po mámině náruči. Málokdo si představí 15ti-letého „puberťáka”, který kouří a je psychicky deprivován situací, do které se ne 
vlastní vinou dostal. Takových dětí je ale v dětských domovech většina. To neznamená, že jsou špatné! Stát se pěstounem není vůbec jednoduché a každý,  
kdo o tom uvažuje, by si měl velice dobře zvážit všechna pro a proti a snažit se zjistit si o dané problematice co nejvíce informací. Ani ty ho však neochrání před  
možným překvapením a možná i zklamáním. A odnesou to zase ty děti! Tím vůbec nechceme odrazovat od pěstounství, naopak. Jen je potřeba udělat vše  
pro to, aby závažné životní rozhodnutí stát se pěstounem dítěti, které už má za sebou tolikrát takové množství negativních zkušeností, že by porazily  
i silné dospělé jedince, bylo opravdu přínosem pro obě strany. Je také potřeba říci, že starší děti většinou vůbec netouží po trvalém začlenění do náhradní  
rodiny.Nechtějí opouštět prostředí, na které jsou již zvyklé, nechtějí přijít o své kamarády a mohou mít obavu, že tím své biologické rodiče zraní. Je potřeba  
přistupovat ke každému dítěti individuálně! Proč prostě nepřiznat, že mohou vedle sebe existovat obě varianty – dětské domovy i pěstounská péče,  
aniž by zastánci té či oné formy péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastních rodinách, tvořili dva znepřátelené tábory. 

Loga našich dárců a podporovatelů
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