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VÝROÈNÍ ZPRÁVA



PODPOØTE 

KONKRÉTNÍ DÍTÌ
Všechny prostøedky poukázané jednotlivým 

dìtem jsou ze 100 % použity ve prospìch tìchto dìtí! 

DEJME DÌTEM ŠANCI je èlenem AVPO (Asociace veøejnì prospìšných organizací) 

a držitelem znaèky Spolehlivá veøejnì prospìšná organizace.

Na si každý mùže vybrat konkrétní dítì, které ho nìèím 

zaujme a podpoøit ho takovou formou, která je pro nìj pøijatelná lidsky i finanènì.

Proè pomáháme právì dìtem, které èeká opuštìní 

dìtského domova?

Odchod z dìtského domova do samostatného života je pro mladé lidi nesmírnì 

složitým obdobím a tìžkou životní zkouškou. Je potøeba pøipravovat je na samostatný 

život již v dobì jejich pobytu v dìtském domovì. Tyto dìti mají za sebou dìtství, které 

rozhodnì nemùže být pokládáno za bezstarostné a pøed sebou velice nejistou 

budoucnost. 

Pøi odchodu z dìtského domova jsou sice formálnì dospìlí, ale fakticky jsou to poøád dìti. 

Nemají žádné zázemí, neznají pøíklad fungující rodiny, nemají kam jít, jsou odkázány jen 

samy na sebe. Na cestu dostanou ze zákona èástku v maximální výši 25 tisíc korun! 

Dovedete si pøedstavit svoje dìti v jejich situaci?
 

Dìkujeme vám, že s námi pomáháte

www.dejmedetemsanci.cz 

Již 4 roky pomáháme dìtem z dìtských domovù po celé ÈR. 

K 31.12.2015 jsme podpoøili více než 2,5 tisíce dìtí celkovou 

èástkou témìø 13 milionù Kè.
.

.

dìtem v Èeské republice!
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Dìti si v rámci semináøe na víkendovém

pobytu tvoøily své „mapy života”.
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Úvodní slovo 

Michaely Chovancové

zakladatelky a øeditelky DEJME DÌTEM ŠANCI

Tyto øádky píši 1. ledna. Jaký jiný den více vybízí ke zhodnocení uplynulého roku? V  roce 2016 DEJME DÌTEM 

ŠANCI navíc oslaví 5. narozeniny, což je další dùvod k bilancování. Myslím, že máme za sebou další úspìšný rok, kdy 

se nám podaøilo pomoci mnoha dìtem a mladým lidem, které nemají to štìstí vyrùstat ve svých rodinách.  Situace 

dìtí, které opouštìjí dìtské domovy, je naprosto nepøenosná zkušenost. Nikdo z  nás, kdo to sám nezažil, 

si nedokáže pøedstavit, èemu musí tyto dìti èelit. Opìt mì v tom utvrdil jeden mladík, kterého jsme podporovali prakticky 

od poèátku naší èinnosti. Je to velice šikovný a chytrý kluk, který dokonèil vyšší odbornou školu, dìtský domov opouštìl ve 24 letech, díky naší 

podpoøe mìl možnost nìkolik let bydlet v  tzv. startovacím bytì, takže se dá øíct, že byl na samostatný život velice dobøe pøipraven. Pøesto to pro nìj bylo 

emocionálnì velice nároèné období. To mì znovu ujistilo v tom, jak potøebné je tìmto dospìlým dìtem pomáhat!

Celou dosavadní èinnost DEJME DÌTEM ŠANCI hodnotím velice pozitivnì a tìší mì pochvalné reference, které dostáváme jak od spolupracujících dìtských domovù, 

tak od dìtí samotných. Pøed pìti lety jsem opustila  obchodní prostøedí, abych se mohla vìnovat tomu, co jsem asi podvìdomì celý život toužila dìlat, a vùbec toho 

nelituji, protože mi tato práce pøináší daleko vìtší uspokojení a vnitøní naplnìní.

Nìkdy je velmi složité èelit jejím úskalím, což je zejména stálá finanèní nejistota. Peníze na podporu dìtí samotných se shánìjí pomìrnì snadno, ale je potøeba si uvìdomit,  

že bez lidí, kteøí vymyslí, jak potøebným konkrétnì pomoci, kteøí evidují a øídí tu pomoc, a kteøí jsou s tìmi, kterým pomáhají v kontaktu, to prostì nefunguje.

Rok 2016 bude pro DDŠ pøelomový. Plánujeme další rozvoj organizace a posílení našeho týmu, což znamená další spoustu práce. Dìkuji celému týmu DDŠ, který svoji práci dìlá 

po celá léta s láskou a neutuchajícím nadšením. Já mohu být nositelkou myšlenky a snad hybnou silou organizace, ale sama bych pochopitelnì nikdy nedokázala ani zlomek 

toho, co jsme dokázali spoleènými silami. Dík patøí mojí rodinì a zejména mému manželovi, protože bez jeho podpory bych tuto práci vùbec nemohla dìlat. Dìkuji všem 

z  vás – jednotlivcùm i spoleènostem, kteøí jste v nás vložili svoji dùvìru a kteøí nám pomáháte zlepšovat a mìnit životy dìtí! Mùžete si být jisti tím, že vaše podpora 

vždy smìøuje tam, kde je v danou chvíli nejvíc potøeba. DEJME DÌTEM ŠANCI bude s vaší pomocí nadále dìlat vše pro to, aby byl pro dìti z dìtských domovù vstup 

do samostatného života co nejsnazší.

Srdeènì,
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Posláním DEJME DÌTEM ŠANCI je poskytovat adresnou, 

komplexní pomoc konkrétním dìtem a mladým lidem 

vyrùstajícím v dìtských domovech na území celé 

Èeské republiky a pomoci jim úspìšnì se zaèlenit 

do spoleènosti po opuštìní dìtského domova. 
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Právní forma 

a orgány DEJME DÌTEM ŠANCI

Obecnì prospìšná spoleènost DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s. je zapsána v rejstøíku obecnì prospìšných spoleèností 

u MS v Praze, oddíl O, vložka 1330, IÈ 229 038 44. DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s. byla založena dne 8.2.2011.

Sídlo organizace je Nad Nuslemi 714/11, 140 00 Praha 4. 

Správní rada
Pøedsedkynì správní rady JUDr. Markéta Vaòková, PhD.

Èlenka správní rady Ivana Veselá

Èlenka správní rady Lucie Pospíchalová

Statutární  orgán – øeditelka
Michaela Chovancová

Dozorèí rada
Pøedsedkynì dozorèí rady Kateøina Nemeèková 

Èlenka dozorèí rady Ing. Kateøina Bojtarová

Èlen dozorèí rady Ing. Jan Kruntorád 

Poradní sbor 
Èlenové poradního sboru PhDr. Ivan J. Skalík, Ph.D. 

Mgr. Bohumila Vokáèová

PhDr. Lucie Skalíková

V roce 2015 jsme obhájili titul ,,Spolehlivá veøejnì prospìšná organizace”, který byl 

DEJME DÌTEM ŠANCI udìlen 23.9.2014. Znaèka spolehlivosti je udìlována na dobu tøí 

let, ale každoroènì probíhá ovìøení znaèky spolehlivosti, což je kontrola, zda 

organizace stále vyhovuje standardùm hodnocení spolehlivosti.

Úèelem znaèky spolehlivosti je poskytnout potenciálním dárcùm i široké veøejnosti 

jistotu, že organizace se znaèkou spolehlivosti je každoroènì provìøována, adekvátnì 

hospodaøí s darovanými prostøedky, odpovìdnì naplòuje svoje poslání a neustále 

pracuje na svém dalším rozvoji.  

Více na: www.znackaspolehlivosti.cz 
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Tým DEJME DÌTEM ŠANCI

V DEJME DÌTEM ŠANCI pracovalo v roce 2015 osm stálých pracovnic, jedna externistka a jedna brigádnice. 

Jsme èistì dámský kolektiv, ale pánové nám externì zajiš�ují správu poèítaèové sítì, webových stránek a všechnu grafiku. 

Spolupracujeme s externí  úèetní agenturou na vedení mzdového úèetnictví a celkovou supervizi úèetnictví. 

Úèetnictví organizace je každoroènì auditováno. Dobrovolníci nám pomáhají zejména na námi poøádaných 

akcích a pøi balení dárkù pro dìti v rámci projektu Strom splnìných pøání.

Pøestože se rozrùstáme, jsme stále kompaktní malý kolektiv, který je motivován smysluplností naší 

práce a cíli, které jsme si stanovili, a které se nám daøí díky našemu zaujetí pro vìc velice dobøe 

naplòovat.

Pravomoci a odpovìdnosti na jednotlivých pracovních pozicích jsou urèeny organizaèní strukturou organizace a jsou 

definovány v náplni práce pro jednotlivé pozice. Každé pondìlí probíhá pravidelná týdenní porada kmenových 

pracovníkù organizace. Interní komunikace funguje pøevážnì formou osobního kontaktu, prostøednictvím 

elektronické pošty a telekomunikaèních cest.

øeditelka

Michaela Chovancová

zástupkynì øeditelky

Tereza Tkadlecová

právník organizace

JUDr. Markéta Vaòková, PhD.

ekonomka

Karolína Kardaczová

projektové koordinátorky

Ditta Pospíchalová

Ivana Veselá

Monika Hrstková

manažerka fundraisingu

Mgr. Barbora Piazza

externista

Mgr. Marta Duspivová

brigádnice

Sarah Christensenová

.

.

.

.

.

.

.

DDŠ

PROFESIONALITA
SPOLEHLIVOST

DÙVÌRYHODNOST

PRUŽNOST

FLEXIBILITA

TRANSPARENTNOST
VARIABILITA

POMOCI

OCHOTA

VSTØÍCNOST
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Výbor podporovatelù 

DEJME DÌTEM ŠANCI

V roce 2015 jsme založili tzv. Výbor podporovatelù, který sdružuje významné osobnosti z rùzných oblastí spoleèenského života, které podporují èinnost naší organizace.                        

Posláním výboru je posilovat povìdomí veøejnosti o znaèce DEJME DÌTEM ŠANCI, její propagace a vytváøení podmínek pro získávání finanèních zdrojù 

na podporu organizace. 

Výbor podporovatelù se schází jednou roènì, ale jeho èlenové, každý dle svých možností, se angažují celoroènì osvìtovým pùsobením v rámci svých vlastních aktivit, 

úèastí na akcích DEJME DÌTEM ŠANCI, jednáním s potenciálními sponzory a spoluvytváøením široké sítì sympatizantù organizace DEJME DÌTEM ŠANCI. 

Úèast ve Výboru podporovatelù je dobrovolná, èestná funkce nezakládající nárok na finanèní odmìnu.

Èlenové výboru podporovatelù:

• operní pìvkynì Dagmar Pecková

• lékaø, podnikatel a moderátor  

• místopøedsedkynì Èeského statistického úøadu Ing. Eva Bartoòová

 • šéfkuchaø restaurace La Degustation Boheme Bourgeoise a držitel michelinské hvìzdy Oldøich Sahajdák

• fotbalový záložník FC Viktoria Plzeò a reprezentant Èeské republiky ve fotbale Daniel Koláø

• internistka, psychoterapeutka a moderátorka televizních poøadù Jste to, co jíte a DoktorKA MUDr. Kateøina Cajthamlová

• personalistka a zakladatelka ženského hnutí Minerva 21 Rostya Gordon-Smith

• spisovatel a scénárista Michael Viewegh

• umìlecký fotograf Jadran Šetlík

Dìkujeme všem èlenùm Výboru podporovatelù za to, že spojili svá jména s naší organizací a vìøíme, 

že s jejich podporou docílíme toho, aby se o DEJME DÌTEM ŠANCI dozvìdìli další lidé, kteøí se zapojí do podpory dìtí, 

které vyrùstají v dìtských domovech!

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc



12

Reference spolupracujících 

dìtských domovù
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Spolupracující dìtské domovy

  1. Dìtský domov Dolní Poèernice hl. mìsto Praha smlouva uzavøena dne 5.4.2011

  2. Dìtský domov RADOST hl. mìsto Praha smlouva uzavøena dne 12.4.2011

  3. Dìtský domov Nechanice Královehradecký kraj smlouva uzavøena dne 26.4.2011

  4. Dìtský domov DOMINO Plzeò Plzeòský kraj smlouva uzavøena dne 5.5.2011

  5. Dìtský domov Unhoš� Støedoèeský kraj smlouva uzavøena dne 17.5.2011

  6. Dìtský domov Lety Støedoèeský kraj smlouva uzavøena dne 18.5.2011

  7. Dìtský domov Dolní Èermná Pardubický kraj smlouva uzavøena dne 14.6.2011          

  8. Dìtský domov Moravská Tøebová Pardubický kraj smlouva uzavøena dne 14.6. 2011

  9. Dìtský domov Frýdek – Místek Moravskoslezský kraj smlouva uzavøena dne 24.6.2011

10. Dìtský domov Lichnov Moravskoslezský kraj smlouva uzavøena dne 23.6.2011

11. Dìtský domov Hora Svaté Kateøiny Ústecký kraj smlouva uzavøena dne 24.10.2011

12. Dìtský domov Žatec Ústecký kraj smlouva uzavøena dne 24.10.2011

13. Dìtský domov Kašperské Hory Plzeòský kraj smlouva uzavøena dne 30.11.2011

14. Dìtský domov Jemnice kraj Vysoèina smlouva uzavøena dne 30.11.2011

15. Dìtský domov Ústí nad Labem Ústecký kraj smlouva uzavøena dne 25.1.2012

16. Dìtský domov Plumlov Olomoucký kraj smlouva uzavøena dne 16.5.2012

17. Dìtský domov Kromìøíž Zlínský kraj smlouva uzavøena dne 16.5.2012

18. Dìtský domov Tišnov Jihomoravský kraj smlouva uzavøena dne 21.6.2012

19. Dìtský domov Most Ústecký kraj smlouva uzavøena dne 26.6.2012

20. Dìtský domov Písek Jihoèeský kraj smlouva uzavøena dne 9.10.2012

21. Dìtský domov Èeská Lípa Liberecký kraj smlouva uzavøena dne 21.11.2012

22. Dìtský domov Mariánské Láznì Karlovarský kraj smlouva uzavøena dne 12.12.2012

23. Dìtský domov Vizovice Zlínský kraj smlouva uzavøena dne 29.12.2012

24. Dìtský domov Senožaty kraj Vysoèina smlouva uzavøena dne 27.2.2013

25. Dìtský domov Nová Ves u Chotìboøe kraj Vysoèina smlouva uzavøena dne 12.4.2013

26. Dìtský domov Tachov Plzeòský kraj smlouva uzavøena dne 11.4.2013

27. Dìtský domov Lipová u Šluknova Ústecký kraj smlouva uzavøena dne 20.9.2013

28. Dìtský domov Jeseník Olomoucký kraj smlouva uzavøena dne 21.10.2013

29. Dìtský domov Boršov Jihoèeský kraj smlouva uzavøena dne 8.12.2013

30. Dìtský domov Fulnek Moravskoslezský kraj smlouva uzavøena dne 11.12.2013

31. Dìtský domov Racek Støedoèeský kraj smlouva uzavøena dne 7.11.2014

32. Dìtský domov Hodonín Jihomoravský kraj smlouva uzavøena dne 18.5.2015
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Takhle vypadají nìkteré z „našich” dìtských domovù zvenku i zevnitø

Ve dnech 18. a 19.11.2015 probìhlo celostátní setkání øeditelù dìtských domovù, se kterými má DEJME DÌTEM ŠANCI navázánu spolupráci. Setkání se konalo 

v prostorách Grand hotelu Beroun a zúèastnili se ho zástupci 29 ze 32 spolupracujících dìtských domovù z celé Èeské republiky.  

Dìtský domov Hodonín

Dìtský domov Boršov

Dìtský domov Senožaty
Dìtský domov Jeseník
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Cíle a specifika 

DEJME DÌTEM ŠANCI 

Hlavním cílem DEJME DÌTEM ŠANCI je usnadnit dìtem z dìtských domovù 

úspìšné zaèlenìní do spoleènosti po opuštìní dìtského domova a zmenšit 

riziko jejich možného sociálního vylouèení ze spoleènosti. 

Chceme uèinit DEJME DÌTEM 

ŠANCI všeobecnì známým 

synonymem možnosti 

poskytnutí adresné pomoci 

konkrétnímu dítìti z dìtského 

domova na území ÈR, kdy má 

dárce možnost se jednoduše 

pøesvìdèit komu pomohl 

a má jistotu, že jeho peníze 

byly ze 100 % použity 

na podporu dítìte, kterému 

byly urèeny.

• Pomáháme konkrétním dìtem v Èeské republice, které z mnoha rozdílných dùvodù vyrùstají v dìtských 

domovech, a které jsou a budou souèástí naší spoleènosti. Projekty DEJME DÌTEM ŠANCI jsou obdobou 

tzv. „adopce na dálku”, ale v rámci Èeské republiky.                                                                                                                                                                    

• Vìtšina projektù DEJME DÌTEM ŠANCI je jedineèných a žádná jiná organizace je v takové formì a rozsahu 

nenabízí. Naše projekty na sebe navazují a vzájemnì se doplòují. 

• Projekty organizace jsme na základì konzultací a získaných informací a zkušeností koncipovali tak, aby mìly smysl 

a opravdu úèinnì pomáhaly potøebným. Nepøizpùsobujeme naše projekty bezhlavì aktuálním grantovým výzvám.

• Jsme s dìtmi v osobním kontaktu. Dìti se na nás mohou kdykoliv obracet pøi øešení konkrétních problémù.                                                                     

Nechceme být jen další anonymní organizací, jejíchž programù se dìti úèastní.

• Zájemce o podporu dítìte má možnost vybrat si dítì, které ho nìèím zaujme, ze seznamu dìtí na webových 

stránkách DDŠ a podpoøit ho takovou formou, která je pro nìj pøijatelná jak po stránce lidské, tak po stránce finanèní. 

• Máme projekty založené na finanèní i nefinanèní (kontakt s dítìtem) pomoci. Podporujeme a propagujeme 

tzv. hostitelskou péèi (návštìvy dìtí v rodinách hostitelù o víkendech èi o prázdninách). 

• Všechny pøíspìvky adresované na úèty jednotlivých projektù pod variabilními symboly konkrétních dìtí jsou ze 100 % 

využity ve prospìch tìchto dìtí. (Každé dítì má pøidìleno svùj variabilní symbol pro platby na úèet daného projektu).

• Každý projekt organizace má svoji koordinátorku, která vede kompletní dokumentaci projektu vèetnì evidence dìtí 

zaøazených v daném projektu. Projekty „Podporuj mì…” a „Najdi si mì…” mají koordinátorku spoleènou, protože spolu úzce souvisí.

• Dárce obdrží na vyžádání Potvrzení o pøijetí daru èi Darovací smlouvu.                                                                                                                           

Darovaná èástka je odeèitatelnou položkou uplatnitelnou v daòovém pøiznání. Lze uplatnit i v pøípadì materiálního plnìní.



Reference mladých lidí, 

které podporujeme

Posláním DEJME DÌTEM ŠANCI je poskytovat adresnou, komplexní pomoc konkrétním dìtem a mladým lidem 

vyrùstajícím v dìtských domovech na území ÈR. O tom, že se nám naše poslání daøí naplòovat, svìdèí 

nejlépe reference „našich” dìtí, kterým jsme pomohli vkroèit do samostatného života.
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Jak dìtem pomáháme?

V ideálním pøípadì má komplexnì podpoøené dítì:

• finanèní podporu pøi studiu, která mu umožní zvolit si studijní obor dle jeho volby a pøipraví ho na jeho budoucí zamìstnání

• možnost absolvovat rùzné tématické semináøe v rámci víkendových pobytù, které mu usnadní orientaci v oblasti financí, práva, osobnostního rozvoje atd. 

Finanèní podporu pøi studiu i další vzdìlávání zajistí .

• naspoøeny peníze od podporovatele, které mu velmi pomohou v zaèátku jeho samostatného života

Spoøit dìtem lze v rámci projektu „Podporuj mì…”.

• hostitele, se kterým se seznámilo v prùbìhu pobytu v dìtském domovì, který mu pomùže s øešením rùzných provozních záležitostí, kterým musí po opuštìní 

dìtského domova èelit

Hostitelskou péèi øeší projekt .

• nárok na Startovací balíèek = materiální vybavení domácnosti od lùžkovin, vysavaèe, žehlièky, kuchyòského vybavení až po drogistické potøeby 

• možnost kdykoliv se obrátit na èlenky našeho týmu, které dobøe poznal v prùbìhu naší spolupráce, se žádostí o pomoc s nalezením ubytování èi zamìstnání 

po opuštìní dìtského domova

To pokrývá projekt .

• splnìno v prùbìhu let i nìkolik opodstatnìných pøání, díky èemuž si mùže napøíklad udìlat autoškolu, jet na lyžaøský kurz, nebo si zvýšit sebevìdomí 

napø. díky úhradì rovnátek

Pøání jsou dìtem plnìna v rámci projektu .

Stipendijní program v rámci projektu „Pomoz mi do života…”

„Pomoz mi do života…”

„Najdi si mì…”

„Pøál(a) bych si…”

Konkrétní pøíklad komplexnì podpoøeného dítìte najdete na str. 29. 
Zvládnout vstup do samostatného života bez pomoci zvenèí je prakticky nemožné!

Pomocí ètyø stálých projektù, které na sebe navazují a vzájemnì se doplòují. Dítì mùže být souèasnì 

zaøazeno do každého z nich. Naše projekty konzultujeme nejen s odborníky, ale i s mladými lidmi, 

kterým pomáháme. Koncipovali jsme je tak, aby dítìti poskytly opravdu komplexní pomoc. 
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U profilù dìtí na webových stránkách www.dejmedetemsanci.cz

naleznete i prùvodní dopisy dìtí žádajících o zaøazení do projektu

Patron projektu Vladimír Hron a jeho manželka Míša nám vìnovali výhru                
             

v soutìži Cibulkova hádanka ve výši 15 147  Kè. 

Èlenky týmu se natáèení osobnì zúèastnily a moc Vláïovi s Míšou fandily!
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„Podporuj mì…” 

aneb adopce „na blízko” 

„Peníze nejsou všechno, ale bez penìz

  je všechno na nic...”.

motto projektu:

Ke dni 31.12.2015 bylo v rámci projektu 

„Podporuj mì…” podpoøeno 119 dìtí.  

Naspoøená èástka èinila 1 327 965 Kè.

V roce 2015 opustilo dìtský 

domov 14 dìtí podpoøených 

v rámci projektu 

„Podporuj mì…” a byla jim 

vyplacena èástka ve výši 

248 090 Kè.

Projekt „Podporuj mì…” je obdobou tzv. „adopcí na dálku , 

ale v rámci Èeské republiky. Každý, kdo má zájem, si mùže vybrat 

konkrétní dítì na webových stránkách organizace a zaèít mu spoøit. 

Naším cílem je najít každému dítìti zaøazenému do projektu 

dlouhodobého podporovatele, který mu po dobu jeho pobytu v dìtském 

domovì naspoøí nìjaké peníze, které budou dítìti k dispozici až po opuštìní 

dìtského domova a pomohou mu v zaèátcích jeho samostatného života, kdy je 

potøebuje nejvíce. Naspoøená èástka mùže být použita napø. na celkovou èi 

èásteènou úhradu nájemného nebo bytového vybavení, ale také pøípadnì 

na financování dalšího studia, zvyšování kvalifikace apod. Peníze mohou být rovnìž 

mladému èlovìku vypláceny postupnì formou mìsíèní renty.

Naspoøené peníze zùstávají až do vyplacení celé naspoøené èástky dítìti v úschovì DEJME 

DÌTEM ŠANCI, která je pro dárce garantem úèelného využití penìz. Koordinátorka projektu 

konzultuje s každým dítìtem individuálnì využití naspoøených penìz. Podporovatel má v pøípadì 

potøeby právo po konzultaci s dítìtem schválit úèel, ke kterému budou peníze dítìtem použity. 

Dìti, které zatím nemají „svého” stálého podporovatele, který se na  podpoøe bude pokud možno podílet 

až do odchodu dítìte z dìtského domova lze podpoøit i jednorázovì. Podporovatel dítìte mùže zùstat 

v anonymitì, ale v pøípadì oboustranného zájmu je možnost navázat s dítìtem kontakt. Každý dlouhodobý 

podporovatel dítìte získá certifikát „Zodpovìdný èlovìk” jako podìkování za zapojení se do dlouhodobé podpory 

dítìte.     

Vìtšina dìtí je v rámci projektu podporována jednotlivci, ale do podpory 

dìtí v rámci projektu „Podporuj mì…” se zapojují i firemní dárci.  

V roce 2015 to byla napøíklad spoleènost Citibank Europe.

Pro více informací, kontaktujte, prosím, koordinátorku projektù „Podporuj mì…”

 a „Najdi si mì…” Ivanu Veselou -  ivana@dejmedetemsanci.cz. 

”

jejich



„Najdi si mì…”
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„Chceš-li pomoci 

   hladovému, nedávej mu rybu, 

   ale nauè ho ryby chytat!”

motto projektu:

V rámci projektu „Najdi si mì…” je možné navázat osobní kontakt s dítìtem žijícím v dìtském 

domovì s osobou mimo dìtský domov (tzv. hostitelská péèe). V ideálním pøípadì tento vztah 

pøetrvá až do doby, kdy bude dítì dìtský domov opouštìt a hostitel bude dítìti nápomocen 

v nelehkém zaèátku jeho samostatného života. 

Kontakt s dítìtem je samostatnou formou pomoci, ale mùže být též 

vhodným doplòkem finanèní podpory dítìte.

Hostitelská péèe 

je vhodná zejména pro starší dìti, u kterých je malá šance na návrat do biologické rodiny 

èi na trvalé umístìní do náhradní rodiny. Vzor funkèní rodiny je to, co naprosté vìtšinì dìtí 

z dìtských domovù chybí. Následkem toho tyto dìti èasto v dospìlosti selhávají v navazování 

tradièních partnerských vztahù a ve výchovì svých vlastních dìtí.

Pro dítì je velkou výhodou možnost navázání sociálních a citových vazeb mimo dìtský domov!

Èetnost a délka návštìv by mìla být vždy nastavena tak, aby vyhovovala obìma stranám, aby ani 

jednu stranu nepøimìøenì nezatìžovala a byla oboustrannì pøíjemným zážitkem. Pro nìkoho je ideální 

vidìt se každý druhý víkend, nìkomu vyhovuje návštìva jedenkrát za ètvrt roku. Kontakt s dítìtem vždy 

zaèíná jeho návštìvami v dìtském domovì, v prostøedí, které dítì zná a kde se cítí bezpeènì. Postupnì lze 

jít s dítìtem na vycházku nebo jet na výlet. Teprve až se s dítìtem dobøe poznáte a dítì bude psychicky 

pøipraveno na návštìvu v rodinì, mùže probìhnout napøíklad víkendový pobyt v rodinì hostitele. 

Zájemci o podporu dítìte formou hostitelské péèe mají možnost se v rámci projektu zúèastnit zdarma 

Semináøù o hostitelské péèi. Každému, kdo o nabídce hostitelské péèe pøemýšlí, úèast na semináøi vøele

 doporuèujeme!

Semináøe pro zájemce o hostitelskou péèi
DEJME DÌTEM ŠANCI poøádá celodenní semináøe, kde mají lidé možnost seznámit se s problematikou dìtí vyrùstajících 

v  dìtských domovech, s jejich specifiky a možnými deprivaèními projevy, s  formami hostitelské péèe, s  jejími klady, 

ale i riziky a s úøedními postupy. Cílem semináøe je lidem pøiblížit téma hostitelské péèe ze všech úhlù pohledu 

a umožnit jim zodpovìdnì zvážit, zda se pro danou formu pomoci dìtem hodí, èi se na ni opravdu cítí. 

Našimi semináøi již prošlo 113 zájemcù o hostitelskou péèi. Ti, kteøí po absolvování semináøe projeví zájem okontakt s dítìtem, 

zkontaktujeme pøímo s vedením dìtského domova blízko místa jejich bydlištì. Další jednání již probíhají pøímo s dìtským 

domovem a s pøíslušným OSPOD dle místa bydlištì žadatele. Nìkteøí hostitelé nám dají zpìtnou vazbu, jiní ne. Víme o nìkolika 

rodinách èi jednotlivcích a dìtech, kteøí se dlouhodobì navštìvují, a kde tento vztah evidentnì prospívá obìma stranám. 

V  nìkterých pøípadech dokonce pøerostlo navázané pøátelství v  trvalé umístìní dítìte èi dìtí do rodiny formou 

pìstounské péèe. 

Dvì rodiny, které absolvovaly semináø 

o hostitelské péèi a zaèaly dìtem 

touto formou pomáhat, pøijaly 

v roce 2015 každá do rodiny, 

do pìstounské péèe,  tøi 

sourozence vyššího vìku. 

Tyto dìti by jinak šanci na 

umístìní do rodiny nemìly.
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Patronka projektu hereèka  Lucie Benešová, která má 

sama v pìstounské péèi dceru Sáru, nás velice ochotnì 

podporuje na rùzných akcích. 6.9.2015 spolu 

s docentem Janem Mìš�ákem odstartovala závod 

v bìhu na akci „Bìháme pro dìti”, jejíž první 

roèník se uskuteènil v pražské Stromovce. 

Termín „Hostitelská péèe” není formálnì definován v žádném zákonì a mezi hostitelem 

a dítìtem tak nevzniká žádný právní vztah. Mnoho takových vztahù vzniká spontánnì 

napøíklad kamarádstvím dítìte se spolužákem z dìtského domova. 

Dìtský domov mùže po pøedchozím písemném souhlasu pøíslušného orgánu sociálnì právní 

ochrany dítìte (OSPOD) povolit dítìti doèasný pobyt v hostitelské rodinì.

V pøípadì zájmu o úèast na semináøi èi pro více informací, kontaktujte, prosím, koordinátorku 

projektù „Podporuj mì…” a „Najdi si mì…” Ivanu Veselou – ivana@dejmedetemsanci.cz. 



„Pøál(a) bych si…”

„Nejlepší zpùsob, jak zaèít nový den, 

  je hned po probuzení myslet na to, 

  zda dnes nemùžeme udìlat radost

  alespoò jednomu èlovìku.” 

motto projektu:
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Ke dni 31.12.2015 bylo v rámci projektu 

„Pøál(a) bych si…” splnìno již 863 

pøání dìtí v celkové hodnotì 

3 620 977 Kè.

Z toho 292 pøání za 

881 818 Kè bylo splnìno 

v prùbìhu roku 2015. 
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Díky projektu „Pøál(a) bych si…” umožòujeme dìtem vyrùstajícím v dìtských domovech vìnovat 

se svým zálibám, trávit smysluplnì svùj volný èas a posílit jejich èasto velmi slabé sebevìdomí. 

Tato podpora dìtem pomùže úspìšnì se integrovat do spoleènosti po opuštìní dìtského domova. 

Plníme tzv. opodstatnìná pøání dìtí, která musí mít nìjakou spojitost
  • se studiem (školní pomùcky, kurzy, autoškola, školní a letní pobyty apod.)

  • se smysluplným trávením volného èasu (sportovní a výtvarné potøeby, hudební nástroje apod.)

  • s nápravou zdravotního hendikepu, který nehradí zdravotní pojiš�ovna (brýle, rovnátka apod.)

• Možnost pøispìt libovolnou èástkou (pøíspìvky se naèítají až do dovršení cílové èástky).

• Minimální výše pøíspìvku u projektu „Pøál(a) bych si…” je 100 Kè. 

• Dítì má samo možnost si vybrat konkrétní vìc èi službu, která mu bude uhrazena.

• Pøání dìtí jsou dìtským domovùm proplácena na základì pøedložení kopie úètenky, ze které je evidentní, 

  že bylo dítìti zakoupeno zboží, které je pøedmìtem daru. 

Na pøání dìtí pøispívají zejména jednotlivci, ale do projektu 

se zapojuje èím dál více firemních dárcù. Tìší nás, že mnoho 

z dárcù se zapojuje do podpory opakovanì!

Pro více informací, kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu 

„Pøál(a) bych si…” Moniku Hrstkovou – monika@dejmedetemsanci.cz. 
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  DEJME DÌTEM 

  DÁREK K JEŽÍŠKU aneb 

„Strom splnìných pøání”

Ve 4. roèníku projektu „Strom 

splnìných pøání” se díky štìdrým 

dárcùm podaøilo splnit všech 

                       dìtských pøání 

v celkové hodnotì

1 074 

1 654 353 Kè!

Každý rok ve dnech 11.11. - 12.12. mùžete pomocí tohoto projektu 

plnit vánoèní pøání dìtem z dìtských domovù v celé Èeské republice 

na webových stránkách www.stromsplnenychprani.cz !

Partnerem projektu byla opìt spoleènost NWT, která je provozovatelem internetových obchodù Patro.CZ, 

Lypo, Sportilo a Outdoor – shop, ve kterých si dìti vybíraly všechny dárky, o které si následnì psaly 

v „Dopisech Ježíškovi”. 

Stejnì jako v minulých letech bylo z èeho vybírat. Pøání dìtí byla velmi rùznorodá od hraèek pro ty nejmenší 

pøes sportovní potøeby, kosmetiku, vybavení domácnosti až po elektroniku tolik oblíbenou zejména mezi 

staršími dìtmi a „dospìláky”. 

Dìti nijak neomezujeme ve výbìru pøání ani v jeho cenì, zároveò však dìtem splnìní pøání negarantujeme. 

Necháváme na dìtech samotných, aby se rozhodly, zda si vyberou pøání cenovì dostupné, u kterého je 

témìø jisté, že se splní, nebo zda pùjdou do rizika, že si k nim Ježíšek tentokrát cestu nenajde. 

V roce 2015 udìlal Ježíšek radost všem dìtem.

Dìkujeme spoleènosti NWT a zejména øeditelce internetového obchodu Patro.CZ  paní Petøe Veèerkové 

za zajištìní projektu, OC Park Hostivaø za bezplatné poskytnutí prostor k uskladnìní a balení dárkù, 

spoleènosti Albi Èeská republika za vánoèní balicí papír a dárkové tašky, které jsme èerpali ještì 

z loòských zásob, a samozøejmì všem dobrovolníkùm, kteøí nám pomohli všechny dárky zabalit! 

Nejvìtší dík patøí všem „Ježíškùm”, kteøí zakoupili dìtem vánoèní dárky! 



„Pomoz mi do života…”

„Jistého pøítele poznáme 

   v nejistých situacích…”

motto projektu:

Lenku jsme podporovali po celou 

dobu studia na vyšší odborné škole. 

Ze startovacího balíèku mìla velkou radost.

Patronem projektu
 „Pomoz mi do života…”

je doc. MUDr. Jan Mìš�ák, CSc., 
který nás ochotnì reprezentuje

na rùzných akcích. 

Projekt „Pomoz mi do života…” se skládá ze 3 samostatných èástí.

1. Stipendijní program (komplexní finanèní podpora pøi studiu po dokonèení základního vzdìlání)

2. Startovací balíèky (základní materiální vybavení domácnosti po odchodu z dìtského domova )

3. Pomoc v zaèátku samostatného života (pomoc pøi hledání vhodného pracovního uplatnìní a ubytování 

po opuštìní dìtského domova)                                                                 

Projekt „Pomoz mi do života…” øeší pøípravu starších dìtí na odchod z dìtského domova a pøímou pomoc mladým lidem, 

kteøí opouštìjí dìtské domovy po dosažení plnoletosti nebo po dokonèení studia. Jedná se o nejobsáhlejší a finanènì 

nejnároènìjší projekt organizace. 

Vstup do samostatného života je pro dìti z dìtských domovù nepøedstavitelnì tìžkou životní zkouškou. Je to 

naprosto nepøenosná záležitost a kdo z nás ji nezažil, nemùže si vùbec pøedstavit, jak se asi musí mladí lidé v tuto chvíli 

cítit. Neuvìdomujeme si, jak složité mùže být pro tyto „dìti” øešit rùzné situace, které my øešíme témìø automaticky. 

Pøi odchodu z dìtského domova jsou odkázány samy na sebe, s minimem prostøedkù (ze zákona dostanou odchodné 

v max. výši 25 tisíckorun), bez vzoru funkèní rodiny, bez pøátel, na které by se mohly obrátit.

Startovací balíèky
obsahují základní vybavení domácnosti - lùžkoviny, ložní prádlo, ruèníky, nádobí, drobné kuchyòské vybavení, 

žehlièku a žehlicí prkno, sušák na prádlo, vysavaè, rychlovarnou konvici a drogistické vybavení.  

Startovací balíèky vìnujeme výhradnì mladým lidem, kteøí odcházejí z dìtského domova do samostatného bydlení. 

Jedná se o velmi oceòovanou pomoc jak ze strany dìtských domovù, tak ze strany samotných mladých lidí. 

Celkem jsme již pøedali 61 Startovacích balíèkù v celkové hodnotì 994 369 Kè.

Vybavení startovacích balíèkù získáváme formou materiálního plnìní od výrobcù èi prodejcù daného sortimentu. 

V roce 2015 nám jej poskytly spoleènosti SILEX (SCANquilt), Vaše DEDRA, U.T.C., Groupe SEB ÈR a Leifheit.

Jeden Startovací balíèek v roce 2015 mìl hodnotu 22 411 Kè. 
24
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Stipendijní program v rámci 

projektu „Pomoz mi do života…”

Ve tøech roènících „Stipendijního programu” jsme již podpoøili celkem 

45 dìtí èástkou ve výši  Kè. Pro školní rok 2015/16 je ve 

Stipendijním programu zaøazeno 32 dìtí, které jsme se zavázali podpoøit 

èástkou ve výši 1 069 197 Kè.

1 810 889

Pro studenty zaøazené do Stipendijního programu poøádáme 

dvakrát roènì prodloužená víkendová setkání. Pøipravujeme pro nì rùzná témata 

semináøù, ale také exkurze a volnoèasové aktivity. Hlavním cílem tìchto setkání je 

však pøedevším navázání dùvìry a pøátelství mezi dìtmi a èlenkami týmu DEJME 

DÌTEM ŠANCI, protože jen tak mùžeme dìtem úèinnì pomáhat.

Svaèiny a obèerstvení na víkendová setkání nám pro dìti dodaly spoleènosti 

Kofola, Bonavita, Madeta, Aquara a Hájek a Boušová. .

Program umožòuje dìtem studovat obor dle své vlastní 

volby bez ohledu na finanèní náklady s tím spojené. 

Pokud dítì dostane možnost realizovat se v oboru, který 

ho baví, stoupá mnohonásobnì šance, že zvolený obor 

dokonèí a získá potøebnou kvalifikaci, èímž se zvýší 

možnost jeho uplatnìní na trhu práce. 

Všechny náklady spojené se studiem (jako ubytování na 

internátì èi koleji školy, náklady na dopravu do školy, 

školní pomùcky, školné, rùzné kurzy spojené se studiem 

a nájemné ve startovacích bytech) lze financovat právì 

díky Stipendijnímu programu. Výše podpory pro jednoho 

studenta na školní rok je limitována èástkou 50 000 Kè. Dìti 

mají v rámci programu možnost získat i Prospìchové 

stipendium a Motivaèní stipendium, které se vyplácí 

po dokonèení dané školy. Do Stipendijního programu jsou 

zaøazeni studenti SOU, SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ a nástavbového studia. 

Pro více informací, kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu „Pomoz mi do života…” 

Dittu Pospíchalovou – ditta@dejmedetemsanci.cz.  

V roce 2015 se na podpoøe projektu výraznou mìrou podílela spoleènost MetLife.



Svojí úèastí akci podpoøila rovnìž øeditelka Nadace 

Naše dítì a senátorka PÈR Ing. Zuzana Baudyšová.

Celé odpoledne zakonèil koncert kapely 
Eddie Stoilow v èele s Honzou Žampou.

Koupí trièka „Bìhám pro dìti” mùže dát každý najevo, že bìží nejen pro svoji kondici a svoje zdraví, 
ale také pro dobrou vìc!

Š�astnì v cíli…

Partneøi jednotlivých disciplin mìli 

možnost prezentovat svoji èinnost pøímo 

v místì konání akce.
Lucie Benešová, Jan Mìš�ák, Kateøina Baïurová a Leoš Mareš

startují bìžecký závod. Na trati  bylo 7 stanoviš�. Každý mohl 

symbolicky ubìhnout 100 m, ti nejzdatnìjší zdolali 5 km tra�.

Start!
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„Bìhám(e) pro dìti”

„Èím dál dobìhnete, 

   tím víc pomùžete!” 

motto akce:

         (dìtem na cestì do života)

V rámci projektu Bìhám pro dìti nakupujeme jako partnerská organizace spoleènosti  

Prague International Marathon registraèní èísla na pražský maraton a regionální pùl 

maratony za ceny RunCzech stanovené pro neziskové organizace a prodáváme je svým 

klientùm. Jedná se o jednu z možností samofinancování naší organizace a tìší nás, 

že se zájem o nákup registrací naším prostøednictvím zvyšuje, a to jak ze strany 

jednotlivcù, tak firem. Dìkujeme všem, kdo nás úèastí v závodech podpoøili!

Mimo to jsme v roce 2015 uspoøádali první roèník akce „Bìháme pro dìti” 

na podporu dìtí z dìtských domovù. „Bìháme pro dìti” je sportovnì zábavné 

odpoledne pro širokou veøejnost. 

Hlavním cílem akce bylo podpoøit dobrou vìc, nikoliv podat 

zásadní sportovní výkon!

Každý úèastník mohl sportovat dle 

svých možností a schopností, 

partneøi akce hradili výkony úèastníkù 

na jednotlivých disciplínách za každého 

z vás. Bìhat pro dìti mùže každý!

První roèník „Bìháme pro dìti” se konal 

v nedìli 6.9.2015 ve Stromovce a v Grill parku 

na pražském Výstavišti za podpory Nadace ÈEZ 

a pod záštitou starosty Prahy 7 Mgr. Jana 

Èižinského. Celým odpolednem provázel skvìlý 

moderátor Leoš Mareš. V prùbìhu odpoledne 

vystoupily nejen hudební skupiny Mixle v piksle,

MZH a Eddie Stoilow, ale také dìti ze spolupracujících 

dìtských domovù. Všichni úèinkující vystoupili bez nároku 

na honoráø! Mimo bìžecké trati a hudebních vystoupení 

bylo pro úèastníky akce pøipraveno 7 sportovních disciplin, 

každá pod patronací jednoho z  partnerù akce. Pro dìti byla 

v areálu celá dìtská zóna se sportovními disciplínami pouze 

pro dìti, výtvarnou dílnou, skákacím hradem a oblíbeným malováním na oblièej. Akce se rovnìž zúèastnily dìti 

ze spolupracujících dìtských domovù. Navzdory nepøízni poèasí bylo na akci více než 700 úèastníkù a výtìžek akce 

èinil krásných 299 704 Kè. Dìkujeme všem, kdo se na akci podíleli! Tìšíme se na vás v záøí 2016! 

Leoš Mareš provázel celým 
odpolednem bez nároku na honoráø!



„Dìti bez dluhù”

„Zákon je jen technické a ne vždy 

  podaøené provádìní spravedlnosti”

motto projektu:
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(Emil Vachek)

Dìti, které vyrùstají v dìtských domovech, mají vìtšinou hlášen trvalý 

pobyt podle trvalého bydlištì své biologické matky, kde se dítì prakticky 

nevyskytuje. To však nebrání jejich „domovským” obcím v tom, aby dìtem 

vymìøily dlužnou èástku za komunální odpad, který v místì trvalého bydlištì 

zjevnì neprodukovaly. Rodièe za nì tyto poplatky samozøejmì neplatili, a tak 

dluh v prùbìhu let narostl. Obec následnì pøedá vìc exekutorovi, který si 

k existujícímu dluhu pøipoète nemalý poplatek. Tak se dítì mùže velice snadno 

stát úèastníkem exekuèního øízení, o èemž se dozví až v momentì, kdy mu „zmizí” 

peníze z úètu. Mladý èlovìk pak mùže snadno vstoupit do samostatného života 

s dluhem. Díky úpravám v zákonì o místních poplatcích by se podobné pøípady 

do budoucna nemìly stávat.

K obdobné situaci  však dochází také pøi vymáhání dluhù od dopravních podnikù, kdy rodiè

za nezletilé dítì nezaplatil øádné jízdné napøíklad pøi cestì do školy. 

Cílem projektu „Dìti bez dluhù” je podniknout všechny potøebné kroky 

smìøující k oddlužení dìtí a zabránìní výkonu exekuce.

Je nám ctí být partnerem projektu Mgr. Aleny Vlachové z advokátní kanceláøe VEPØEK CASKA VLACHOVÁ, 

která v rámci projektu dìtem, které se ne vlastní vinou dostaly do problémù s exekutory, bezúplatnì 

poskytuje právní pomoc, zastupuje je v poplatkovém øízení a správním soudnictví i v exekuèních øízeních. 

Zároveò se zasadila o dosažení zmiòované zmìny zákona o místních poplatcích, aby v budoucnu k podobným 

kauzám nedocházelo. 

U každého pøípadu je vždy v první øadì usilováno o øešení právní cestou. Až když selžou všechny ostatní možnosti 

a dítìti bezprostøednì hrozí exekuce, pøistupuje se k oddlužení dítìte, to znamená zaplacení jeho dluhù z penìz 

vìnovaných dárci. Stejnì jako u ostatních projektù organizace se i v projektu „Dìti bez dluhù” jedná o pøímou podporu 

konkrétního dítìte, ale s ohledem na charakter projektu není možné v rámci tohoto projektu poukázat peníze pøímo

vybranému dítìti, protože jednotlivé pøípady jsou posuzovány a øešeny podle jejich aktuální naléhavosti. Dluhy 

pomáháme øešit i dìtem z jiných než spolupracujících dìtských domovù. Pøíbìhy jednotlivých dìtí jsou prezentovány 

na webových stránkách www.detibezdluhu.cz, kde rovnìž naleznete seznam podpoøených dìtí, které jsou prezentovány 

i na webových stránkách DEJME DÌTEM ŠANCI.

V roce 2015 jsme díky úspìšnosti Mgr. Vlachové pøi soudních jednáních uhradili dlužné 

èástky, èi potøebné poplatky pouze za 4 dìti a to v celkové výši 8 511 Kè. 
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Komplexnì podpoøený 

mladý èlovìk – Martin Kugler

Martinovi skonèil èas her…

…a zaèíná mu samostatný život…

Naším cílem je poskytovat dìtem komplexní podporu. V roce 2015 opustil dìtský domov Martin (25), 

absolvent VOŠ se zamìøením na sociální práci, který byl zaøazen v  našich projektech celé 4 roky 

a dìtský domov opouštìl jako tzv. komplexnì podpoøené dítì, respektive mladý muž. Martinovi jsme po celou 

dobu podpory plnili opodstatnìná pøání v projektu  „Pøál(a ) bych si…”. Nalezli jsme mu podporovatele, který 

mu spoøil po dobu jeho pobytu v DD v rámci projektu „Podporuj mì…”. Když opouštìl dìtský domov mìl k dispozici 

60 tisíc korun, ze kterých mu pøispíváme na nájemné.

Martina jsme podporovali po celé 3 roky studia na VOŠ ve Stipendijním programu v rámci projektu „Pomoz mi do 

života…”. Souèástí podpory ve Stipendijním programu byla m.j. i úhrada nájemného v  tzv. startovacím bytì, kde 

si mohl vyzkoušet samostatné bydlení „naneèisto”.

Po opuštìní dìtského domova jsme Martinovi vìnovali Startovací balíèek se základním vybavením domácnosti. 

S naší podporou zvládl vstup do samostatného života na jednièku! Takových mladých lidí jako Martin jsme letos do života 

vypustili nìkolik.  S vìtšinou z nich jsme v kontaktu a daøí se jim dobøe.

Celková podpora, kterou jsme Martinovi 

za dobu ètyø let poskytli, èinila 256 972 Kè.

„Podporuj mì…” – naspoøené peníze 60 000 Kè 

„Pøál(a) bych si…” – splnìná pøání 45 897 Kè

• rovnátka 12 000 Kè

• uèebnice    4 000 Kè

• jízdné do školy        5 000 Kè

• bìžecké boty    5 000 Kè

• operace kolene   2 400 Kè

• gril a kávovar    2 497 Kè

• TV + stolek 15 000 Kè

„Pomoz mi do života…” – Startovací balíèek 22 411 Kè

„Pomoz mi do života…” – Stipendijní program      128 664 Kè

podpora pøi studiu na VOŠ v letech 2012 – 2015



AKCE v roce 2015
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Stejnì jako v minulých letech jsme se v prùbìhu roku 2015 zúèastnili 

mnoha akcí. Poøádáme akce pro dìti, napø. víkendová setkání v rámci 

Stipendijního programu a semináøe pro zájemce o hostitelskou péèi. 

O nich píšeme u jednotlivých projektù. V roce 2015 jsme uspoøádali 

rovnìž celostátní setkání øeditelù spolupracujících dìtských 

domovù.

Zde zmiòujeme pøedevším akce, které mají fundraisingový a PR 

charakter. To znamená akce, které nám pomohou se zviditelnit

a vygenerovat finanèní prostøedky na podporu naší 

organizace. Mnohé z nich sami poøádáme, na nìjakých 

se podílíme jako partneøi, nìkteré poøádají jiné 

spoleènosti v náš prospìch. Pøehled všech akcí 

naleznete na našich webových stránkách. Nejvìtší 

námi poøádanou akcí v roce 2015 bylo sportovnì 

zábavné odpoledne „Bìháme pro dìti”, 

o  k t e r é m  i n f o r m u j e m e  s a m o s t a t n ì  

na stranách 26 -27. 

Dìkujeme všem, kdo nás v rámci našich 

akcí podporují a všem, kteøí vìnují 

v ý t ì ž e k  z  p o ø á d a n é  a k c e  

ve prospìch DEJME DÌTEM 

ŠANCI. Dík patøí rovnìž všem 

dobrovolníkùm, kteøí nám 

n a  n á m i  p o ø á d a n ý c h  

akcích pomáhají!

Benefièní veèer - 28.5.2015

Benefièní veèer je již každoroèní tradicí, kdy máme možnost pozvat naše partnery, 

podporovatele a sympatizanty, podìkovat jim za jejich podporu, informovat je o aktivitách 

DDŠ za uplynulý rok a seznámit je s našimi plány do budoucna. Již potøetí 

se benefièní veèer konal v Divadle Palace v  Praze na Václavském námìstí a již podruhé jej 

moderovala skvìlá Adéla Gondíková. 

Svojí pøítomností nás podpoøili patroni organizace Lucie Benešová a doc. Jan Mìš�ák. O hudební 

a taneèní vystoupení se tentokrát postarali mladí lidé z dìtských domovù, kterým pomáháme - 

zpìvaèka Zuzana Holakovská a taneèník Jarek Lambor. Vystoupili rovnìž sourozenci Miro a Bohunka 

Bartošovi, èlenové opery Divadla J.K. Tyla v Plzni, kteøí rovnìž strávili dìtství v dìtském domovì, 

ale na jejichž podpoøe jsme se nijak nepodíleli. Všechna vystoupení mìla u obecenstva velký úspìch!

.

Hostem veèera byla i operní 
pìvkynì Dagmar Pecková, 
která je jedním z prvních 
èlenù Výboru podporovatelù 
DDŠ (viz str. 11). Na fotografii 
se sourozenci Bartošovými.

Taneèník Jarek Lambor 

s moderátorkou veèera 

Adélou Gondíkovou.

Zakladatelky 

DEJME DÌTEM ŠANCI 

tìšnì pøed zaèátkem 

 benefièního veèera.



V prùbìhu benefièního veèera byli vyhlášeni vítìzové 

výtvarné soutìže a naši podporovatelé dostali možnost 

pøedat zástupkyním organizace oficiálnì šeky na naši podporu.
Hosty Aukce zážitkù byli i mecenáška umìní Meda Mládková a europoslanec Jiøí Pospíšil.

Na benefièním veèeru nechybìla ani tradièní aukce. Dražil se poukaz na veèeøi s vinným párováním pro dvì osoby do restaurace La Degustation Boheme Bourgeoise michelinského kuchaøe Oldøicha Sahajdáka. Voucher se vydražil za krásných 20 000 Kè!

Chutný raut po skonèení oficiální èásti benefièního veèera pøipravil jako každoroènì tým restaurací 
Ambiente.

Tomáš Matonohabyl nejen skvìlým moderátorem 
a licitátorem 
Aukce, ale pobavilpøítomné hosty

i svým hudebním vystoupením.

Jedním z dražených zážitkù byla i výroba 

dortu s „Úžasnou” Markétou.
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Aukce zážitkù v hotelu Hilton 8.4.2015

Zájem o nabízené zážitky jako napø. natáèení s Lucií Benešovou, trénink s Bárou Špotákovou, 

kulináøský kurz u Romana Vaòka nebo víkend v prezidentském apartmá hotelu Hilton byl 

veliký! Celým veèerem provázel s velkým šarmem Tomáš Matonoha a atmosféru akce 

zpøíjemnila svým hudebním vystoupením sopranistka Státní opery Praha Pavlína Seniæ, 

oba bez nároku na honoráø, za což jim patøí náš velký dík! Celkový výtìžek aukce èinil 

krásných 186 100 Kè! Velký dík patøí hotelu Hilton Prague Old Town za prostory 

pro poøádání této akce i výteèné obèerstvení, všem, kdo nám zážitky do dražby vìnovali 

a zejména všem dražitelùm! Vážíme si také osobní úèasti doc. Jana Mìš�áka, Lucie 

Benešové, Medy Mládkové, Jiøího Pospíšila a Veroniky Kašákové.

T.G.I. Friday’s slavilo 50 let! - 19.11.2015

Celý tým DDŠ se vydal oslavovat narozeniny TGI Friday's, které je naším dlouholetým 

podporovatelem. Do restaurace na pražském Andìlu nás doprovodily 

hereèka Nela Boudová a zpìvaèka Zuzana Holakovská z dìtského domova 

v Tachovì, která v rámci veèera vystoupila. Celý veèer panovala v restauraci velice 

pøíjemná a pøátelská atmosféra. Po strhující barmanské show se náš patron 

docent Jan Mìš�ák ujal krájení narozeninového dortu. V prùbìhu veèera jsme 

stejnì jako loni pøevzali od vedení spoleènosti šek na 50 000 Kè. 

Moc se tìšíme na další spoleèné akce!

4. roèník festivalu Chillibraní v Brnì - 5.9.2015

Organizátoøi nejvìtšího hotfood festivalu v Èeské Republice vìnovali naší organizaci 

5 % ze vstupného, což èinilo 17 000 Kè, na podporu studia Denisy 

a Natálie z dìtského domova v Kromìøíži. Velkým lákadlem pro milovníky dobrého 

jídla byla cooking show èlena Výboru podporovatelù DEJME DÌTEM ŠANCI 

„michelinského” šéfkuchaøe Oldøicha Sahajdáka. Po celý den mìli návštìvníci 

festivalu možnost seznámit se s èinností naší organizace a koupit si reklamní 

pøedmìty ve stánku DEJME DÌTEM ŠANCI. Dìkujeme zejména organizátorovi 

festivalu Petru Klemešovi a tìšíme se na další roèník!

 - 
.

.

.
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Adventní akce 2015

V OC Arkády Pankrác nám s prodejem

pomohli Aleš Háma a Vladimír Hron. Dìkujeme!

Na všech adventních akcích se prodávaly zejména naše adventní kalendáøe z pravé belgické èokolády, vánoèky z Café Savoy, kovové 
klíèenky ve tvaru panenky èi panáèka, hrneèky v barvách loga DDŠ a novoroèenky 2016.

V prùbìhu roku poøádáme rùzné prodejní akce,  jejichž poèet kulminuje 

právì v adventním období. Letos jsme zopakovali adventní prodejní 

akci v Antonínovì pekaøství a novì jsme se prezentovali v obchodním 

centru Arkády Pankrác. Velice pøíjemné adventní dopoledne jsme 

strávili v administrativní budovì QUADRIO Offices, kde si zamìstnanci 

spoleèností CPI, MetLife a MOL zakoupili bìhem dopoledne zboží 

v hodnotì pøes 36 tisíc korun! Advent jsme zakonèili v pátek 18.12. 

na piazzetì Národního divadla spolu s èleny umìleckých souborù 

ND, kteøí se ochotnì zapojili do malování vánoèních perníèkù.

Na žádné z našich akcí nechybìl pan Müller a jím 

servírovaná výborná káva znaèky Caffé Milani! 

Kdo nepije kávu, mohl si dát èaj nebo horkou 

èokoládu.
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Spolupráce s firemními 

partnery v roce 2015

Financování DEJME DÌTEM ŠANCI je z velké èásti založeno na podpoøe firemních dárcù, proto si jejich podpory tolik vážíme a dìláme maximum pro to, 

aby naše vzájemná spolupráce byla oboustrannì prospìšná. Vedle prohlubování spolupráce se stávajícími firemními partnery neustále oslovujeme další 

spoleènosti a vítáme možnosti rozšíøení portfolia našich podporovatelù. 

Není možné, abychom zde jmenovitì uvedli všechny, kdo nás v roce 2015 podpoøili. Loga naprosté vìtšiny našich dárcù za rok 2015 naleznete na poslední 

dvoustrannì této výroèní zprávy. Mezi spoleènosti, se kterými spolupracujeme od poèátku naší èinnosti, patøí zejména GEPARD FINANCE, BB Partners, DBK 

Partners a Nadace Naše dítì. Dlouhodobou spolupráci máme navázánu napøíklad se spoleènostmi Vaše DEDRA, Silex (SCANquilt), Nadace AGROFERT, U.T.C., 

NWT, JCDecaux Group, Antalis, Rosinter (T.G.I. Friday´s), Techo, MADETA, RWE a Burza cenných papírù.

Vážíme si podpory každého z vás a dìkujeme vám, že naším prostøednictvím pomáháte dìtem z dìtských domovù! 

Na tomto místì chceme zmínit vždy zejména spoleènosti, se kterými jsme v daném roce novì navázali spolupráci a spoleènosti, které nás v daném roce 

podpoøily významnou èástkou.

MetLife
Spoleènost MetLife podpoøila v roce 2015 prostøednictvím své centrály MetLife Foundation v USA Stipendijní program v rámci projektu „Pomoz mi do života…” 

èástkou 25 000 USD. Jedná se o velice významnou podporu tohoto projektu, který dává dìtem a mladým lidem možnost studovat obor, který si sami zvolili. 

Dìkujeme  spoleènosti MetLife v ÈR, že v nás vložili dùvìru a byli nám garantem pro jejich americkou centrálu.

Nadace ÈEZ
Nadace ÈEZ již v minulosti podpoøila studenty v rámci Stipendijního programu. V roce 2015 jsme za finanèní podpory Nadace ÈEZ mohli uspoøádat první roèník sportovnì 

zábavného odpoledne „Bìháme pro dìti”. Podpora Nadace ÈEZ ve výši 300 000 Kè nám umožnila pokrýt zejména náklady na technické zabezpeèení akce, o které se více 

dozvíte na stranách 26-27 této výroèní zprávy. Dìkujeme za projevenou dùvìru.

Nadace Naše dítì
Nadace Naše dítì nás podporuje již od založení naší organizace. V roce 2015 podpoøila èinnost naší organizace èástkou 250 000 Kè. Dìkujeme za finanèní podporu 

i za osobní spolupráci ze strany øeditelky Nadace Ing. Zuzany Baudyšové.

JCDecaux Group                                                                                                                                                                                                                            
Spoleènost JCDecaux Group nám v roce 2015 opakovanì zdarma poskytla reklamní plakátovací plochy. Dìkujeme!
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Spolupráce s firemními 

partnery v roce 2015

Agentura HERA
Agentura HERA poøádá sérii charitativních golfových turnajù v Èeské republice. V roce 2015 vìnovala na podporu naší organizace výtìžek celé série ve výši 230 700 Kè. 

Dìkujeme organizátorovi turnajù Matouši Rajmontovi za významnou podporu!

BNP Paribas Personal Finance SA
Spoleènost BNP Paribas podpoøila na sklonku roku 2015 projekt „Pomoz mi do života…” èástkou 200 000 Kè. Dìkujeme za finanèní podporu, které si velice vážíme a doufáme 

v rozvoj vzájemné spolupráce.

Vaše DEDRA, SILEX (SCANquilt) a Groupe SEB
Již nìkolikátým rokem nám tyto spoleènosti poskytují vybavení Startovacích balíèkù, které dáváme dìtem, jež opouštìjí dìtské domovy. V roce 2015 pøispìly èástkami – Vaše DEDRA 

197 595 Kè, SILEX 187 400 Kè a Group SEB 99 340 Kè.

Select Food
Spoleènost Select Food podpoøila v roce 2015 èinnost naší organizace èástkou 200 000 Kè. Dìkujeme za podporu!

Verdi Capital, DBK, NEWTON Holding, Nadace AGROFERT a Entrecote
Výše uvedené spoleènosti nám v roce 2015 vìnovaly každá 100 000 Kè na podporu èinnosti organizace. 

Dìkujeme!

SEVENty7
Koncem roku 2015 jsme dostali od marketingové agentury SEVENty7 nabídku roèní bezplatné spolupráce, 

kterou jsme s potìšením pøijali. Vìøíme, že se nám spoleènými silami podaøí zlepšit naší komunikaci

smìrem k veøejnosti. Dìkujeme Kateøinì i Tomášovi Bojdovým za jejich èas, práci a neuvìøitelnou energii, 

kterou do naší spolupráce vkládají!

Spoleènosti, které nás dlouhodobì podporují, jsou pro nás rovnìž nejlepší referencí. Díky spoleènosti 

GEPARD FINANCE a zejména Ing. Janu Kruntorádovi se nám již podaøilo navázat spolupráci s nìkolika 

dalšími podporovateli. Letos nás napøíklad díky „Gepardùm” podpoøila spoleènost Ace Hotels. Na køestu 

firemního kalendáøe GPF nám pøedala šek na 30 000 Kè. Úèastníci akce navíc vydražili v náš prospìch 

kalendáø a jednu z fotografií v nìm publikovaných za témìø 12 tisíc korun.
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Nabídka spolupráce 

pro firemní partnery

Nabízíme firmám spolupráci s etablovanou, profesionální 

a dùvìryhodnou neziskovou organizací s transparentním 

financováním, auditovaným úèetnictvím, aktualizovanými 

webovými stránkami v èeštinì a angliètinì, spolupracující 

se známými osobnosti.

Kromì finanèní podpory nabízíme našim partnerùm další možnosti vzájemné 

spolupráce, napø. propagaci partnerù v rámci námi poøádaných akcí a pøíležitosti 

na zapojení zamìstnancù spoleèností v roli dobrovolníkù.

Provozní náklady organizace se snažíme alespoò èásteènì pokrýt 

samofinancováním, proto spoleènostem nabízíme 

• reklamní pøedmìty na míru dané spoleènosti (tužky, bloky, flash disky apod.)

• dárkové pøedmìty pro vaše partnery a/nebo zamìstnance

• novoroèenky, adventní kalendáøe a vánoèní dárky pro zamìstnance a obchodní partnery 

• partnerství akcí rozlišného charakteru, které poøádáme

• prodejní akce ve vaší spoleènosti, které mohou být spojeny s prezentací našich aktivit pro vaše     

   zamìstnance (firemní snídanì, adventní akce apod.)

• zapojení zamìstnancù spoleènosti  v roli dobrovolníkù

Poøádání akcí i prodej reklamních pøedmìtù mají pro nás mimo finanèního pøínosu ještì další pøidanou 

hodnotu. Jsou pro nás zároveò možností ke zviditelnìní v okruhu zamìstnancù a partnerù 

dané spoleènosti.

Èím víc lidí se o organizaci DEJME DÌTEM ŠANCI dozví, tím víc se jich mùže 

zapojit do podpory dìtí!

Na vìtšinì akcí spolupracujeme s našimi patrony a dalšími známými osobnostmi. Na nákup 

reklamních pøedmìtù vám vystavíme fakturu, která je pro spoleènost plnì nákladovou položkou.

Naším cílem je se spoleènostmi navázat 

dlouhodobou, oboustrannì prospìšnou 

spolupráci, založenou na vzájemné dùvìøe.
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Podpora aktivit DEJME DÌTEM ŠANCI 

je založena na více zdrojovém financování
(percentuelní podíl na financování organizace)

• Jsme èleny AVPO (Asociace veøejnì prospìšných organizací), jejímž hlavním cílem 

je transparentnost aprofesionalita pøi výkonu své èinnosti.

• Již druhým rokem jsme držiteli znaèky ,,Spolehlivá veøejnì prospìšná organizace". 

• Naším cílem je být nezávislí na podpoøe získané prostøednictvím grantù ESF. 

Nechceme naše projekty, které jsme dlouho a peèlivì pøipravovali, slepì 

pøizpùsobovat  aktuálním  grantovým  výzvám.

• Dosud jsme neèerpali žádné prostøedky od orgánù státní správy.

• Každý finanèní projekt organizace má svùj samostatný bankovní úèet. Všechny 

prostøedky poukázané na úèty jednotlivých projektù pod variabilními symboly 

jednotlivých dìtí jsou ze 100 % využity k  podpoøe konkrétních dìtí, které jsou do daných 

projektù zaøazeny.

• Provozní úèet organizace, ze kterého je hrazena i vìtšina výdajù spojených s administrací 

jednotlivých projektù, je veden separátnì.

• Klademe dùraz na úèelné a efektivní využití všech darovaných prostøedkù.

• Všechny dary a pøíspìvky zveøejòujeme na webových stránkách organizace (pokud si dárce 

nepøeje zùstat v anonymitì).

• Pøíspìvky dárcù nad 10 000 Kè (vèetnì), a to jak formou finanèního, tak materiálního plnìní, 

prezentujeme ve výroèní zprávì za daný rok.

K financování organizace se pochopitelnì váže otázka, jaký je pomìr provozních nákladù a pøímé 

podpory dìtí. Vzhledem ke specifikám naší èinnosti je nutné zmínit, že do provozních nákladù 

zapoèítáváme i náklady, které pro nás nejsou pøímou podporou dìtí jako napøíklad akce s dìtmi, 

návštìvy dìtských domovù apod. Dìtem vìnujeme 100 % prostøedkù poukázaných v jejich prospìch. 

Provozní náklady organizace nepøesahují 35 % z celkového roèního obratu organizace. 

Všechny prostøedky se snažíme využívat cílenì a efektivnì. 

Každý chce podporovat pøímo konkrétní dítì, ale málokdo si uvìdomí, že bez lidí, 

kteøí vymyslí, jak potøebným konkrétnì pomoci, kteøí øídí a evidují tu pomoc, 

a kteøí jsou s tìmi, kterým pomáhají, v kontaktu, to prostì nefunguje! Souèástí financování organizace jsou i náklady na administraci 
 jednotlivých projektù, tzn. náklady na nepøímou podporu dìtí.

Provoz organizace            FP                          Procenta

Pøíspìvky od firemních dárcù 
a firemních nadací

Pøíspìvky od fyzických osob 
(jednotlivcù)

Prodej propagaèních pøedmìtù 
a výtìžek z námi poøádaných akcí 
(samofinancování)

Pøíspìvky od dobroèinných 
nadací a nadaèních fondù

Celkem

2 121 713 Kè

413 027 Kè

960 669 Kè

250 000 Kè

3 745 409 Kè

56 %

11 %

26 %

7 %

100 %

26%

11%

56%

7%

Pøíspìvky od dobroèinných
nadací a nadaèních fondù

Pøíspìvky od firemních 
dárcù a firemních nadací

Prodej propagaèních 
pøedmìtù a výtìžek 
z námi poøádaných akcí 
(samofinancování)

Pøíspìvky 
od fyzických osob 
(jednotlivcù)
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Výkaz zisku a ztráty 

za roky 2013 a 2014 
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Výkaz zisku a ztráty a koneèný úèet rozvažný za rok 2015
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Pøíloha k úèetní závìrce
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Zpráva auditora



Pøijaté pøíspìvky 

a dary v roce 2015

Financování DEJME DÌTEM ŠANCI je založeno na podpoøe fyzických 

osob, firemních dárcù, nadací a nadaèních fondù. Každý projekt 

organizace má svùj vlastní bankovní úèet. Provozní úèet 

organizace je veden oddìlenì a je z nìj hrazena i vìtšina 

nákladù na administraci jednotlivých projektù.

Vážíme si každého pøíspìvku, ale protože jsme 

limitováni prostorem, na následujících 

stranách uvádíme jmenovitì pouze dary 

v hodnotì nad 10 000 Kè vèetnì. 

Zde prezentujeme výši darù v jednotlivých 

kategori ích a  percentuální  podíl

financování jednotlivých kategorií 

na celkovém objemu podpory.
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Celková výše darù a pøíspìvkù DEJME DÌTEM ŠANCI 

v roce 2015 v jednotlivých kategoriích

Dary a pøíspìvky
Finanèní

pøíspìvky
Materiální 

plnìní
CELKEM %

z celku

na podporu èinnosti organizace vè. veøejné sbírky a DMS

na podporu projektu „Podporuj mì…”

na podporu projektu „Najdi si mì…”

na podporu projektu „Pøál(a) bych si…”

na podporu projektu „Pomoz mi do života…”

na podporu projektu „Dìti bez dluhù”

CELKEM

na podporu projektu „Strom splnìných pøání”

Graficky znázornìná 

výše pøíspìvkù

v jednotlivých kategoriích

2 497 820 Kè

0 Kè

535 450 Kè

552 967 Kè

1 686 771 Kè

45 636 Kè

1 749 039 Kè

7 067 683 Kè

209 630 Kè

0 Kè

392 778 Kè

514 034 Kè

1 116 442 Kè

2 707 450 Kè

0 Kè

535 450 Kè

945 745 Kè

2 200 805 Kè

45 636 Kè

1 749 039 Kè

8 184 125 Kè

33 %

0 %

12 %

6 %

27 %

1 %

21 %

100 %

33%

21%

27%

12%

6%

1%

Dary a pøíspìvky 
organizace vè. veøejné sbírky a DMS 

na podporu èinnosti 

Dary a pøíspìvky 
na podporu projektu 
„Podporuj mì…”

Dary a pøíspìvky 
na podporu projektu 
„Pøál(a) bych si…”

Dary a pøíspìvky 
na podporu projektu 
„Strom splnìných pøání”

Dary a pøíspìvky 
na podporu projektu 
„Pomoz mi do života...”

Dary a pøíspìvky 
na podporu projektu 
„Dìti bez dluhù”



Seznam dárcù v roce 2015

Vážíme si každého pøíspìvku, který nám poukážete! Protože jsme limitováni prostorem, ve výroèní zprávì jmenovitì uvádíme 

pouze dary od jednotlivých dárcù v souètu vyšší než 10 000 Kè (vèetnì). 

Mnozí z dárcù pøispívají v rùzných kategoriích. Zde je vyèíslena celková výše pøíspìvkù od jednotlivých dárcù. Dárci jsou øazeni dle abecedy. Dary rozdìlujeme do kategorie finanèního 

a materiálního (hmotného) plnìní. Celkové souèty pøíspìvkù v jednotlivých kategoriích prezentujeme na pøedchozí stranì.

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

Ace Hotels s.r.o.

Agentura Hera s.r.o.

ALBI Èeská republika a.s.

Alexa Lukáš

AMK Consulting s.r.o.

Authentica s.r.o.

BNP Paribas Personal Finance SA

BONAVITA spol. s r.o.

Bukovanská Monika

Burza cenných papírù Praha a.s.

Celestial, a.s.

Cip Vladimír

Citibank Europe plc

Continental Automotive CR s.r.o.

CROSSTEC s.r.o.

Èechovský Marek, Mgr. et Mgr.

Èerný Jiøí, Mgr.

Èervinková Olga 

Èeskoslovenská obchodní banka,a.s.

Èeský národní podnik s.r.o.

Danielová Lucie

DBK PARTNERS advokátní kanceláø

DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o.

30 000

230 700

20 000

12 000

10 000

36 000

200 000

15 865

27 639

67 500

20 000

10 800

30 000

20 000

10 400

10 000

100 000

19 000

11 700

12 200

29 500

104 300

20 000

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

DINO SCHOOLS of Prague, a.s.

Diplomatic Spouses Association

Donátová Miloslava

Edenred CZ s.r.o.

ELKAP s.r.o.

ENPRAG, s.r.o.

Entrecote, s.r.o.

EQUITY FINANCE, s.r.o.

EULED s.r.o.

FOKUS optik a.s.

Fuèík Martin, Ing.

Gebauer Martin, Ing.

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

GOFIN s.r.o.

Gradl Carlo

Grant Thornton Advisory s.r.o.

Groupe SEB ÈR s.r.o.

Hamlet Production, a.s.

Havel, Holásek & Partners s.r.o.

Hejná Olga

Herbeck Radka

Hodic Miroslav, Ing.

Hron Vladimír

50 000

50 000

36 924

32 165

22 213

11 601

100 000

46 000

30 000

29 807

12 200

20 000

36 860

12 441

10 000

10 000

99 340

47 900

30 000

22 800

10 000

14 639

15 147

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

Hubingerová Kateøina

Chilližrouti, o.s.

Chocholoušek Martin MgA

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

Internet shop s.r.o.

Javornická Zdeòka, Ing.

Jazyková škola JIPKA

JN Interier Èeská republika, s.r.o.

Karásek Aleš 

Karpíšková Barbora

KÄRCHER spol. s r.o.

Klapková Irena

Kohout Richard

Koøan Petr

Koøínková Monika, Mgr.

Kotek Jan

Kozlová Jitka

KPMG Èeská republika, s.r.o.

Kramerius Petr

Krejèová Jarmila

Kubelka Lukáš, Ing.

KUBOUŠEK s.r.o.

Kuèera Pavel

10 100

17 000

12 000

10 000

24 000

11 185

35 646

20 000

10 000

17 684

35 990

10 000

10 000

14 700

35 000

25 400

12 000

20 000

14 000

19 300

11 398

10 000

27 700
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Seznam dárcù v roce 2015

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

Lyciano Group s.r.o.

MART - print s.r.o.

MADETA a.s.

Mìstská èást Praha 7

MetLife Europe Limited, poboèka ÈR

Mikšová Zdeòka

Mr. RED  s.r.o.

Nadace AGROFERT

Nadace ÈEZ

Nadace Naše dítì 

Nadácia ESET

Nadaèní fond Kousek po kousku

Nebeský Michal 

NET4GAS, s.r.o.

Netoušková Ivana, Ing.

Neveselá Klára

NEWTON Holding, a.s.

Novák Oldøich

Novotný Rostislav

Olga Spoustová

Odvárko Roman, Dr.

Penzion 15

Periscope Skandinávie, s. r. o.

50 000

13 572

76 819

15 000

613 925

15 000

153 700

100 000

300 000

250 000

70 000

23 000

32 000

69 000

10 906

12 000

100 000

24 000

12 000

13 515

10 000

19 200

17 791

LEIFHEIT CZ a.s. 15 960

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

Pontech s.r.o.

Pospíchal Karel 

Pospíchalová Ditta

Pospíšil Jiøí

Pospíšilová Petra, Ing.

Postelia s.r.o.

PROINOX Bohemia s.r.o.

PROMEX spol. s r.o.

Rakovský Libor

REPO 2000, s.r.o.

Rosinter Czech Republic s.r.o.

Roštlapilová Zuzana

RWE

Rýc David, PhDr.

Rychlý Tomáš

Øízení letového provozu Èeské republiky, s. p.

Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.

SCANIA CZECH REPUBLIC, s.r.o.

SELECT FOOD, s.r.o.

Sibrava Petr, Ing.

Siegl Petr

SILEX spol. s.r.o.

Starý Tomáš

10 000

15 000

12 000

33 000

14 205

10 500

17 210

10 000

43 016

18 389

50 000

10 000

50 000

30 400

10 000

49 157 

50 000

19 500

200 000

12 230

50 000

20 000

10 399

Pharming a.s. 14 752

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

Studenti Trojského gymnázia

Šimková Olga

Škrabolová Marie

TECHO, a.s.

TIPSPORT a.s.

T-Šperky, s.r.o.

Týblová Michaela, MUDr.

Truhláøová Michaela

Uhrová Tereza

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

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

UP Èeská republika

Vaòková Marina

Vaše DEDRA, s.r.o.

Verdi Capital s.r.o.

VersaCo s.r.o.

Veselá Ivana

Viladùm Èervený kopec, s.r.o.

Vladimír Pícha - agromachinery

Washina Engineering s.r.o.

XENT s.r.o.

Z.J.consulting spol. s r.o.

Zamìstnanci CzechPak Manufacturing

11 000

14 299

14 073

25 179

20 605

62 830

13 554

12 000

32 900

51 248

13 926

40 000

54 306

197 595

100 000

11 000

29 072

12 400

45 840

28 800

11 352

10 780

30 000

Studenti Právnická fakulta UP Olomouc 33 472

Dìkujeme všem jednotlivcùm i firemním dárcùm, nejen tìm, kteøí jsou zde jmenovitì uvedeni, 

kteøí v roce 2015 prostøednictvím DEJME DÌTEM ŠANCI podpoøili dìti z dìtských domovù! 

Velice si vážíme podpory každého z vás a velmi nás tìší projevená dùvìra zejména tìch z vás, kteøí nás podpoøili opakovanì. 

20 000

167 400

5 500
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Podìkování
•  Všem  našim partnerùm, dárcùm a podporovatelùm jednotlivých dìtí za jejich podporu v roce 2015.

•  Patronùm DDŠ a èlenùm poradního sboru DEJME DÌTEM ŠANCI za osobní pøístup, za pøátelství a podporu v rámci našich aktivit.

•  Èlenùm Výboru podporovatelù DEJME DÌTEM ŠANCI za spojení svého jména s naší organizací.

•  Spoleènosti BB Partner za to, že nám od poèátku naší èinnosti zajiš�uje tisk naprosté vìtšiny propagaèních materiálù zdarma.

•  Spoleènosti JCDecaux Group za opakované bezplatné poskytnutí reklamních ploch pro naše reklamní kampanì.

•  Panu Vítu Müllerovi ze spoleènosti Caffé Milani a jeho dceøi Terezce za poskytnutí kávovaru a darování kávy a èaje a za osobní úèast a obsluhu kávovaru na našich akcích.

•  Všem lektorùm semináøù na víkendových setkáních s dìtmi za jejich prezentace bez nároku na honoráø.

•  Tomáši Matonohovi za to, že se ujal role moderátora a licitátora  námi poøádané Aukce zážitkù bez nároku na honoráø.

•  Operní pìvkyni Pavlínì Senic´, která na této akci rovnìž bez nároku na honoráø vystoupila.

•  Adélce Gondíkové za moderování benefièního veèera DEJME DÌTEM ŠANCI, kterého se ujala již podruhé bez nároku na honoráø.

•  Vedení Divadla Palace a zejména paní Míše Rakové za opakované poskytnutí prostor divadla za velice pøíznivou cenu a za (nejen) její vstøícný pøístup.

•  Restauracím skupiny Ambiente za obèerstvení pro hosty benefièního veèera. 

•  Aleši Hámovi, který nás již opakovanì podpoøil v rámci našich prodejních akcí, letos v OC Arkády Pankrác.

•  Matouši Rajmontovi, který nám vìnoval výtìžek z golfových turnajù, které poøádá.

•  Divadlu Kalich za opakované bezplatné poskytování vstupenek na svá pøedstavení pro dìti ze spolupracujících dìtských domovù.

•  Daniele Hodaòové, která od poèátku naší èinnosti bere na letní tábory, které poøádá, „naše“ dìti zdarma.

•  Petøe Veèerkové ze spoleènosti NWT a.s. za osobní nasazení a výbornou spolupráci na projektu „Strom splnìných pøání”.

•  Restauraci Butchers za pøípravu obìda pro dìti v rámci víkendového pobytu.

•  Manželùm Martì a Michalovi Krásovým za opakované víkendové ubytování pro dìti ze tøech spolupracujících dìtských domovù v dobì adventu v Penzionu 15.

•  Elenì Pánkové za opìtovné kompletní zajištìní akce Týden v MŠ Vokovická.

•  Manželùm Kateøinì a Tomášovi Bojdovým za nabídku roèní bezplatné spolupráce s jejich marketingovou agenturou  sevenTY7.

•  Petru Klemešovi za nabídku propagace a výtìžek ze vstupného na festivalu Chillibraní, jehož je poøadatelem.

•  Všem jednotlivcùm i spoleènostem, které „bìhají pro dìti” a podpoøili nás nákupem registrací na Pražský maraton a regionální pùl maratony naším prostøednictvím.

•  Všem dobrovolníkùm, kteøí nám pomohli na našich akcích a s balením vánoèních dárkù pro dìti v rámci projektu „Strom splnìných pøání”.

•  Marku Hammerschmiedovi ze spoleènosti Boomerang Publishing s.r.o. za opakované poskytnutí propagaèního prostoru v Èasopise Review, Palubní dvoumìsíèník ÈSA.

•  Rádiu Impuls a SeeJay Rádiu za bezplatné odvysílání našich propagaèních spotù.

•  Spoleènosti OFFICE DEPOT s.r.o. za poskytování kanceláøských potøeb za zvýhodnìné ceny.

•  Právnické fakultì UK za bezplatné poskytnutí prostor pro bìžce DEJME DÌTEM ŠANCI na pražském pùl maratonu.

•  Panu Antonínovi Miloschewitschovi a spoleènosti AQUARA s.r.o. za bezplatné poskytování vody pro dìti a návštìvníky našich akcí.

•  Paní Krystynì Koubíkové a Agentuøe MADI, která nám pùjèuje nábytek na naše akce pouze za cenu dopravy.

•  Panu Davidovi Rýcovi, který uspoøádal narozeninovou oslavu v náš prospìch a daroval nám tak pøes 30 tisíc korun!

•  Všem, kdo nás podpoøili koupí nìjakého reklamního pøedmìtu èi PF. Díky vám jsme schopni alespoò èásteènì samofinancovat èinnost naší organizace.

•  Spoleènosti Eclipse za tisk velkoplošných plakátù za polovièní cenu.

•  Martinovi Kolesárovi za jeho starostlivou péèi o naši poèítaèovou sí�.

•  Pixel studiu a zejména panu Petru Baèíkovi za pøíjemnou spolupráci v oblasti grafických prací a správy i úpravy webových stránek a to od samého zaèátku naší èinnosti.

Pokud jsme na této stranì na nìkoho zapomnìli, velice se omlouváme. 

Je vás už tolik, kdo nám a „našim” dìtem pomáháte! 

Vìøte, že si podpory každého z vás velice vážíme!



Poskytnuté plnìní dìtem 

dle jednotlivých DD v roce 2015

Vysvìtlivky:  DD – dìtský domov, PBS – projekt „Pøál(a) bych si…”, PM – projekt „Podporuj mì…”, SP PMŽ – „Stipendijní program” v rámci projektu „Pomoz mi do života…”, 
Startovací balíèek – základní vybavení domácnosti pro dìti opouštìjící dìtské domovy. V roce 2015 mìl 1 Startovací balíèek hodnotu 18 827 Kè.    
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1 Dol. Poèernice

2 Radost 13 4 6 11 307 173 752 4 7 000 8 800 49 000 50 000 37 654 36 693

3 Nechanice 12 1 1 3 000 97 500 1 66 000 43 915

4 DOMINO Plzeò 47 12 16 69 878 253 538 9 48 000 110 400 60 750 353 823 98 947 3 026 82 476 53 878

5 Unhoš� 14 4 3 30 659 73 129 4 6 300 39 320 47 366

6 Lety 45 19 15 33 398 112 488 9 29 900 38 780 5 000 37 654 34 968

7 Moravská Tøebová 26 12 13 51 007 192 017 4 10 750 33 450 6 500 82 852 40 000 18 827 14 434

8 Dolní Èermná 38 18 1 9 000 164 278 10 49 000 102 800 29 900 257 414 154 000 41 238 102 313

Horní Èermná 6 9 000

9 Lichnov 24 12 15 26 020 112 630 11 45 100 175 560 18 060 175 715 96 660 22 927

10 Frýdek - Místek 33 5 12 50 380 187 780 4 24 900 79 650 35 499 35 000 45 941

11 Hora Sv. Kateøiny 30 11 7 40 597 209 552 8 44 400 48 210 63 780 288 982 67 880 18 827 34 990

12 Žatec 19 4 4 21 200 111 185 158 152

13 Kašperské Hory 29 11 8 21 597 63 897 5 16 500 59 800 78 345 88 000 22 411 117 688

14 Jemnice 22 5 8 36 401 185 620 3 8 400 34 500 28 000 36 948

15 Ústí nad Labem 21 6 7 6 000 43 381 5 21 400 136 100 44 500 22 411 65 965

16 Plumlov 19 4 14 83 494 138 894 2 18 000 44 050 17 000 23 500 25 586

17 Kromìøíž 23 5 8 20 896 125 516 3 11 000 30 315 123 019 65 000 18 827 67 946

18 Tišnov 24 10 7 12 700 125 980 4 15 600 31 200 23 000 37 654 48 971

19 Most 22 6 11 57 694 153 986 3 13 580 8 810 60 065 28 175

20 Písek 9 3 1 1 000 25 490 34 572

21 Èeská Lípa 23 8 4 15 500 157 574 3 10 100 18 500 6 100 109 347 3 026 22 411 67 496

22 Mariánské Láznì 14 3 5 9 699 66 399 43 200 24 401

23 Vizovice 16 5 15 21 997 132 497 1 16 000 16 000 89 149 50 000 18 827 19 863

24 Senožaty 19 3 14 21 614 90 724 1 15 000 20 000 50 000 28 000 3 026 72 846

25 Nová Ves u Chotìb. 32 5 3 16 600 81 380 1 9 000 15 000 68 392

26 Tachov 30 9 9 36 090 164 690 5 6 500 37 800 22 277 67 000 47 047

27 Lipová u Šluknova 20 3 16 30 500 70 130 56 481 69 535

28 Jeseník 18 2 10 11 500 13 500 3 12 500 10 400 13 500 24 570

29 Boršov 12 10 3 14 560 36 710 2 3 600 4 150 2 954 30 000 33 557

30 Fulnek 26 12 21 33 113 70 703 4 28 000 40 000 8 903 31 010 6 052 30 166

31 Racek 14 3 13 26 880 26 880 1 3 000 3 000 43 208

32 Hodonín 13 4 14 36 547 36 547 2 3 400 3 400 50 000 18 827 17 609

24 8 5 20 990 113 630 7 38 500 107 200 57 800 114 235

737 227 292 881 818 3 620 977 119 501 850 1 327 965 248 090 1 810 889 1 069 197 15 130 514 590 1 654 353

poèet
dìtí

celkem
k

31.12.2015

DD

poèet dìtí 
zaøazených 

v projektech
k 31.12.2015

 (aktivnì)

PBS
splnìno

pøání
v r. 2015
(poèet)

PBS 
pøání 

v hodnotì 
celkem Kè

PM poèet
podpoø.

dìtí

PM
naspoøená 

èástka 
celkem Kè
(v r. 2015)

PM
naspoøená 

èástka 
celkem Kè

PM
vyplaceno

dìtem
po odchodu
z DD - 2015

SP PMŽ
vyplaceno

ve šk.letech
2012/2013

- 2014/2015 

SP PMŽ 
závazek

èástka Kè
pro šk.rok
2015/16

Výtvarná
soutìž

finanèní
+ vìcná
odmìna

Startovací 
balíèek

v r. 2015
1 ks 

v hodnotì

Strom 
splnìných
pøání 2015
èástka v Kè

PBS
pøání

v hodnotì
Kè

(v r. 2015)



Poskytnuté plnìní 

dìtem v roce 2015
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Ke dni 31.12.2015 bylo ve stálých

projektech organizace zapojeno celkem 

228 dìtí. 

Celková èástka poskytnutá

 na pøímou podporu dìtí v roce 2015

èinila 4 366 976 Kè. 

Prostøedky vìnované konkrétním dìtem 

pod jejich v.s. na úèty jednotlivých projektù 

jsou ze 100 % využity k podpoøe tìchto dìtí.

V roce 2015 jsme v rámci projektu  splnili 292 opodstatnìných 

pøání dìtí v celkové hodnotì 881 818 Kè.

Èástka naspoøená pro dìti zaøazené v projektu „Podporuj mì…” za rok 2015 èiní 

501 850 Kè. V roce 2015 jsme 14 dìtem podpoøeným v rámci projektu „Podporuj 

mì…”, které opustily dìtský domov, vyplatili 248 090 Kè.

V roce 2015 jsme podpoøili 31 dìtí zaøazených do 3. roèníku Stipendijního programu pro 

školní rok 2014/2015 èástkou 790 724 Kè a zavázali jsme se k podpoøe 32 dìtí zaøazených 

do 4. roèníku Stipendijního programu pro školní rok 2015/2016 èástkou 

1 069 197 Kè.

V rámci projektu  jsme v roce 2015 vydali dìtem 26 Startovacích 

balíèkù v celkové hodnotì 514 590 Kè.

Vítìzùm výtvarné soutìže jsme v roce 2015 pøedali odmìny v hodnotì 15 130 Kè.

 

4. roèník internetového projektu  v roce 2015 splnil 1 074 vánoèních 

pøání dìtí v celkové hodnotì 1 654 353 Kè.

Díky projektu  jsme v roce 2015 pomohli oddlužit 4 dìti èástkou ve výši 8 511 Kè. 

V tabulce plnìní podle jednotlivých dìtských domovù není zmínìna podpora dìtí v rámci projektu 

, která je ale zapoètena do celkové podpory dìtí. Je to z toho dùvodu, že v tomto 

projektu podporujeme i dìti z jiných než spolupracujících dìtských domovù.

Zde prezentujeme pouze èástky týkající se pøímé finanèní podpory dìtí. Ty jsou rovnìž uvedeny 

v tabulce na pøedchozí stranì. V rámci naší èinnosti pro dìti zajiš�ujeme mimo pøímé finanèní podpory také 

víkendové pobyty, navštìvujeme jednotlivé dìtské domovy, organizujeme semináøe pro zájemce 

o hostitelskou péèi, pomáháme dìtem s nalezením pracovního uplatnìní a ubytování, poskytujeme 

jim individuální konzultace a mnohé další aktivity, kterým dìtem pomáháme a které nejsou v tomto výètu 

vyèísleny.

„Pøál(a) bych si…”

„Strom splnìných pøání”

„Pomoz mi do života…”

„Dìti bez dluhù”

„Dìti bez dluhù”



Poskytnuté plnìní 

dìtem za celou 

dobu èinnosti DDŠ

Celkem jsme již k 31.12.2015 

podpoøili pøes 2,5 tisíce konkrétních dìtí 

èástkou témìø 13 milionù korun!
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Celková podpora dìtí
v jednotlivých letech

2011       2012       2013       2014       2015

429 607

1 384 679

2 822 711

3 792 253

Projekt již splnil 863 opodstatnìných pøání dìtí v celkové hodnotì 

3 620 977 Kè.

Díky projektu „Podporuj mì…” již bylo finanènì podpoøeno celkem 130 dìtí èástkou

ve výši 1 662 366 Kè. 

Za dobu naší èinnosti opustilo dìtský domov 26 finanènì podpoøených dìtí, kterým 

jsme vyplatili èástku v celkové výši 334 401 Kè.

Ve Stipendijním programu bylo v uzavøených tøech roènících podpoøeno 45 dìtí 

celkovou èástkou 1 810 889 Kè.

Pro školní rok 2015/2016 jsme se zavázali podpoøit 32 dìtí èástkou 1 069 197 Kè.

Celkem jsme již pøedali dìtem v rámci projektu  

61 Startovacích balíèkù v celkové hodnotì 994 369 Kè.

V pìti poøádaných soutìžích jsme vítìzùm pøedali odmìny v celkové výši 134 592 Kè.

Ètyøi roèníky internetového projektu  splnily již 3 650 vánoèních

 pøání dìtí v celkové hodnotì 4 494 014 Kè.

Díky projektu  jsme v roce 2015 pomohli oddlužit 4 dìti èástkou ve výši 

8 511 Kè. 

Veøejná sbírka
Náklady spojené s financováním jednotlivých projektù pro dìti  jsou mimo jiné financovány z veøejné 

sbírky, kterou jsme zahájili dne 20.5.2013.

Sbírkové konto je vedeno u Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, è. sbírkového konta 

je 6072121060/5500.

Na úèet veøejné sbírky jsou mimo pøíspìvkù jednotlivcù poukazovány také výtìžky akcí konaných v rámci 

veøejné sbírky a finance získané prostøednictvím dárcovských SMS.

Z každé dárcovské SMS ve tvaru DMS DDS zaslané na èíslo 87 777 obdrží DEJME DÌTEM ŠANCI 28,50 Kè. 

Cena jedné SMS je 30 Kè. Projekt je garantován Fórem dárcù. Více informací na www.darcovskasms.cz.

V roce 2015 jsme prostøednictvím dárcovských SMS obdrželi 22 401 Kè.

Pøíspìvky poukázané na úèet veøejné sbírky èinily v roce 2015 54 745 Kè.

„Pøál(a) bych si…” 

„Strom splnìných pøání”

„Pomoz mi do života…”

„Dìti bez dluhù”

4 366 976



Každý chce podporovat pøímo konkrétní dítì, 

ale málokdo si uvìdomí, že bez lidí, kteøí vymyslí, 

jak potøebným konkrétnì pomoci, 

kteøí øídí a evidují tu pomoc, a kteøí jsou s tìmi, 

kterým pomáhají, v kontaktu, to prostì nefunguje!



Loga našich dárcù

a podporovatelù

 



Loga našich dárcù
a podporovatelù



DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s.
IÈ: 22903844 

Nad Nuslemi 714/11

140 00  Praha 4

T:  734 734 856

E:  info@dejmedetemsanci.cz

www.dejmedetemsanci.cz

Bankovní spojení: 

Raiffeisenbank a.s., 

poboèka Olbrachtova 2006/9, 140 21  

èíslo úètu: 6072121001/5500


