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Pøíklad dobré spolupráce

Se spoleèností GEPARD FINANCE spolupracujeme od poèátku èinnosti. Spolupráce zaèala právì pøi pøípravì 

„gepardího” firemního kalendáøe pro rok 2012, složeného z obrázkù malovaných dìtmi ze spolupracujících dìtských 

domovù v rámci výtvarné soutìže, kterou jsme za tímto úèelem uspoøádali. Od té doby jsme každý rok hrdým 

partnerem „gepardího” kalendáøe a Gepardi zase jedním z hlavních partnerù organizace DEJME DÌTEM ŠANCI. 

Mimo každoroèní finanèní podpory, které si velice vážíme, si považujeme zejména toho, že naše spolupráce probíhá 

ve velice pøátelském duchu a že se do podpory DDŠ postupnì zapojují i jednotliví Gepardi, a to jak zamìstnanci 

centrály, tak i majitelé frenèíz.

Z kalendáøe pro rok 2017 máme dvojnásobnou radost, protože ho celý ilustroval Jan Ïurina, jeden 

ze šikovných studentù zaøazených do Stipendijního programu. Honza studuje obor produktový design 

na Fakultì umìní a designu na Západoèeské univerzitì v Plzni. Je jedním ze studentù z úvodní strany 

a více se o nìm doètete na stranì 26. Spolu s kalendáøem spoleènost vydala i knížku øíkanek pøevážnì 

pro dìti, ve které jsou rovnìž všechny ilustrace i sazba knihy dílem Honzy. Na slavnostním køtu 

kalendáøe, který se konal dne 8.12.2016 v hotelu Sovereign v Praze, se dražil nejen kalendáø, ale také 

jedna z ilustrací vytištìná na fotoplátnì. Vydražila se za krásných 20 tisíc korun! 

Tìší nás, že se køtu osobnì zúèastnil i Honza a mìl 

pøíležitost vidìt, jak si jeho práce lidé cení!

Spoleènost GEPARD FINANCE nás v roce 2016 

podpoøila èástkou ve výši 300 000 Kè a podpora 

za celou dobu naší spolupráce už dosáhla hranice 

jednoho milionu korun, za což jí patøí velký 

dík! Díky spoleènosti GEPARD FINANCE 

se do podpory dìtí z dìtských domovù 

zapojili i  další spoleènosti,  jako napø. 

ACE Hotels, v jejichž hotelu se køest konal. 
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Úvodní slovo Michaely Chovancovézakladatelky a øeditelky DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s.

Další rok je za námi a nezbývá, než ho zhodnotit a seznámit vás s jeho výsledky. Tìší mì, že mohu s klidným svìdomím 

zkonstatovat, že se nám opìt podaøilo podporu dìtí oproti minulému roku navýšit! Èím déle se pohybuji v této 

oblasti, tím více si uvìdomuji, jak tìžké bøímì musí tyto dìti vláèet na zádech a hlavnì ve své hlavì. 

Proto jsem stále hloubìji pøesvìdèena, že je naší povinností jim pomáhat! Nikdo z nás si nedovede pøedstavit, 

èím si èasto musely projít a èím si stále procházejí a jak tìžké je nebýt milován a akceptován tìmi, u kterých 

se to vìtšinou automaticky pøedpokládá. Poslední dobou se èasto hovoøí o zmìnì systému péèe o ohrožené dìti. 

Není to lehké téma a není vùbec jednoduché ho plošnì vyøešit. Mluvíme o dìtech, o lidských bytostech. Nelze 

uplatnit jednotnou metodiku a tou se øídit. V médiích nám ukazují miminka, hovoøí o nutnosti citové vazby v prvních 

mìsících jejich života a tváøí se, že zavedení institutu pøechodných pìstounù vyøeší plošnì situaci dìtí, o které 

se nemohou èi nechtìjí starat jejich vlastní rodièe. Vìtšina „našich” dìtí si kojeneckými ústavy vùbec neprošla, 

byly odebrány ze svých rodin až ve vyšším vìku a k navázání citové vazby rodiè – dítì, jak si ji pøedstavuje vìtšina 

z nás, zde prakticky nedošlo. Nejsem bohužel pøesvìdèena ani o tom, že situaci mùže výraznì zlepšit práce 

terénních pracovníkù. Když není vùle èi schopnost ze strany rodièù se o dìti starat, když jsou ve høe 

návykové látky èi psychické poruchy, nepomùže ani dobrá rada, ani obèasná pomoc v konkrétní 

situaci. 

V roce 2016 jsme opìt uspoøádali literární soutìž. Jejím cílem bylo získat autentické pøíbìhy dìtí, které 

vyrùstají v dìtských domovech. Snad se podaøí v roce 2017 nìkteré z tìchto pøíbìhù vydat knižnì 

a pøiblížit tak veøejnosti, jaké dìti v dìtských domovech žijí a jak se do nich dostávají. Aktuálnì vám 

nabízíme alespoò malou ukázku na stranì 28. Možná vám pomùže lépe pochopit, z jakého prostøedí „naše” dìti 

pocházejí a že dìtský domov pro nì není vždy strašákem, ale èasto dokonce vysvobozením. Dìkuji 

vám všem, kteøí mi pomáháte dìlat to, co mì baví a v èem vidím smysl! Díky vám mají dìti, které nezaèaly 

svùj život zrovna rùžovì, svoji cestu životem alespoò o nìco snazší!

                                                         V úctì,
Moje dìti – Sarah (22), Samuel (7), 

Terezka (17 – sestra Sandry), Sebastian (24) 

a Sandra (4 - v pìstounské péèi)
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Nová tváø DEJME DÌTEM ŠANCI

V roce 2016 jsme v rámci roèní bezplatné spolupráce s marketingovou agenturou seventy7 absolvovali nìkolik workshopù a brainstormingù, jejichž cílem bylo zlepšení 

naší komunikace vùèi veøejnosti. Vìnovali jsme se intenzivnì práci s cílovou skupinou podporovatelù, které oslovujeme za úèelem podpory jednotlivých dìtí. Uspoøádali jsme 

za pomoci našich psychologù tzv. focus groups, na kterých jsme vyhodnocovali, co je pro naše podporovatele dùležité, co je zajímá, na co „slyší”, co chtìjí vìdìt atd. Jedním 

z výstupù tìchto setkání byla výmìna tváøe DEJME DÌTEM ŠANCI, která se po pìti letech samozøejmì neobešla bez emocí. Vìøíme, že se vám naše nová holèièka 

líbí a že spolu s ní budeme nadále úspìšnì pomáhat dalším dìtem!

Naše velké podìkování patøí manželùm Kateøinì a Tomášovi Bojdovým, kteøí nám opravdu vìnovali hodnì svého èasu, energie i znalostí a zkušeností! Dìkujeme manželùm 

Lucii a Ivanu Skalíkovým a Bohumile Vokáèové, èlenùm poradního sboru DDŠ, kteøí nám pomohli se sestavením otázek pro naše podporovatele a s organizací tìchto setkání. 

Podìkování samozøejmì patøí i všem z vás, kdo jste se tìchto setkání zúèastnili, vìnovali nám svùj èas, nechali nás nahlédnout do vašich duší a pomohli 

nám posunout se zase o kus dále!

17,6
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Správní rada
Pøedsedkynì správní rady JUDr. Markéta Vaòková, Ph.D.

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

Právní forma a orgány DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s.  Obecnì prospìšná spoleènost DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s. 

je zapsána v rejstøíku obecnì prospìšných spoleèností u MS 

v Praze, oddíl O, vložka 1330 se sídlem Nad Nuslemi 714/11, 

140 00 Praha 4, IÈ 229 038 44. 

DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s. byla založena dne 8.2.2011.

V roce 2016 nedošlo k žádným zmìnám v obsazení orgánù spoleènosti ani ve vedení 

spoleènosti. V roce 2016 jsme již podruhé obhájili oznaèení „Spolehlivá veøejnì 

prospìšná organizace”, které bylo DEJME DÌTEM ŠANCI udìleno dne 23.9.2014 

jako jedné z prvních organizací. 

Držitelé znaèky spolehlivosti jsou každoroènì provìøováni, zda adekvátnì hospodaøí 

s darovanými prostøedky, odpovìdnì naplòují poslání organizace a kontinuálnì 

pracují na svém rozvoji.

Více se dozvíte na: www.znackaspolehlivosti.cz 
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Tým DDŠ a organizaèní 

struktura v roce 2016

ØEDITELKA

Michaela 
Chovancová

PRÁVNÍK

JUDr. Markéta
Vaòková

KOORDINÁTORKA
PROJEKTÙ                    

„Podporuj mì...”
a „Najdi si mì...”

Ivana
Veselá

EKONOMKA

Jarmila 
Svobodová

KOORDINÁTORKA
PROJEKTU

„Pomoz mi do života...”

Ditta
Pospíchalová

KOORDINÁTORKA
PROJEKTU

„Pøál(a) bych si...”

Monika
Hrstková

ZÁSTUPKYNÌ
ØEDITELKY

Tereza
Tkadlecová

ASISTENTKA
AKCÍ

Petra
Veselá

MANAŽERKA
AKCÍ

Markéta
Nikodimová

FUNDRAISING

Mgr. Barbora
Piazza

Michaela Chovancová | øeditelka

Tereza Tkadlecová | zástupkynì øeditelky 

JUDr. Markéta Vaòková Ph.D. | právník

Jarmila Svobodová | ekonomka

Ditta Pospíchalová, Ivana Veselá, 

Monika Hrstková | projektové koordinátorky

Mgr. Barbora Piazza | fundraising

Markéta Nikodimová | manažerka akcí 

a reklamních pøedmìtù

Petra Veselá | asistentka akcí a reklamních pøedmìtù

Mgr. Marta Duspivová | externistka

DEJME DÌTEM ŠANCI mìla v roce 2016 

deset stálých pracovníkù a jednu externistku. 

Dobrovolníky využívala zejména na akcích 

poøádaných organizací, nejvíce na sportovnì 

zábavném odpoledni (nejen) Bìháme pro dìti 

a pøi balení vánoèních dárkù pro dìti

v rámci projektu „Strom splnìných pøání”.

Interní komunikace týmu funguje pøevážnì 

formou osobního kontaktu, prostøednictvím 

elektronické pošty a telekomunikaèních cest. 

Každé pondìlí probíhá pravidelná týdenní 

porada kmenových pracovníkù organizace. 

Správní rada organizace se schází minimálnì 

jednou za 3 mìsíce.

Pravomoci a odpovìdnosti na jednotlivých 

poz ic ích  j sou  urèeny  organizaèním 

schématem a definovány v náplni práce 

pro jednotlivé pozice. 

EXTERNISTKA

Mgr. Marta
Duspivová
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Patroni projektù DDŠ

Lucie Benešová, 

hereèka | 

„Spolupracuji s DDŠ od jejího 

založení, což je skoro 6 let. Je mi 

ctí, že mùžu pomoct právì zde 

a právì dìtem z dìtských domovù. 

Jedná se o konkrétní pomoc 

konkrétnímu èlovìku a to mì na tom 

baví. Pomáhat má prostì smysl! 

Pøidejte se k nám a uvidíte! :) 

Vaše Lucie”

Patronka projektu 

„Najdi si mì…”

Vladimír Hron, zpìvák, moderátor a baviè 

„S DEJME DÌTEM ŠANCI spolupracuji už od nepamìti 

(což znamená, že už si ani nepamatuji, kolik je to let...), 

ale musím podotknout, že mì to baví! Není 

to jen neosobní zapùjèení tváøe jakési organizaci, 

je to skuteèná, nefalšovaná jízda plná zážitkù! Musím 

øíci, že dìvèata z  DDŠ mì nepøestávají pøekvapovat. 

Vzpomenu jen namátkou na úžasné Benefièní 

koncerty, pravidelná peèení pro dìti, Strom 

splnìných pøání, Bìhání pro dìti a spousty dalších 

aktivit, které jsou tu a tam proloženy „bojovkami” 

jako napøíklad TEP faktor, nebo dnem vodních 

radovánek na bazénu (samozøejmì s  dìtmi z  dìtských domovù). Ale aby to nevypadalo jen jako 

bezstarostná procházka rùžovou zahradou – všechny tyto aktivity smìøují k úžasnému 

cíli - pomáhat dìtem z dìtských domovù a to je obdivuhodné...”

Patron projektu „Podporuj mì...”

Barbora Špotáková

držitelka dvou zlatých a jedné bronzové olympijské 

medaile a svìtového rekordu v hodu oštìpem

„S DDŠ spolupracuji už od roku 2013. V dobì, 

kdy jsem byla oslovena, jsem chtìla podporovat 

nìjakou dobrou vìc a vìdìla jsem, že mi mé zamìstnání 

nedovolí vìnovat této èinnosti více èasu. Proto jsem 

moc ráda, že jsem si vybrala organizaci, kterou 

vedou opravdové profesionálky se srdcem 

na správném místì, kterým naprosto vìøím, že dìlají 

svou práci nejlépe jak umí.  S dìtmi z dìtských 

domovù nemám v podstatì žádné zkušenosti, 

ale vnitønì cítím, že je opravdu smysluplné pomáhat 

mladým lidem, kteøí mají složitou životní situaci 

ve startu do samostatného života.”

,

Patronka projektu „Pøál(a) bych si...”

doc. MUDr. Jan Mìš�ák, Csc., 

plastický chirurg  | 

„U zrodu naší úžasné spolupráce stála koordinátorka jednoho z projektù 

Monika Hrstková. Ta mì navštívila po mnoha letech od jejího velmi vážného 

úrazu oblièeje po autohavárii, 

který jsem jí ošetøil a dále léèil 

na Klinice plastické chirurgie 

Fakultní nemocnice Na Vinohra- 

dech. Když mì oslovila, zda bych 

se stal patronem DEJME DÌTEM 

ŠANCI, ani chvíli jsem neváhal, 

protože tuto obecnì prospìšnou 

s p o l e è n o s t  a  j e j í  p r o g r a m  

považuji za nesmírnì dùležitou 

èinnost ve prospìch všech dìtí 

o p o u š t ì j í c í c h  d ì t s k é

domovy.”

Patron projektu „Pomoz mi do života...”
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Výbor podporovatelù DDŠ

Krátce po založení Výboru podporovatelù DEJME DÌTEM ŠANCI probìhlo dne 27.1.2016 novoroèní setkání èlenù Výboru 

s týmem DDŠ, se èleny správní a dozorèí rady organizace a s psychology, kteøí jsou èleny poradního sboru. 

Setkání se uskuteènilo v prostorách restaurace Grand Cru a probìhlo ve velice pøátelské a neformální atmosféøe.

Výbor podporovatelù organizace DEJME DÌTEM ŠANCI sdružuje významné osobnosti z rùzných oblastí spoleèenského života. 

Jeho cílem je posilování povìdomí veøejnosti o znaèce DEJME DÌTEM ŠANCI, její další propagace a vytváøení podmínek pro 

získávání finanèních zdrojù na podporu organizace. Èlenové výboru se scházejí minimálnì jednou roènì v podobì jakéhosi 

"think tanku", ale angažují se celoroènì, každý dle svých možností v rámci svých vlastních aktivit, úèastí na akcích organizace, 

jednáních s potenciálními sponzory a spoluvytváøením široké sítì sympatizantù DEJME DÌTEM ŠANCI. 

Být èlenem Výboru podporovatelù je èestná funkce bez nároku na finanèní odmìnu.
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Èlenové Výboru podporovatelù DDŠ
doc. MUDr. Roman Šmucler, Csc., 
lékaø, podnikatel a moderátor

„I když se rád obklopuji sympatickými a aktivními lidmi, parta z DEJME DÌTEM 

ŠANCI patøí mezi nejakènìjší a bylo pøíjemné s nimi strávit pøíjemný rok. 

Osobnì jsem krom propagace na akcích spoleèností, které vlastním, 

moderoval dražbu, která nejenomže byla pøíjemná, ale pøinesla i injekci 

ostatním aktivitám.”

Dagmar Pecková, operní pìvkynì

„Milí pøátelé, tìší mì, že jsem mohla také já skromnì pøispìt organizaci 

DEJME DÌTEM ŠANCI svým umìním. Je skvìlé, že se najde „parta holek”, 

jako jste vy, dámy, která pracuje s tak úžasným nasazením.”

MUDr. Kateøina Cajthamlová, 
lékaøka, internistka a psychoterapeutka

„S DDŠ jsem absolvovala zábavné odpoledne 4.9. na Výstavišti ve Stromovce 

a 15.11. jsem se úèastnila benefièní aukce, kde jsem vydražila dárek od Marka 

Ebena a paní Dagmar Peckové a èekám, kdo se pøihlásí o dárek, který jsme 

do aukce vìnovali spolu s Petrem Èadkem…. Velmi si vážím toho, že mi DDŠ 

pomáhá vybírat krásné, zajímavé a mnohdy velmi dojemné pøíbìhy dìtí

z dìtských domovù, které chci použít jako doprovod k pøipravované Knížce 

pro rodièe, kterou píši pro nakladatelství Vyšehrad a mám ji odevzdat do tisku 

v dubnu 2017. Díky a držte mi palce!”

Jadran Šetlík, fotograf

„Je mi velikou ctí spolupracovat s obecnì prospìšnou organizací, jejímž 

posláním je poskytovat podporu a pomoc potøebným dìtem. Jsem rád, 

že mohu pøispìt k rozvíjení a šíøení myšlenky, která je obsažena v samotném 

názvu organizace DEJME DÌTEM ŠANCI.”

Jaroslav Svìcený, houslouvý virtuóz

„Ke spolupráci s DEJME DÌTEM ŠANCI mì pøivedl mùj dlouholetý kamarád 

Jadran Šetlík. Jsem rád, že jsem se mohl hned aktivnì zapojit svým hudebním 

vystoupením na Vánoèní charitativní aukci a tìším se na další spoleèné 

projekty ve prospìch dìtí z dìtských domovù.”

Michal Viewegh, spisovatel a publicista

„Dovolte mi drzou werichovskou parafrázi: Když už je èlovìk jednou takzvanì 

známý, tak má koukat, aby byl i trochu užiteèný! Proto pracuji napøíklad pro 

UNICEF, a proto jsem také rùznými zpùsoby podpoøil i pár dalších

charitativních projektù. Organizaci DDŠ jsem zatím pomohl jen osobní úèastí 

na nìkolika málo akcích a vyhodnocením jedné literární soutìže - ale lepší 

nìco, než nic, ne? :-)”

Ing. Eva Bartoòová, 
èlenka Výboru pro výchovu, vzdìlání a zamìstnanost Libereckého kraje

„Mé krédo je, že i malá pomoc mnohdy ovlivní naše životy!”

Oldøich Sahajdák, šéfkuchaø, držitel michelinské hvìzdièky

„Moje zapojení nezaèalo úplnì š�astnì. Jako èlen štafety pøi pražském

maratonu jsem se neuplatnil a zranil se pøi lehkém tréninku, tím jsem 

se uvedl. Pozdìji jsem ale již v plné síle podepsal cca 500 vaøeèek a chòapek 

a to byl výkon srovnatelný s maratonem. Probìhl, myslím, pìkný kurz vaøení 

v Praze a jeden dokonce v Brnì, kde se vydražila øedkvièka v soli za pøíšerný 

prachy… Také jsme mìli štìstí a mohli jsme prezentovat DDŠ v Plzni a v Praze 

pøi akci Fresh festival. V neposlední øadì opìt Brno a slavný Chilli fest, kde 

jsme pøedvádìli lidem posedlým pálivým jídlem, jak se kultivovanì najíst 

a spálit si huby. Pokaždé jsme dostali k ruce nìjaké talentované pomocníky, 

které DDŠ podporuje, a bez jejichž pomoci bychom to sotva zvládli!”

Rostya Gordon-Smith, personalistka

„Angažuji se hlavnì ve fundrisingu, zvláštì v aukcích a v jakékoliv podpoøe, 

kterou mohu dát. Obdivuji Michaelu Chovancovou a èleny Výboru za jejich 

práci, profesionalitu a podporu mladých lidí.”

Daniel Koláø, fotbalista, èlen reprezentaèního týmu ÈR

„Vaše zapálení pro vìc (tím myslím všechny pracovnice DDŠ) a chu� pomoct 

tìmto dìtem se mi velmi líbí. Myslím, že pomoct nasmìrovat dìti z dìtských 

domovù je skvìlá myšlenka a já rád budu její souèástí...”



Poslání, cíle, vize a specifika 

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

vyrùstajícím v dìtských domovech na území Èeské republiky a pomoci jim tak úspìšnì se zaèlenit do spoleènosti 

po opuštìní dìtského domova.

VIZE
DEJME DÌTEM

ŠANCI

CÍLE
DEJME DÌTEM

ŠANCI

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, jemuž byly urèeny.

Hlavním cílem DEJME DÌTEM ŠANCI je umožnit dìtem, které opustí dìtské domovy, úspìšnì se zaèlenit do naší spoleènosti 

a zmenšit riziko jejich sociálního vylouèení ze spoleènosti. 

Poskytovat úèelnou a komplexní pomoc dìtem a mladým lidem z dìtských domovù prostøednictvím našich projektù, 

které na sebe navazují a vzájemnì se doplòují.

Podpora a rozvoj hostitelské péèe. 

Medializace problematiky dìtí vyrùstajících v dìtských domovech a informování veøejnosti o celkové situaci dìtí z dìtských domovù. 

Umožnit jednotlivcùm a rodinám podpoøit konkrétní dítì žijící v dìtském domovì na území ÈR, které si sami vyberou, 

a to takovou formou, která je pro nì pøijatelná jak po stránce lidské, tak po stránce finanèní.

Každý projekt organizace má vlastní bankovní úèet a koordinátorku projektu, která vede kompletní dokumentaci projektu 

vèetnì evidence dìtí zaøazených v jednotlivých projektech a dárcù, kteøí v rámci daného projektu dìti podporují.

Každé dítì má pøidìlen svùj variabilní symbol pro daný projekt a všechny prostøedky, které jsou poukázány na úèet projektu 

pod v.s. daného dítìte, jsou ze 100 % využity k podpoøe tohoto dítìte. 

Udržujeme koncepci našich projektù tak, aby opravdu pomohly potøebným, zejména stálým zjiš�ováním potøeb dìtí. 

Neèerpáme státní dotace a nepøizpùsobujeme naše projekty aktuálním grantovým výzvám!

.

..

.

.

SPECIFIKA
DEJME DÌTEM

ŠANCI
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HMOTNÁ
POMOC

Opodstatnìná pøání dìtí (projekt ) 

Dítì dostane pøedmìt èi službu dle svého pøání, kterou si mùže osobnì vybrat (pøání týkající se studia, smysluplného trávení volného èasu, 

nebo zdravotního hendikepu, jehož nápravu nehradí ZP). Dìti jinak dostávají naprostou vìtšinu vìcí pøidìlenu. 

Vánoèní dárky pro dìti ze spolupracujících dìtských domovù (projekt )

Startovací balíèek se základním vybavením domácnosti mladý èlovìk dostává po opuštìní dìtského domova z dùvodu dovršení 

plnoletosti èi po ukonèení studia pøi odchodu do samostatného bydlení (projekt )

„Pøál(a) bych si…”

„Strom splnìných pøání”

„Pomoz mi do života…”

FINANÈNÍ
POMOC

Komplexní finanèní podpora mladého èlovìka pøi studiu po dokonèení základního vzdìlání (  

v rámci projektu ) pøi studiu SŠ, SOU, VOŠ, VŠ èi nástavbového studia

Finanèní podpora dítìte po opuštìní dìtského domova (projekt „Podporuj mì…”)

Spoøení po dobu pobytu dítìte v dìtském domovì, kdy naspoøené prostøedky jsou dítìti k dispozici až po opuštìní dìtského 

domova a pomohou mu v zaèátku jeho samostatného života.

Stipendijní program

„Pomoz mi do života…”

DALŠÍ
FORMY

POMOCI

Navázání kontaktu mezi dítìtem a jednotlivcem èi rodinou (projekt )

Nalezení kontaktní osoby mimo dìtský domov (hostitelská péèe), kdy v ideálním pøípadì vztah pøetrvá i po odchodu dítìte z dìtského 

domova a noví pøátelé pomohou dítìti pøeklenout nelehké období poèátku samostatného života. 

Pomoc pøi hledání vhodného zamìstnání a ubytování pro mladé lidi po opuštìní dìtského domova (projekt )

Právní pomoc a zabránìní výkonu exekuce pøi dluzích za komunální odpad a pokuty z MHD (projekt )

Osobní asistence pøi øešení rùzných životních situací (projekt )

„Najdi si mì…”

„Pomoz mi do života…”

„Pomoz mi do života…”

,,Dìti bez dluhù”

Naše projekty na sebe navazují a vzájemnì se doplòují. V ideálním pøípadì jsou poskytnuty dítìti všechny formy pomoci. 

Vždy se jedná o adresnou podporu konkrétního dítìte! 

Zvládnout vstup do samostatného života po opuštìní dìtského domova je bez pomoci zvenèí prakticky nemožné! 

Jak dìtem pomáháme
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  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 Královéhradecký 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

33. Dìtský domov Dagmar Brno Jihomoravský kraj smlouva uzavøena dne 25.1.2016

34. Dìtský domov Mikulov Jihomoravský kraj smlouva uzavøena dne 2.5.2016

Spolupracující dìtské domovy
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Reference
Spolupráce s DDŠ pohledem zástupcù jednoho dìtského  domova a mladého muže, jehož podporuje.

.
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• Výši pøíspìvku lze v prùbìhu
   podpory zmìnit
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Typ podpory: finanèní dlouhodobá 

(s možností jednorázového pøíspìvku)

Patron: Vladimír Hron

Koordinátorka: Ivana Veselá, ivana@dejmedetemsanci.cz 

„Podporuj mì…” aneb 

   adopce „na blízko”

„Peníze nejsouvšechno, ale bez penìz je všechno
na nic...”

motto:

Cílem projektu je naspoøit dítìti formou mìsíèních pøíspìvkù urèitou èástku, která 

mu bude k dispozici po opuštìní dìtského domova, aby mu pomohla pøeklenout tuto 

nesnadnou etapu jeho života. DEJME DÌTEM ŠANCI je garantem úèelného využití finanèních 

prostøedkù. Koordinátorka projektu konzultuje s  každým dítìtem konkrétní využití naspoøených 

penìz. Profily dìtí, které mùžete finanènì podpoøit, najdete i s  prùvodními dopisy v sekci Dìti, které mùžete podpoøit 

na stránkách www.dejemdetemsanci.cz

„Jako koordinátorka projektù „Podporuj mì…” a „Najdi si mì…” jsem svìdkem mnoha životních pøíbìhù. Na jedné stranì dìtí 

vyrùstajících v dìtských domovech, na stranì druhé lidí, kterým dává smysl tìmto dìtem pomáhat. Pokud se podaøí  

tyto pøíbìhy propojit, i když tøeba jen na urèitou dobu, je to opravdu fajn pocit. S  každým dítìtem individuálnì konzultuji, 

k  jakému úèelu naspoøené peníze využijí a sdílím s  nimi radost a úlevu z toho, že jim nìkdo podá pomocnou ruku. Nejèastìji 

proplácím nájemné v jejich prvním samostatném bydlení, nebo alespoò jeho èást. Nìkteré dìti si za naspoøené peníze poøídí  

tøeba vybavení do domácnosti, ale vyplácet je mùžeme také formou mìsíèní renty. I to je velká pomoc pøi vstupu do jejich 

samostatného života.”

Certifikát „Zodpovìdný èlovìk” 

vèetnì samolepky na auto získá 

každý dlouhodobý podporovatel 

dítìte.

SHRNUTÍ:
V roce 2016 opustilo dìtský domov 13 dìtí zaøazených v projektu 

„Podporuj mì…”, kterým jsme vyplatili 199 569 Kè.

Celkem bylo k 31.12.2016 v rámci projektu „Podporuj mì…”

podpoøeno 115 dìtí a naspoøená èástka èinila 1 631 070 Kè.



„Podporuj mì…” aneb 

   adopce „na blízko”

V pøípadì oboustranného zájmu lze být 

s podporovaným dítìtem v kontaktu…

Paní Jitka posílala Filipovi na úèet projektu „Podporuj mì...” mìsíènì 1 000 Kè. Celkem mu do jeho odchodu z dìtského domova naspoøila 12 000 Kè.  Po konzultaci s koordinátorkou projektu byly tyto peníze využity jako pøíspìvek na nájemné ve výši 2 000 Kè na mìsíc. Filip díky tomu ušetøil èást svého výdìlku na další náklady spojené s jeho osamostatnìním. 

„Najdi si mì…”
Jak jsem se dostala k hostitelské péèi
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Typ podpory: dlouhodobá nefinanèní podpora

Patron: Lucie Benešová

Koordinátorka: Ivana Veselá, ivana@dejmedetemsanci.cz 

„Najdi si mì…”

Cílem projektu je navázat s dítìtem žijícím v dìtském domovì osobní kontakt formou tzv. hostitelské 

péèe. V ideálním pøípadì tento vztah pøetrvá do doby odchodu dítìte z dìtského domova, 

kdy mu je hostitel nápomocen v nelehkém zaèátku jeho samotného života. Kontakt s dítìtem mùže být 

samostatnou formou pomoci, èi kombinací s finanèní podporou dítìte.

Do tohoto projektu jsou zaøazeny pøedevším starší dìti, u kterých je malá pravdìpodobnost návratu 

do biologické rodiny èi na trvalé umístìní do náhradní rodiny. Pro dítì je velkým pøínosem navázání 

sociálních a citových vazeb mimo dìtský domov. Vzor funkèní rodiny je to, co naprosté vìtšinì dìtí 

z dìtských domovù chybí.

Všem zájemcùm o hostitelskou péèi doporuèujeme navštívit celodenní semináø, který je seznámí 

s problematikou, formami, úøedními postupy, náklady i riziky této péèe a specifiky dìtí, které vyrùstají 

v dìtských domovech. Semináø pøiblíží lidem toto téma ze všech úhlù pohledu a umožní jim zodpovìdnì 

zvážit, zda se pro danou formu pomoci dìtem hodí, èi se na ni opravdu cítí. Pokud o hostitelské 

péèi pøemýšlíte, kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu. 

Fáze kontaktu s dítìtem:

.

.

Patronka Lucie Benešová má již 10 let v pìstounské péèi dceru Sáru.

„Chceš-li pomoci hladovému, nedávej mu rybu, ale nauè ho ryby chytat!”

motto:

1. komunikace 

(dopisy, telefon)

2. návštìvy 

v dìtském domovì

3. spoleèné výlety

4. návštìvy dítìte

v rodinì hostitele

5.. pobyty dítìte

v rodinì hostitele

SHRNUTÍ:
V roce 2016 jsme uspoøádali již 8. Semináø o hostitelské péèi. Výsledky projektu nelze v tomto 

pøípadì pøesnì kvantifikovat. Zájemci jednají v koneèné fázi pøímo s dìtským domovem. Jsme v kontaktu 

s øadou úspìšných hostitelù a v nìkolika pøípadech hostitelská péèe dokonce pøerostla v péèi pìstounskou.



Typ podpory: jednorázová finanèní podpora

Patron: Barbora Špotáková

Koordinátorka: Monika Hrstková, monika@dejmedetemsanci.cz

„Pøál(a) bych si…”

Cílem projektu je umožnit dìtem vyrùstajícím v dìtských domovech vìnovat se svým zálibám, trávit 

smysluplnì svùj volný èas a posílit jejich èasto velmi slabé sebevìdomí, což jim usnadní úspìšnì se integrovat 

do spoleènosti po opuštìní dìtského domova.

Pøispìt na splnìní pøání lze libovolnou èástkou (minimální výše pøíspìvku je 100 Kè). Jednotlivé pøíspìvky se sèítají 

až do dosažení cílové èástky. Dítì má možnost pøát si konkrétní vìc a osobnì se podílet na jejím výbìru. Dìtským 

domovùm je pøání dítìte proplaceno na základì pøedložení úètenky. 

Plníme pouze opodstatnìná pøání související:

SHRNUTÍ:
V prùbìhu roku 2016 jsme splnili 264 dìtských pøání za 1 198 983 Kè. Ke dni 31.12.2016 

bylo v rámci projektu „Pøál(a) bych si…” splnìno již 1 121 pøání v celkové hodnotì 4 772 660 Kè.

„Nejlepší zpùsob, 

jak zaèít nový den, je hned 

po probuzení myslet na to, 

zda dnes nemùžeme udìlat

radost alespoò jednomu 

èlovìku.”

motto:

se studiem èi pøípravou na budoucí povolání 

(pracovní pomùcky, jazykové kurzy, atd.)

1.

se smysluplným trávením volného 

èasu (sport. potøeby, hudební 

nástroje, kurzy 

atd.)

2.

se zdravotními 

pomùckami 

nehrazenými ZP 

(brýle, kontaktní 

èoèky, rovnátka, 

atd.)

3.

1.

2.

3.
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  DEJME DÌTEM 

  DÁREK K JEŽÍŠKU aneb 

„Strom splnìných pøání”
5. roèník projektu „Strom splnìných pøání” pøinesl dìtem 1 046

vánoèních dárkù v celkové hodnotì 
1 710 290 Kè.

Každý rok od 11.11. do 12.12. mùžete na stránkách www.stromsplnenychprani.cz bìhem chvilky 

pøímo ze svého poèítaèe plnit vánoèní pøání dìtem z dìtských domovù v celé ÈR. 

Pøání dìtí jsou rùznorodá od hraèek pro ty nejmenší, pøes sportovní potøeby, kosmetiku, vybavení domácnosti 

až po staršími dìtmi a „dospìláky” oblíbenou elektroniku. Dìti ve výbìru dárku nijak 

nelimitujeme, avšak splnìní jejich pøání jim negarantujeme.

Partnerem projektu je již od 2. roèníku spoleènost NWT, provozovatel internetových obchodù, 

ve kterých si dìti vybírají všechny dárky. Spoleènost NWT dárky po dobu trvání projektu 

naskladní, roztøídí a následnì dopraví do Prahy èi v pøípadì objemných dárkù pøímo do dìtských 

domovù. Dárky zabalené s pomocí dobrovolníkù si zástupci jednotlivých dìtských domovù 

vyzvedávají v Praze. V roce 2016 si mimo vánoèních dárkù dìtské domovy odvezly 

i zásoby oblíbeného nápoje, které dìtem vìnovala spoleènost Kofola. Prostory na uskladnìní 

a balení dárkù nám opakovanì bezúplatnì poskytlo obchodní centrum VIVO! Hostivaø.  

Novým partnerem projektu se v roce 2016 stala spoleènost Burza cenných papírù Praha, která 

zajistila pokrytí finanèních nákladù spojených s projektem, napø. brigádníky, 

kteøí vkládají pøání do systému, pronájem výkonnìjšího serveru po dobu 

konání projektu, grafické práce a úpravy administraèního systému, provize 

z plateb platebními kartami aj. Mediálními partnery se staly spoleènosti 

HyperMedia, rádio ÈRo - Region a Regina DAP Praha.

Všem partnerùm a Ježíškùm patøí náš velký dík!

.

.

Dìkujeme všem dobrovolníkùm, 

kteøí nám pomohli dárky zabalit.
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Typ podpory: dlouhodobá finanèní, jednorázová materiální, osobní asistence

Patron: doc. MUDr. Jan Mìš�ák, CSc.

Koordinátorka: Ditta Pospíchalová, ditta@dejmedetemsanci.cz

„Pomoz mi do života…”

Cílem projektu je pøipravit starší dìti a mladé lidi na odchod z dìtského domova a pomoci jim v zaèátcích 

jejich samostatného života. Vstup do samostatného života je pro tyto dìti nepøedstavitelnì tìžkou životní situací. 

Po odchodu jsou odkázány pouze samy na sebe, s minimem prostøedkù (ze zákona dostanou odchodné v max. výši 

25 tisíc korun), bez podpory a vzoru funkèní rodiny, bez okruhu pøátel, na které se mohou obrátit.

„Jistého  
pøítele poznáme v nejistých

situacích…”

.

motto:

Startovací balíèky
Obsahují základní vybavení domácnosti (lùžkoviny, ložní prádlo, ruèníky, nádobí, kuchyòské vybavení, žehlièku a žehlící prkno, sušák na prádlo, vysavaè, rychlovarnou konvici a drogistické potøeby). Balíèky jsou urèeny výhradnì mladým lidem, kteøí odcházejí z dìtského domova do samostatného bydlení. 

Formy pomoci v rámci projektu „Pomoz mi do života”

         • Stipendijní program 

         • Startovací balíèky

         • Pomoc v zaèátku samostatného života

SHRNUTÍ:

V roce 2016 jsme pøedali 33 Startovacích 

balíèkù v hodnotì 713 583 Kè. Celkem jsme 

k 31.12.2016 rozdali již 94 Startovacích 

balíèkù v hodnotì 1 707 952 Kè.

Ve šk. roce 2016/2017 je závazek podpory 

ve Stipendijním programu 979 884 Kè 

pro 30 studentù. V pøedchozích ètyøech 

roènících Stipendijního programu jsme již 

podpoøili 55 dìtí èástkou 

v celkové výši 2 487 747 Kè.

.



Jedná se o komplexní finanèní podporu pøi studiu s cílem umožnit dìtem z dìtských domovù studovat obor, který si samy 

vyberou. Z programu lze hradit cestovné do školy, ubytování na internátì èi koleji, školní pomùcky, kurzy a nájemné 

ve startovacích bytech. Pøi splnìní podmínek mají studenti nárok i na prospìchové a motivaèní stipendium. Maximální výše 

podpory studenta ve školním roce je 50 000 Kè. Do programu jsou zaøazeni studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ a nástavbového studia. 

Již 4. rokem je ve Stipendijním programu zaøazená Vendula z DD Dolní Èermná, která navštìvuje 4. roèník SPŠ chemické 

v Pardubicích, obor bezpeènostnì právní èinnost. Ve školním roce 2016/2017 ji pøi studiu podpoøíme èástkou 41  000 Kè.

.

Pro studenty zaøazené do Stipendijního programu poøádáme dvakrát roènì prodloužená víkendová setkání 

 se vzdìlávacím programem, jejichž cílem je ale pøedevším navázání dùvìry mezi dìtmi a týmem DDŠ. 

 Jen tak jim mùžeme úèinnì pomáhat a povzbuzovat je nejen pøi studiu.
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„Dìti 
   bez dluhù”

„Zákon je jen technické a ne vždy podaøené provádìní
 spravedlnosti.”

motto:

Typ podpory: právní pomoc
.

Mgr. Alena Vlachová poskytuje bezplatnou 

právní pomoc dìtem z dìtských domovù 

a zastupuje je v poplatkovém a exekuèním 

øízení a správním soudnictví. Význaènou 

mìrou se zasadila o právní úpravu zákona 

o místních poplatcích. 
.

Cílem projektu „Dìti bez dluhù”, jehož 

je DDŠ partnerem, je podniknout všechny 

potøebné kroky smìøující k oddlužení 

dìtí, které se do problémù s exekutory 

nedostaly vlastní vinou a zabránìní 

výkonu exekuce.
.

Pøíbìhy jednotlivých dìtí najdete 

na stránkách www.detibezdluhu.cz

Jméno Ubytování 
internát

Cestovní
náklady

Školní
pomùcky

Prospìchové
stipendium

Motivaèní
stipendium Kurzy Celkem

Vendula K. 15 000 8 000 5 000 2 000 5 000 6 000 41 000

Stipendijní program

Pomoc v zaèátku samostatného života 

Spoèívá zejména v hledání vhodného pracovního uplatnìní, ubytování po opuštìní dìtského domova a v osobní asistenci 

pøi øešení rùzných životních situací.



„Dìti z titulní strany”
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Denisa je zodpovìdná a samostatná 

mladá sleèna, která dokonèí ve školním 

roce 2016/2017 magisterské studium 

na VŠ Newton College obor podnikání 

a management. V programech DDŠ 

je zaøazena od roku 2012. Po celou dobu 

studia na VŠ ji podporujeme a prostøed- 

nictvím Stipendijního programu jí hradíme 

veškeré náklady spojené se studiem. 

Zajistili jsme jí také pobytový jazykový kurz 

v Anglii a podpoøili jsme ji v jejím podnikání. 

Denisa se zajímá o zdravou stravu a již pøi 

studiu zaèala podnikat. Vyrábí výborné raw 

dorty pod znaèkou Deniraw. Doporuèujeme 

vyzkoušet!

Honza konèí ve školním roce 2016/2017 

bakaláøský obor produktový design na fakultì 

umìní a designu na ZÈU v Plzni. Grafika, 

kresba a poèítaèové hry jsou zároveò i jeho 

velkým koníèkem. Sám o sobì øíká: „Mám 

smysl pro krásno”. Honza je talentovaný 

a peèlivý.  Mimo podpory pøi studiu jsme mu 

sehnali napø. odlehèené brýle, které ke své 

práci potøebuje. Zpracoval nám graficky 

výroèní zprávu za rok 2014 a v roce 2016 

dostal prostøednictvím našeho partnera – 

spoleènosti GEPARD FINANCE možnost 

vytvoøit všechny ilustrace pro kalendáø 

spoleènosti a knihu øíkanek (nejen) pro 

dìti - viz str. 6.

Patrik je velmi talentovaný hudebník. 

Na ZUŠ v Krnovì se uèí hrát na kytaru 

a hraje také v kapele. Absolvoval SŠ 

automobilní obor automechanik a nyní 

pokraèuje v nástavbovém studiu.  Je to 

slušný, milý a veselý mladý muž, který 

dbá o své zdraví a životosprávu. :) Patrik 

je zaøazen ve Stipendijním programu 

již ètvrtým rokem. Podporujeme 

ho i  v  jeho hudebním rozvoj i  

a vzdìlávání. Patrik by rád pokraèoval 

ve studiu, bude si podávat pøihlášku 

na VŠ obory sociální pedagogika 

a vychovatelství.

Dominika je dvacetiletá 

sleèna, která dokonèila studium 

støedního odborného uèilištì 

v oboru prodavaèka a nyní pokra-

èuje ve 2. roèníku nástavbového 

studia - obor podnikání. Sama 

o sobì øíká, že je tøeštidlo a ráda 

baví ostatní. Je ale také pracovitá 

a ctižádostivá.  Již 7 let hraje

volejbal, který ji moc baví. Ráda 

cestuje a poznává nové vìci. 

Dominiku podporujeme pøi studiu 

již tøetím rokem. Nalezli jsme jí 

rovnìž rodinu, která ji nejen finanènì 

podporuje, ale také se s ní osobnì 

stýká.
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literární soutìž

„Dejme dìtem šanci popsat svùj život” Každý rok poøádáme soutìž pro dìti ze spolupracujících 

dìtských domovù. V roce 2016 to byla již podruhé soutìž literární. Jejím cílem bylo shromáždit autentické pøíbìhy 

dìtí, které vyrùstají v dìtských domovech. Snahou DDŠ je seznámit veøejnost s reálnou stránkou této 

problematiky a jeví se jako logické udìlat to pøímo prostøednictvím tìch, kterých se to týká. Dìti mohly psát 

o tom, jak se dostaly do dìtského domova, co je jejich snem, nebo jak si pøedstavují svoji budoucnost.

Slavnostní vyhlášení probìhlo v  Praze dne 16.5.2016. Zaèalo obìdem v  restauraci T.G.I. Friday’s Na  Pøíkopì, odkud jsme 

se pøemístili do knihkupectví Neoluxor na Václavském námìstí. 15 výhercù obdrželo hodnotné ceny od spoleèností 

Neoluxor, Mary Kay, Tesco, McDonald´s a Bonavita. Penìžní odmìnu ve výši 1 000 Kè vìnoval každému vítìzi partner 

soutìže DINO Schools of Prague. Autory povídek i jejich doprovod zaujala beseda s odborným garantem soutìže 

a èlenem Výboru podporovatelù DDŠ Michalem Vieweghem. 

Lidé mají velmi zkreslené pøedstavy o tom, kdo jsou „dìti z dìtských domovù”, proè skonèily v tìchto zaøízeních, 

jak vypadají dìtské domovy a zejména z  jakého prostøedí tyto dìti pocházejí. Odborná veøejnost v  souèasné dobì 

hodnì øeší problematiku dìtí vyrùstajících mimo vlastní rodinu. V médiích se objevují rùzné informace. Hovoøí se 

o náhradní rodinné péèi, ústavní péèi, pìstounské péèi – dlouhodobé a na pøechodnou dobu (tzv. profesionální), 

o  možnostech pøechodu dìtských domovù z gesce Ministerstva školství pod Ministerstvo práce a soc. vìcí. Na rùzných 

fórech vyjadøují své názory jednotlivci z øad veøejnosti, aniž by dobøe znali tuto problematiku. Široká veøejnost je v tomto 

ohledu, dá se øíci, nepøesnì informovaná a zmatená. Vìci nepøispívá ani to, že i mezi odbornou veøejností panují odlišné 

názory na tuto problematiku, bohužel èasto podpoøené jinými zájmy než zájmem dítìte, kterým se všichni zašti�ují. 

Všichni se asi shodneme, že pro každé dítì je nejlepší, pokud mùže vyrùstat v rodinì, pokud možno ve vlastní 

a harmonické. Musíme však posuzovat skuteènou situaci a ne ideální stav, který je nedosažitelný! Celková situace 

je pøece jen trochu složitìjší, než výmìna „ústavù” za pìstouny. Samotné uzákonìní zákazu umis�ování dìtí 

do urèitého vìku do ústavních zaøízení situaci tìchto dìtí nezlepší, pokud nebude dostatek kvalitních 

náhradních rodin, kam lze dìti dlouhodobì umis�ovat.

Hovoøí se o citové deprivaci dìtí, které stráví rané dìtství v  ústavu, ale nemluví se o citové deprivaci, kterou trpí 

dìti vyrùstající ve svých biologických rodinách. Øíká se, že až 50 % bezdomovcù vyrùstalo v dìtských domovech, 

ale už se nemluví o tom, že vìtšina dìtí získala své špatné návyky právì ve svých pùvodních rodinách a dìtský 

domov už nestaèil napravit to, èeho se na dìtech dopustili vlastní rodièe. Otázkou také zùstává, co jsou ony 

sociální dùvody, pro které jsou dìti odebírány z rodin? Opravdu zde hraje roli pouze nedostatek finanèních 

prostøedkù? Z povídek dìtí, které prezentujeme zde i na webových stránkách, si udìlejte obrázek sami...

Je až s podivem, kolik úžasných dìtí žije v dìtských domovech, když èlovìk alespoò tuší, co mají mnozí 

z nich za sebou. O to víc nás to motivuje k tomu, abychom tìmto dìtem pomáhali!

.

.

.

.
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Neprožiješ, nepochopíš!
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Jarek si plní své sny
Kdybych mìl možnost mít tøi pøání, vím jistì, která by to byla. Žil jsem odmalièka v chudobì a tatínek mì a mého bratra bil. Ne pravidelnì, ale prùbìžnì v rozmezí jedenácti let. Ne vždy 

to bylo v naší rodinì nejlehèí, bojovali jsme s  penìzi, museli jsme se vypoøádat s  tím, že k veèeøi byly jen vaøené brambory s mlékem, nebo hrachová kaše. Já dostal dar od boha, a tím 

byl tanec, který mì a  moje srdce doprovází celý život a snad i v budoucnu bude. Vždy, když jsem tancoval doma, dìlal jsem to proto, abych docílil uvolnìní a hlavnì zapomnìl vše, 

co mì v normálním svìtì omezovalo, jako bylo týrání ze strany otce a útlaky dìtí, které mì nemìly moc v lásce. Byl jsem pro nì nezajímavý, prostì nìkdo jiný než ony. Hudba mì 

dokázala uvolnit, tanec byl spíše takové naøíkání… Nebylo to jako tancovat jen tak, bylo to spojeno se srdcem a hlavnì s duší, tanec propojený s emocemi, které jsem pøedal mému 

tìlu a to pak ukazovalo svìtu, jak jsem na tom byl. Tancoval jsem, když mi bylo mizernì, tancoval jsem, když mi bylo fajn, prostì tanec mì doprovázel celé dìtství, které bylo 

hendikepované už jenom tím, že jsem normální dìtství nemìl.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pak však pøišel zlom, když jsem se dostal do dìtského domova. Nebylo to pro mì lehké, ale musel jsem se s tím nìjakým zpùsobem vypoøádat. A jak jinak než tancem. Každièký den 

jsem si tancoval a tety si zaèaly všímat mého talentu, který, jak øíkají, nebyl ledajaký. Teta, která je mimochodem tou nejzlatìjší tetou pod sluncem, nebýt toho, co pro nás dìlá, nemìli 

bychom se tak dobøe, mi øekla, abych to zkusil ukázat paní øeditelce. Když se to líbilo i tetì Evì, bylo naèase rozvíjet tanec dál. Zaèal jsem chodit do  spoleèenských tancù, které mi 

hodnì šly, byl jsem i nìkolikrát umístìný na bednì. Zkrátka jsem byl nadšený, že jsem mohl dìlat nìco, co mì bavilo a uspokojovalo. Pak nastal v mém životì velký zlom, dostal jsem 

se na taneèní konzervatoø a zatím se mi tam daøí a nemohu si tuto školu vynachválit. Co se týèe uèení, držím se velice dobøe, líp než když jsem byl na základní škole, a to už je co øíct. 

Jsem rád, že jsem i pøesto, co jsem prožil, nepromarnil možnost zkusit dokázat lidem, že dítì, které to v životì nemá lehké, mùže nìèeho dosáhnout a dìlat velké vìci. A k tomu se právì 

vztahuje téma, na které teï píši, a tím jsou má tøi pøání. V životì chci dosáhnout lepších kvalit, aby moje dìti, které bych chtìl mít, byly spokojené a š�astné, a dát jim lásku, jakou mnì 

nebylo urèeno v mladí dostat. Další by snad byla moje kariéra v  budoucnu. Chci lidem dávat pocity, energii a duševní spokojenost, protože sen každého taneèníka je, že si divák 

z pøedstavení odnese nìco, co mu pak v jeho životì pomùže v sebezdokonalování a poznání jeho samotného, aby i za špatných vlivù okolo nìho našel tøeba prostøednictvím tance 

dùvod a smysl, proè je na svìtì a že má smysl žít, i když život je nìkdy jako pes. To je to, co bych chtìl, aby si lidé z mého vystupování na pódiu vzali, aby to nebylo jen takové laciné tím, 

že lidé pøijdou a bezmyšlenkovitì pak pùjdou domù, ale aby si 

z toho do života nìco vzali a dodalo jim to také energii 

do dalších dnù. A samozøejmì bych si také hodnì pøál pobývat 

nìkde jinde, než u nás vÈeské republice. Neøíkám, že se mi tady 

nelíbí, ale chci jet do zahranièí, abych tanec rozvíjel dál i jinde 

a mohl tím dìlat dobré jméno Èeské republice, kterou mám tak rád. 

A snad asi v poslední øadì bych si chtìl sám sobì popøát to, 

aby se mi i nadále tak dobøe daøilo jako dosud a aby byly moje 

taneèní úspìchy co nejvìtší, aby moje kariéra taneèníka jen 

vzkvétala a abych se udržel a nepøestal doufat v to, 

že vše bude jen lepší.                                                                                                                                                                                                                  

Víte, není vždy strašné to, co vám nìkdo dìlá nebo jaký máte osud, 

ale spíš jestli se k tomu postavíte èelem a pùjdete skrz problémy 

a budete bojovat o své místo na této planetì a vyrobíte si 

urèitý respekt a poklonu lidí, kteøí vás do té doby jen zahanbovali 

jací jste, že to nemùžete zvládnout a že na to nemáte. Kašlete 

na tato slova, jdìte za svým cílem, který muže být v dohlednu 

skuteèným! 

.

.

Jarek se v roce 2012 zapojil do literární soutìže, kterou jsme poøádali. 

Psal na téma – Má tøi pøání. Dnes lze už s jistotou øíci, že se mu jeho pøání 

plní a my jsme rádi, že mu v tom mùžeme být nápomocni. Letos ho èeká 

maturita na taneèní konzervatoøi Duncan v Praze. Je z nìj zdravì sebevìdomý 

mladý muž, který se vìnuje tomu, co ho baví a je ve svém oboru úspìšný. Gratulujeme!
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Typ podpory: vlastním sportovním výkonem, jednorázová finanèní 

Koordinátorka: Tereza Tkadlecová, tereza@dejmedetemsanci.cz 

„Bìhám pro dìti”

Od roku 2013 jsme partnerem Prague International Marathon poøádajícím bìžecké závody seriálu 

RunCzech. Díky spolupráci nakupujeme registraèní èísla na Sportisimo 1/2Maraton Praha, VW Maraton 

Praha, Grand Prix Praha, regionální Mattoni 1/2Maratony a novì i O2 Pražskou štafetu. 

Výtìžek z prodeje registrací je v plné výši použit na podporu projektù DEJME DÌTEM ŠANCI.  

Jak se mùžete zapojit:

        • zaregistrujte se na závody prostøednictvím DDŠ (oficiální prodejní cenu lze dobrovolnì navýšit)

        • vìnujte dárkovou poukázku bìžci ve vašem okolí

        • kupte si funkèní nebo bavlnìné trièko „Bìhám pro dìti” nebo jiný z reklamních pøedmìtù

        • staòte se „Dobrobìžcem” - uspoøádejte sbírku mezi pøáteli pro konkrétní dítì z dìtského domova     

          Vytvoøte si dárcovskou výzvu na www.darujme.cz. Koordinátorka projektu vám s tím ráda pomùže.

        • øeknete o nás svým kamarádùm - bìžcùm, kteøí se tøeba rozhodnou bìžet s námi

.

Leoš Mareš bìhal pro dìti celou sezónu!

Nora Fridrichová, Alice Jandová, Oldøich Sahajdák 

a Leoš Mareš tvoøili „VIP štafetu” DDŠ v rámci Volkswagen 

Maratonu Praha. Souèasnì se bìžel DM rodinný bìh, kde naše 

barvy hájili Petr Janda a kapela Support Lesbiens s rodinami. 

O øádnou rozcvièku se postaral patron DDŠ Vladimír Hron 

a Veronika Kossková z dìtského domova Hodonín.

ZNÁTE NÌKOHO, KDO RÁD BÌHÁ?DARUJTE MU STARTOVNÉ!A� pobìží maraton nebo 5 km,
 pocit radosti, štìstí a hrdosti v cíli ve spojení s pomocí dìtem je jedineèný!

SHRNUTÍ:
V roce 2016 jsme prodali celkem 

166 registrací na bìžecké závody RunCzech. 

Výtìžek z jejich prodeje èinil 101 800 Kè.

facebook.com/BìhámProDìti

Koordinátorka projektu Tereza Tkadlecová díky své dárcovské výzvì splnila pøání dìtí v hodnotì 10 000 Kè.



(nejen) Bìháme 

pro dìti | 4.9.2016 „Èím dál
dobìhnete, tímvíc pomùžete!”
 …dìtem na cestìdo života…

.

motto:

Druhý roèník sportovnì zábavné akce pro širokou veøejnost, jejíž cílem 

je podpoøit dobrou vìc, nikoliv podat zásadní sportovní výkon, se konal první 

záøijovou nedìli v Praze na Výstavišti Holešovice za podpory Nadace ÈEZ. 

Akci moderoval jako v pøedchozím roce Leoš Mareš. Mimo dìtí z dìtských domovù 

vystoupila skupina Support Lesbiens a Pavel Callta. Všichni úèinkovali bez nároku na honoráø!

Sportovat a bavit se pøišlo více než 800 návštìvníkù, na které èekalo mimo bìhu i dalších 7 zábavných sportovních 

disciplín. Pro dìti pak byly pøipraveny další dìtské disciplíny a soutìže, skákací hrad, malování na oblièej a klaun. 

Díky tomu, že byla trasa bìhu rozdìlena na úseky od 100 metrù až po 5 km, mohl se symbolicky zapojit opravdu 

každý. Dìkujeme všem partnerùm, dobrovolníkùm i úèastníkùm! Vìøíme, že pomáhání dìtem všechny bavilo a tìšíme 

se opìt 3.9.2017 na vidìnou.
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Výtìžek akce èinil 432 147 Kè.

Dìkujeme partnerùm:

Moderátor Leoš Mareš s patronkou 

Bárou Špotákovou. Svojí úèastí nás rovnìž 

podpoøili Kateøina Cajthamlová, Jan Mìš�ák, 

Lucie Benešová a Oldøich Sahajdák.
V 16 hodin Bára Špotáková 
odstartovala bìh Stromovkou.

Ti, kdo absolvovali všechny disciplíny, 

se bez ohledu na dosažený výsledek 

mohli zúèastnit slosování 

o zajímavé ceny od partnerù DDŠ.

Díky Smile boxu si mohli všichni zájemci odnést fotografii na památku. 

Program zpestøilo hudební vystoupení 

DD Tachov i hudebnì taneèní vystoupení 

DD Domino Plzeò.

Na závìr se vypouštìly balónky 
za pestøejší život dìtí z dìtských domovù

Dále akci podpoøili: 

UNILEVER, Wellmax Fruit, Na Den, MÈ Praha 7, Authentica,  Factory Pro, 

AMBIENTE, Groupe SEB, Vaše DEDRA, BONAVITA, Premiere Cinemas Czech,

 T.G.I. Friday’s, PF Design a Infinit.

www.behamprodeti.cz
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Benefièní veèer 

DEJME DÌTEM ŠANCI | 1.6.2016

5. narozeniny jsme oslavili spoleènì s 270 pozvanými hosty Benefièního veèera, který se konal již tradiènì 

v Divadle Palace v Praze. Posláním Benefièního veèera je seznámit pøítomné s výsledky a aktivitami organizace 

za uplynulý rok, našimi plány do budoucna a hlavnì všem podìkovat za jejich podporu.

Dìkujeme partnerùm:

Veèerem provázel Martin Zbrožek. Ten na poslední 
chvíli bravurnì nahradil doc. Romana Šmuclera, 
který neèekanì onemocnìl. 

Skvìlou atmosféru akce umocnilo vystoupení 

vokální skupiny 4TET ve složení Jiøí Škorpík, 

Dušan Kollár, Jiøí Korn a David Ulièník. V rámci Benefièního veèera mají podporovatelé DDŠ možnost pøedat nám symbolický šek.

Krásný a výborný narozeninový dort nám upekla, 

a až z Moravy dovezla, Úžasná Markéta.

Matìj Mikula z DD Kromìøíž byl jedním z dìtí, 
které jsme divákùm v prùbìhu veèera pøedstavili.Jiøího Korna bìhem vystoupení pøímo na pódiu 

maloval Malý Dejv. Jeho obraz se následnì 

vydražil za úžasných 45 000 korun! 
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Benefièní koncert 
Dagmar Peckové | 6.10.2016Ve spolupráci s vynikající mezzosopranistkou

a èlenkou Výboru podporovatelù DEJME DÌTEM ŠANCI Dagmar Peckovou jsme 6. øíjna 2016 

uspoøádali v kostele sv. Šimona a Judy v Praze benefièní koncert ve prospìch dìtí z dìtských domovù. V rámci veèera vystoupili rovnìž 

klavírista Miroslav Sekera, violoncellista Eduard Šístek a houslistka Olga Šroubková. Zpestøením bylo klavírní vystoupení Karin 

Sukové, která žije v dìtském domovì v Unhošti. Všichni posluchaèi tak na vlastní uši i oèi mohli poznat, že i vdìtských domovech 

žijí talentované dìti. Koncert zakonèil dlouhotrvající potlesk ve stoje.

Dìkujeme paní Dagmar Peckové i všem vystupujícím, kteøí se zøekli svého honoráøe ve prospìch dìtí! 

Velký dík patøí také všem divákùm a partnerùm, díky nimž se mohl tento koncert uskuteènit.

.

Výtìžek koncertu 
èinil 222 638 Kè.

Dìkujeme partnerùm:
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Vánoèní aukce | 15.11.2016

V kouzelné pøedvánoèní atmosféøe Jalta Boutique Hotelu se dražilo 25 nevšedních pøedmìtù a zážitkù, které nám  

vìnovali ve prospìch dìtí z dìtských domovù známé osobnosti a èeské spoleènosti. Do aukce se rovnìž zapojili èlenové 

Výboru podporovatelù DEJME DÌTEM ŠANCI a patroni, jejichž dárky byly tajné a dražily se jako vánoèní pøekvapení. 

Celým veèerem se šarmem a smyslem pro humor provázel doc. Roman Šmucler. Svojí hrou na housle všechny pøítomné 

uchvátil houslový virtuóz Jaroslav Svìcený. Oba vystoupili bez nároku na honoráø a jako èlenové Výboru podporovatelù 

DDŠ také vìnovali do aukce své vánoèní dárky, stejnì jako Michal Viewegh, Dagmar Pecková, Daniel Koláø, Jadran 

Šetlík, Kateøina Cajthamlová, Oldøich Sahajdák a patroni Jan Mìš�ák, Lucie Benešová, Bára Špotáková a Vladimír Hron. 

Dále se ze známých osobností do aukce zapojili Marek Eben, Iva Hüttnerová a Petr Èadek. O výteèné obèerstvení

se postaraly spoleènosti: Planet Sushi, AMBIENTE, T.G.I. Friday´s, VINEYARDS WINE IMPORTERS, Máci Dorty 

a Caffé Milani. 

Dìkujeme všem partnerùm akce i dražitelùm za podporu a Jalta Boutique Hotelu za poskytnutí prostor a skvìlou 

spolupráci pøi organizaci akce!

.

Výtìžek aukce èinil 229 000 Kè.

Dìkujeme partnerùm:
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Další akce DDŠ v roce 2016

Dìkujeme partnerùm prodejních akcí:
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Spolupráce s firemními 

partnery v roce 2016

MgA. Jiøí Friè, Karla Sirota, øeditelka ICP Communication a zástupkynì DDŠ

Podpora firemních dárcù je významnou souèástí financování naší organizace. Proto si velice vážíme spolupráce se všemi obchodními partnery, kteøí nás v minulých letech 

podpoøili a podporují. Snahou DEJME DÌTEM ŠANCI je udržovat a prohlubovat spolupráci se stávajícími firemními partnery tak, aby byla prospìšná pro obì strany. Náš velký 

dík a uznání patøí zejména tìm, kteøí poskytují podporu dlouhodobì èi opakovanì, a stejnì tak si vážíme i novì navázané spolupráce s potenciálem rozvoje do budoucna. 

Loga podporovatelù DEJME DÌTEM ŠANCI naleznete na poslední dvoustranì této výroèní zprávy a u jednotlivých akcí. Zde prezentujeme pøedevším novì navázanou a opakující 

se spolupráci, èi spoleènosti, které nás v daném roce podpoøily významnou mìrou.

Hlavními partnery DEJME DÌTEM ŠANCI jsou témìø od poèátku èinnosti organizace spoleènosti GEPARD FINANCE (viz str. 6) a DBK Partners, která podporuje zejména dìti zaøazené 

ve Stipendijním programu. V roce 2016 jsme se díky této spolupráci seznámili s partnerskou spoleèností ICP Communication v èele s Karlou Sirota. V rámci akce Exlusive Evening, 

kterou poøádala dne 8. záøí v krásných prostorách Villy Richter, se ve prospìch organizace DDŠ vydražil svícen s poetickým názvem ,,Svìtlo štìstí” za neuvìøitelných 165 000 Kè! 

Dìkujeme MgA. Jiøímu Frièovi, který svícen za tímto úèelem daroval, dražiteli i poøádající spoleènosti!

V roce 2016 se tøetím hlavním partnerem DDŠ stala spoleènost ALBIXON. Spolupráci jsme zahájili úèastí na Bazénovém festivalu v záøí 2016, kterého se zúèastnila i naše patronka 

Lucie Benešová. Spoleènost ALBIXON podpoøila aktivity DDŠ èástkou ve výši 200 000 Kè. Dìkujeme!

Dlouholetým partnerem DDŠ je spoleènost BB Partner, která nám zajiš�uje výrobu naprosté 

vìtšiny tiskovin zdarma, což je pro organizaci velkou pomocí. Další spoleèností, která nám pomáhá 

s tiskem zejména velkoplošných tiskovin, je spoleènost Authentica, jejíž zástupci 

se angažují i v dalších aktivitách DDŠ.

Velice nás potìšila spoleènost LMC, která nám umožòuje zdarma inzerovat pracovní pozice 

na svých serverech a navíc nás zaøadila do svého vánoèního projektu „Smysluplné dárky”, kdy 

její zamìstnanci a partneøi mohou vìnovat ve prospìch vybraných neziskových organizací 

dárkové vouchery, které od LMC dostanou. Mimo to nás LMC podpoøila i nákupem 

krásných piknikových dek s logem jejich spoleènosti.

Nadace Naše dítì podporuje èinnost DDŠ prakticky od jejího zaèátku, za což jsme velmi 

vdìèní. V roce 2016 nás podpoøila èástkou 200 000 Kè. Rovnìž Nadace AGROFERT pomáhá 

DDŠ dlouhodobì, a to zejména dìtem zaøazeným do Stipendijního programu. V roce 2016 

je podpoøila ve studiu èástkou témìø sto tisíc korun!
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Spolupráce s firemními partnery v roce 2016
Díky podpoøe Nadace ÈEZ jsme mohli již podruhé uspoøádat sportovnì zábavné odpoledne (nejen) Bìháme pro dìti. Nadace ÈEZ akci podpoøila v roce 2016 velkorysou èástkou 

414 500 Kè, která pokryla vìtšinu nákladù na pøípravu a organizaci akce. Velice dìkujeme!

Spoleènost Lyciano Group podpoøila DDŠ v rámci jimi poøádaného Evropského poháru žokejù již potøetí! Letos se dostihy konaly 24.9.2016 a pøíspìvek spoleènosti Lyciano èinil  

spolu s výtìžkem z aukce krásných 177 000 Kè! Velký dík!

Spoleènost ACE Hotels nás letos podpoøila již podruhé èástkou 30 000 Kè u pøíležitosti køtu firemního kalendáøe našeho partnera, spoleènosti GEPARD FINANCE, jehož ilustrace 

tvoøil Jan Ïurina, jeden ze studentù, které podporujeme pøi studiu (viz str. 6). Tìší nás, že díky referencím našich podporovatelù získáváme dùvìru dalších firemních partnerù. 

Dìkujeme za projevenou dùvìru!

Spoleènost Profinit EU se zapojuje do podpory DDŠ od roku 2012. V roce 2016 nám v rámci Vánoèní charitativní 

aukce pøedala šek na 101 010 Kè. Dìkujeme!

Spoleènost Verdi Capital rozšíøila v roce 2016 spolupráci s DDŠ a mimo podpory organizace se stala rovnìž jedním 

z partnerù disciplín na akci (nejen) Bìháme pro dìti. Její celková podpora tak dosáhla 125 000 Kè. Dìkujeme!

Spoleènost Burza cenných papírù Praha, která aktivity DDŠ podporuje již nìkolik let, se letos stala partnerem 

projektu DEJME DÌTEM DÁREK K JEŽÍŠKU aneb „Strom splnìných pøání”. Díky její podpoøe ve výši 90 000 Kè 

jsme mohli pokrýt náklady, které jsou s organizací a provozem tohoto vánoèního projektu spojeny. Moc dìkujeme!

Spoleènosti Vaše DEDRA, U.T.C. a SILEX (obchodní znaèka SCANquilt) nám pravidelnì poskytují 

vybavení Startovacích balíèkù, které pøidìlujeme dìtem, které opouštìjí dìtské domovy.  SCANquilt 

a DEDRA také poskytují odmìny pro vítìze rùzných soutìží DDŠ a ceny do slosování tomboly apod. 

Znaèka SCANquilt se v roce 2016 stala již podruhé partnerem akce (nejen) Bìháme pro dìti. 

Dìkujeme za dlouhodobou podporu!

Nemùžeme zde bohužel jmenovat každého, kdo nám v prùbìhu roku 2016 pomohl. Vìtšina firemních dárcù 

nalezne logo svých spoleèností na závìreèné dvoustranì této výroèní zprávy. Podporovatelé, kteøí DDŠ 

v souhrnu podpoøili èástkou vyšší než deset tisíc korun, jsou uvedeni v seznamu dárcù na stranách  44 – 45. 

Je mezi nimi i plno fyzických osob, které nás významnì podpoøili, ale nelze je propagovat pomocí loga.

Vážíme si podpory každého z vás a dìkujeme vám, že naším prostøednictvím 

pomáháte dìtem z dìtských domovù!

.
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Financování 

DEJME DÌTEM ŠANCI

Financování DEJME DÌTEM ŠANCI je založeno na podpoøe fyzických osob, 

firemních dárcù, firemních èi dobroèinných nadací a nadaèních fondù.

DDŠ je držitelem znaèky ,,Spolehlivá veøejnì prospìšná organizace”, kterou 

opakovanì obhájila. 

DDŠ je èlenem AVPO (Asociace veøejnì prospìšných organizací). Jejím hlavním 

cílem je transparentnost a profesionalita pøi výkonu své èinnosti. 

DDŠ klade dùraz na úèelné a efektivní využití všech darovaných prostøedkù.

Každý finanèní projekt DDŠ má 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 DDŠ, ze kterého jsou hrazeny výdaje spojené s chodem organizace, 

ale i administrativou jednotlivých projektù, je veden separátnì.

Všechny úèty organizace jsou vedeny u Raiffeisenbank, a.s., poboèka Národní 9, Praha 1.

DDŠ dosud neèerpala žádné prostøedky od orgánù státní správy. Závazkem DDŠ 

je nebýt závislí na podpoøe získané prostøednictvím grantù ESF. Nechceme naše 

projekty, které jsme dlouho a peèlivì pøipravovali, slepì pøizpùsobovat aktuálním 

grantovým výzvám.

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.

.

.

.

.

.

.

.

.

Podpora DEJME DÌTEM ŠANCI je založena 

na vícezdrojovém financování 
(percentuelní podíl jednotlivých kategorií dárcù a samofinancování)

• pøíspìvky od firemních dárcù a firemních nadací

• pøíspìvky od fyzických osob (jednotlivcù)  32,8 %

• pøíspìvky od dobroèinných nadací a nadaèních fondù  6 %

• prodej propagaèních pøedmìtù (samofinancování)  13 %

  48,2 %

Rozdìlení nákladù organizace v roce 2016

dle požadavkù AVPO:
(povinná pøíloha k pøidìlení a obhajobì Znaèky spolehlivosti)

• aktivity a služby v rámci hlavní èinnosti organizace  

(naplòování poslání organizace)

• propagace a fundraising  15 %

• správa a administrativa spoleènosti  18 %

67 % 

Zdroje financování DEJME DÌTEM ŠANCI 
grafické znázornìní

32,8 %
Pøíspìvky 
od fyzických 
osob (jednotlivcù) 

48,2 %
Pøíspìvky od firemních 
dárcù a firemních nadací

13 %
Prodej 

propagaèních 

pøedmìtù 

(samofinancování)

6 %
Pøíspìvky 
od dobroèinných 
nadací 
a nadaèních 
fondù
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Jak se mohou spoleènosti zapojit do podpory DDŠ?
Nabízíme firmám 

spolupráci s etablovanou, 

profesionální a dùvìryhodnou 

neziskovou organizací s transparentním financováním, 

auditovaným úèetnictvím, aktualizovanými webovými stránkami 

v èeštinì i angliètinì, spolupracující s øadou známých osobností. Naším cílem
je s partnery navázat dlouhodobou,oboustrannì prospìšnou spolupráci založenou na vzájemné 
dùvìøe.

Formy spolupráce:
• 

• partnerství akce poøádané DDŠ

• nákup reklamních a dárkových pøedmìtù na míru vaší spoleènosti (propisky, hrníèky, bloky, flash disky apod.)

• nákup novoroèenek, adventních a prázdninových kalendáøù pro zamìstnance èi obchodní partnery 

   s logem i mottem vaší spoleènosti 

• zprostøedkování cateringu èi zajištìní firemní akce na klíè pro vaši spoleènost

• uspoøádání akce èi vìnování výtìžku z vámi poøádané akce ve prospìch DDŠ

• prodejní a tematické akce ve vaší spoleènosti, které mohou být spojeny s prezentací aktivit DDŠ vašim zamìstnancùm 

   (velikonoèní a adventní akce, firemní snídanì, apod.) 

• zapojení zamìstnancù vaší spoleènosti do podpory konkrétního dítìte èi formou dobrovolnictví 

• nákup registrací na sérii bìhù RunCzech prostøednictvím DDŠ

Poøádání akcí a prodej reklamních pøedmìtù má pro DDŠ finanèní pøínos, ale je to zároveò

i možnost prezentace organizace a nalezení nových individuálních podporovatelù konkrétních 

dìtí z dìtských domovù.

Èím víc lidí se o organizaci DEJME DÌTEM ŠANCI dozví, tím víc se jich mùže zapojit do podpory dìtí!

Snídanì si mùže spoleènost pro své zamìstnance a obchodní partnery zakoupit jako podìkování 

za dobøe odvedenou práci a zároveò jim tak deklarovat svoji spoleèenskou odpovìdnost. Pøípadnì

mùže o snídaòových balíècích své zamìstnance pouze informovat a ti si je pak sami v našem stánku 

zakoupí. Snídaòové balíèky dovážíme pøímo do sídla spoleènosti. Obsah snídaòových balíèkù 

získáváme od našich partnerù materiálním plnìním a lze jej po dohodì obmìnit. Cena jedné snídanì 

je 100 Kè, což zcela odpovídá její skuteèné hodnotì. Pøesvìdète se o tom, že snídanì, které 

pomáhají, chutnají úplnì jinak.

V pøípadì zájmu èi bližších informací se obra�te na manažerku akcí a reklamních pøedmìtù 

Markétu Nikodimovou, marketa.n@dejmedetemsanci.cz

poskytnutí daru na podporu organizace a/nebo konkrétního projektu èi dítìte 

.

.

.

.
Vaše logo
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Výkaz zisku a ztráty 

za roky 2014 a 2015 



Výkaz zisku a ztráty a koneèný úèet rozvažný za rok 2016
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Pøíloha k úèetní 

závìrce 2016



Auditorská zpráva
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Seznam dárcù DDŠ v roce 2016

Ve výroèní zprávì jmenovitì uvádíme pouze pøíspìvky od jednotlivých dárcù, které jsou v souètu vyšší než 10 000 Kè.

Velice si vážíme každého pøíspìvku, ale jsme limitováni prostorem.

V tomto seznamu je vyèíslena celková výše pøíspìvkù od jednotlivých dárcù ve všech kategoriích, na které v daném roce pøispìli. 

Dárci jsou seøazeni podle abecedy. Dary jsou rozdìleny do kategorie finanèního a materiálního (hmotného) plnìní.

.

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

Ace Hotels s.r.o.

ALBIXON a.s.

Alexa Lukáš 

AM-CME s.r.o.

Andìlová Dana MUDr.

ASEKOL a.s.

Asociace pro veøejné zakázky, z.s.

Authentica s.r.o.

AutoESA a.s.

Avast Software s.r.o.

Banka CREDITAS, a.s.

Bartoš Martin

BONAVITA, spol. s.r.o.

Brabcová Anna 

Burza cenných papírù Praha a.s.

Centrální depozitáø papírù Praha, a. s.

Cip Vladimír

Climate Protection Foundation

Èeèetka Pavel 

Èerný Jiøí Mgr.

ÈESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s. 
- ViaPharma s.r.o.

David Michal 

DBK PARTNERS advokátní kanceláø

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

30 000

200 000

12 000

10 500

17 586

26 500

14 389

36 800

20 000

21 810

165 000

15 200

18 860

12 000

52 000

50 000

12 339

122 315

12 000

100 000

40 000

10 638

108 000

25 000

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

DINO SCHOOLS of Prague, a.s.

Diplomatic Spouses Association

Donátová Miroslava

Doosan Škoda Power s.r.o.

Dušek Ondøej

Edenred CZ s.r.o.

Factory Pro Prague, a.s.

FLOCO s.r.o.

FOKUS optik a.s.

Foltýnová Eva 

Forejt Eduard

General Logistics Systems
 Czech Republic s.r.o.

GEPARD FINANCE a.s.

GOFIN s.r.o.

Gravelli s.r.o.

Hamlet Production, a.s.

Hejná Olga

Heran Tomáš

Herbeck Radka

Hotel Jalta, a.s.

Hrázdila Štìpán Mgr.

Chocholoušek Martin MgA

Chovanec Michal

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

15 000

100 000

40 000

30 000

100 000

40 190

31 980

12 500

57 479

14 300

15 800

100 000

300 000

18 850

13 400

20 163

20 441

21 100

10 000

27 990

12 499

19 457

21 000

10 000

50 000

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

innogy Energie, s.r.o.

Javornická Zdena Ing.

Jazyková škola JIPKA

JN Interier Èeská republika, s.r.o.

Juráò Michal

JVS GROUP s.r.o.

Kofola ÈeskoSlovensko a.s.

Kofola ÈeskoSlovensko a.s.
 – zamìstnanci

Kohout Richard 

Kopecká Pavlína 

Koøanová Zuzana 

Koøínková Monika Mgr.

Kramerius Petr

Krejèová Jarmila

Kremina Zdenìk 

KUBÍK advokátní kanceláø

Kubíková Petra

Kuèera Pavel 

Le Cheque Déjeuner s.r.o./UP ÈR

LISIEUX, s.r.o.

Lyciano Group s.r.o.

M ART - print s.r.o.  

Máci dorty - Markéta Rusová

Maèalíková Vendula 

50 000

14 339

14 050

25 000

20 000

78 960

25 028

10 017

10 000

14 000

12 728

19 900

83 000

16 300

12 700

15 600

19 983

13 296

132 100

20 000

82 000

14 000

27 450

10 000



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

že v prùbìhu roku 2016 prostøednictvím DEJME DÌTEM ŠANCI podpoøili dìti z dìtských domovù!

Velice si vážíme podpory každého z vás, opravdu nás tìší vámi projevená dùvìra, a to zejména tìch z vás, kteøí DDŠ podpoøili opakovanì. 
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Seznam dárcù DDŠ v roce 2016
Dárce

finanèní
dar Kè

materiální
plnìní Kè

MADETA a.s.

Magistrát hlavního mìsta Prahy

Mandík Ladislav

Martincová Jaroslava

MAYZUS FINANCIAL SERVICES LTD.

McKinsey – zamìstnanci

Medvìdín s. r. o.

MetLife Europe d.a.c., poboèka pro ÈR

Model Obaly a.s.

Motor AG s.r.o.

MŠ Maxíkova jazyková školka 
a jesle, s.r.o.

44 179

40 000

32 971

45 000

385 300

144 693

10 900

35 000

44 500

20 000

20 000

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

Olesz Rostislav 

Olga Spoustová, notáøka

Pedro Loco, s.r.o.

Penzion 15

People IMPACT s.r.o

Pharming a.s.

Pospíchal Karel

Postelia s.r.o.

Premier Wines & Spirits s.r.o.

PROFI CREDIT Czech, a.s.

Profinit EU, s.r.o.

PROINOX Bohemia s.r.o.

Rakovský Libor

REPO 2000, s.r.o.

Rosinter Czech Republic s.r.o.

Roušal Jan

Øehák Jakub 

Øízení letového provozu 
Èeské republiky, s. p.

13 800

29 798

47 465

4 681

10 000

18 139

44 000

13 600

15 000

10 183

101 010

13 876

42 763

18 326

50 000

16 740

10 000

88 888

Dárce
finanèní

dar Kè
materiální
plnìní Kè

Steinmetz Jitka 

Šafaøík Jaroslav

Šimková Olga

Štantejská Petra 

Š�astný František Ing.

Štroblová Petra 

TEPfaktor

Tkadlecová Tereza 

Tomek Jiøí 

Toyota Material Handling CZ s.r.o.

Trade Product, s.r.o.

Trioda, spol. s r.o.

Týblová Michaela MUDr.

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

Uhrová Tereza MUDr.

UniCredit Bank Czech republic 
and Slovakia a.s.

10 200

35 000

16 000

12 000

11 212

5 499

38 680

11 375

11 999

30 000

57 038

19 600

10 876

50 213

17 849

14 936

Nadace AGROFERT

Nadace ÈEZ

Nadace Naše dítì

Nadace Nova

Nadace O2

Nadaèní fond Lasvit

Nebeský Michal

NET4GAS, s.r.o.

Neveselá Klára 

NF Kousek po kousku

Novák Oldøich

Novotný Rostislav 

NWT a.s.

97 200

414 500

200 000

25 000

42 350

10 000

52 668

100 000

12 000

29 497

24 000

12 000

30 400

31 700

SCANIA CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Sibrava Petr Ing.

Siemens, s.r.o. 

SILEX spol. s r.o.

Sivantos s.r.o.

Spectro Tech, s.r.o. 

20 070

16 158

78 000

25 000

18 000

70 000

132 670

7 500

Vaòková Marina 

Vaše DEDRA, s.r.o.

Verdi Capital s.r.o.

VIVO! Hostivaø

WASHINA engineering s.r.o.

Weber Andreas

Wunderman, s.r.o.

XENT s.r.o.

22 776

185 737

25 000

35 000

28 800

53 930

27 000

20 542
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Pøijaté dary 

a pøíspìvky v roce 

2016 podle kategorií

Každý projekt DDŠ má svùj vlastní bankovní úèet. Provozní úèet 

organizace je veden separátnì a je z nìj hrazena i vìtšina nákladù 

spojených s administrací jednotlivých projektù. Každý, kdo se rozhodne 

DDŠ podpoøit, si mùže zvolit,  zda chce podpoøit nìjaké konkrétní 

dítì, pøispìt na vybraný projekt, èi zda nechá v naší kompetenci 

úèelné využití prostøedkù s ohledem na aktuální potøeby v daném èase 

a situaci. Provozní náklady DDŠ jsou èásteènì pokryty 

ze samofinancování organizace, to je zejména z prodeje 

reklamních pøedmìtù, registrací na bìžecké závody série RunCzech 

apod. Takto získané prostøedky nespadají do kategorie darù, 

ale tvoøí nezanedbatelnou souèást financování DDŠ.

Na úèet veøejné sbírky 6072121060/5500 mohou pøispívat 

jednotlivci, jsou na nìj poukazovány výtìžky akcí konaných 

v rámci veøejné sbírky (kasièky) a prostøedky vìnované zasláním 

dárcovských SMS, jež mohou dárci posílat prostøednictvím 

Fóra dárcù, kterým je projekt garantován. 

Více na www.darcovskasms.cz

V roce 2016 jsme prostøednictvím dárcovských 

SMS obdrželi 16 445 Kè.

Pøíspìvky poukázané v roce 2016 na úèet veøejné 

sbírky èiní celkem 76 047 Kè. 

.

Celková výše darù a pøíspìvkù DEJME DÌTEM ŠANCI

v jednotlivých kategoriích v roce 2016

Dary a pøíspìvky 
na podporu

projektu „Podporuj mì…”

projektu „Pøál(a) bych si…”

projektu „Pomoz mi do života…”

projektu „Dìti bez dluhù”

projektu „Strom splnìných pøání”

èinnosti organizace 
(vè. veøejné sbírky a DMS)

akcí poøádaných DDŠ
(partnerství)

prodeje reklamních pøedmìtù, 
registrací, vstupenek na akce apod.

CELKEM

Finanèní 
pøíspìvky

Materiální 
plnìní CELKEM

%
z celku

Graficky znázornìná výše pøíspìvkù 

v jednotlivých kategoriích

543 954

909 180

1 268 169

29 400

1 751 341

1 709 519

1 185 361

1 316 976

8 713 900

0

325 183

374 122

0

0

235 983

75 998

0

1 011 286

543 954

1 234 363

1 642 291

29 400

1 751 341

1 945 502

1 261 359

1 316 976

9 725 186

5,6

12,7

16,9

0,3

18

20

13

13,5

100

5,6 %
Dary a pøíspìvky
na podporu projektu
„Podporuj mì…” 

12,7 %
Dary a pøíspìvky
na podporu projektu
„Pøál(a) bych si…”

16,9 %
Dary a pøíspìvky
na podporu projektu
„Pomoz mi do života…”

0,3 %
Dary a pøíspìvky
na podporu projektu
„Dìti bez dluhù”

18 %
Dary a pøíspìvky
na podporu 
projektu„Strom 
splnìných pøání”

20 %
Dary a pøíspìvky
na podporu èinnosti organizace 
(vè. veøejné sbírky a DMS)

13 %
Dary a pøíspìvky 
na podporu akcí 
poøádaných DDŠ

13,5 %
Tržby z prodeje reklamních 
pøedmìtù, registrací, 
vstupenek na akce apod.
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Podìkování za podporu a pomoc
•  Všem partnerùm, dárcùm a podporovatelùm organizace a jednotlivých dìtí za jejich podporu a pomoc v roce 2016!

•  Patronùm a èlenùm Výboru podporovatelù DEJME DÌTEM ŠANCI za spojení svého jména s naší organizací, za osobní pøístup, za pøátelství a podporu v rámci aktivit DDŠ!

•  Èlenùm poradního sboru PhDr. Ivanu Skalíkovi, Ph.D., Mgr. Bohumile Vokáèové a PhDr. Lucii Skalíkové za spolupráci a pomoc s pøípravou focus groups pro naše podporovatele.

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

•  Spoleènosti Antalis, která nám od roku 2014 daruje papír na tisk výroèní zprávy a další propagaèní materiály. 

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

•  Panu Vítu Müllerovi ze spoleènosti Caffé Milani za poskytnutí kávovaru, darování kávy a èaje a zejména za to, že na vìtšinì akcí kávovar obsluhuje, pøípadnì zaskoèí jeho dcera Terezka.

•  Martinu Zbrožkovi za moderování benefièního veèera DEJME DÌTEM ŠANCI bez nároku na honoráø.

•  Hudebnímu uskupení 4TET ve složení Jiøí Korn, Dušan Kollár, Jiøí Škorpík a David Ulièník za vystoupení na benefièním veèeru a to rovnìž bez nároku na honoráø. 

• „Malému Dejvovi” za vystoupení na benefièním veèeru a vìnování výtìžku z dražby jeho obrazu ve prospìch DDŠ.

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

•  Restauracím skupiny Ambiente za obèerstvení pro hosty benefièního veèera. Restaurace Pizza Nuova rovnìž poskytla prostor a obèerstvení pro uspoøádání tiskové konference.

•  Paní Dagmar Peckové, èlence Výboru podporovatelù DDŠ, jež vystoupila na benefièním koncertu bez nároku na honoráø a vìnovala nám nejen svùj drahocenný èas ale i nasazení.

•  Leoši Marešovi za podporu projektu „Bìhám pro dìti” a moderování sportovnì - zábavné akce (nejen) Bìháme pro dìti bez nároku na honoráø.

•  Kapele Support Lesbiens a Pavlu Calltovi, kteøí rovnìž vystoupili na akci (nejen) Bìháme pro dìti bez nároku na honoráø.

•  Petøe Kubíkové ze spoleènosti NWT za osobní nasazení pøi spolupráci na projektu „Strom splnìných pøání”.

•  Boutique hotelu Jalta za poskytnutí prostor k uspoøádání vánoèní charitativní aukce.

•  Docentu Romanu Šmuclerovi za to, že se ujal role moderátora a licitátora Vánoèní aukce bez nároku na honoráø.

•  Houslovému virtuózovi Jaroslavu Svìcenému za vystoupení na Vánoèní aukci DDŠ bez nároku na honoráø.

•  Spoleènosti Neoluxur za bezplatné poskytnutí prostor pro vyhlášení Literární soutìže „Dejme dìtem šanci popsat svùj život”.

•  Restauraci T.G.I. Friday´s nejen za finanèní podporu, ale také za opakované poskytnutí slavnostních obìdù pro dìti a další vstøícnou spolupráci!

•  Spoleènosti LCM, která nás zaøadila do svého vánoèního projektu Smysluplné dárky.

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

•  Manželùm Kateøinì a Tomáši Bojdovým za celoroèní bezplatnou spolupráci s jejich marketingovou agenturou seventy7.

•  Manželùm Martì a Michalovi Krásovým za opìtovnou nabídku víkendového ubytování v jejich Penzionu 15 pro dìti ze ètyø spolupracujících dìtských domovù v dobì adventu.

•  Petru Klemešovi za propagaci a podporu v rámci jím poøádaného festivalu Chillibraní.

•  Všem jednotlivcùm i spoleènostem, které „bìhají pro dìti” a podpoøili nás nákupem registrací na Pražský 1/2maraton, maraton a regionální pùl maratony naším prostøednictvím.

•  Výstavišti Holešovice za poskytnutí prostor k uspoøádání akce (nejen) Bìháme pro dìti.

•  Všem dobrovolníkùm, kteøí nám pomohli s organizací akce (nejen) Bìháme pro dìti, s balením vánoèních dárkù pro dìti v rámci projektu „Strom splnìných pøání” a na prodejních stáncích.

•  Praze 4 a organizaci Krav Maga za výtìžek z pøednášky „Jak funguje šikana”.

•  Spoleènosti Authentica za poskytování tiskových materiálù za zvýhodnìné ceny.

•  Panu Antonínovi Miloschewitschovi a spoleènosti AQUARA za bezplatné poskytnutí vody pro dìti v rámci víkendových setkání a pro naše bìžce.

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

•  Pixel – grafickému studiu zejména Petru Baèíkovi a Zbyòku Pavelkovi za pøíjemnou spolupráci od samého zaèátku naší èinnosti.

•  Biatlonistce Gabriele Koukalové za vìnovaný žlutý dres ze stíhacího závodu v Khanty-Mansiysk, který jsme na portálu Aukro.cz bezplatnì vydražili v náš prospìch.

• Martinì Netuhové ze spoleènosti Raben Logistics Czech za opakované zajištìní pøepravy.

Pokud jsme zde na nìkoho zapomnìli, velice se omlouváme! Lidí, kteøí nám pomáhají a aktivit je už tolik, 

že je témìø nemožné, aby se tak nestalo. Vìøte ale, že si pomoci vás všech velmi vážíme!
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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 2016 mìl 1 Startovací balíèek hodnotu 21 112 èi 22 411 Kè.

poèet
dìtí

celkem
k

31.12.2016

DD

PBS
splnìno

pøání
v r. 2016
(poèet)

PM
vyplaceno
dìtem Kè

po odchodu
z DD - CELKEM

SP PMŽ
vyplaceno

ve šk.letech
2012/2013

- 2014/2015

SP PMŽ 
vyplaceno

Kè
pro šk.rok
2015/16

(v r. 2016)

Literární 
soutìž 

finanèní 
+ vìcná 
odmìna

Startovací 
balíèek

v r. 2016
poèet / Kè

Strom 
splnìných
pøání 2016
èástka v Kè
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Poskytnuté plnìní dìtem 

dle jednotlivých DD v roce 2016

Celková èástka na pøímou podporu dìtí za rok 2016 èiní 4 872 286 Kè.

PBS
pøání

v hodnotì
Kè

(v r. 2016)

PM poèet
podpoø.

dìtí
k

31.12.2016

PM
naspoøená 
èástka Kè 
celkem 

(v r. 2016)

PM
naspoøená 

èástka 
Kè

CELKEM

PM
vyplaceno
dìtem Kè

po odchodu
z DD - 2016

PBS 
pøání 

v hodnotì 
Kè

CELKEM 

1 Dol. Poèernice 67 9 44 998 150 628 7 19 000 103 800 20 518 23 718 57 800 129 421

2 Radost 16 10 54 310 220 062 5 14 800 23 600 4 200 4 200 49 000 1/ 21 112

3 Nechanice 48 4 18 400 115 900 1 66 000 1/ 22 411 36 906

4 DOMINO Plzeò 52 10 29 800 283 338 8 13 200 182 950 36 000 96 750 353 823 72 692 6 376 2/ 43 523 89 332

5 Unhoš� 47 1 10 183 83 312 6 9 900 65 020 15 800 3/ 63 336 44 901

6 Lety 32 3 17 100 129 588 10 32 350 76 130 5 000 1/ 21 112 40 784

7 Moravská Tøebová 21 10 48 400 219 117 8 22 051 87 451 38 301 70 251 82 852 35 440 3/ 65 934 23 958

8 Dolní Èermná 48 9 48 800 214 078 10 50 200 182 900 29 900 257 414 108 574 1/ 21 112 93 348

9 Lichnov 32 6 25 900 138 530 12 40 700 234 320 38 900 56 960 175 715 40 000 9 564 2/ 43 523 28 850

10 Frýdek - Místek 56 3 31 900 219 680 5 29 750 109 400 35 499 33 888 47 853

11 Hora Sv. Kateøiny 32 7 36 800 246 352 11 25 600 153 390 79 580 288 982 46 540 23 190

12 Žatec 87 4 39 000 150 185 3 188 150 386

13 Kašperské Hory 50 7 55 100 118 997 6 42 988 102 788 2 000 2 000 78 345 44 593 3/ 64 635 144 382

14 Jemnice 24 11 49 900 235 520 5 4 400 51 181 12 281 27 644 3 188 23 629

15 Ústí nad Labem 48 1 2 500 45 881 5 22 800 203 400 15 000 59 500 3 188 1/ 21 112 91 120

16 Plumlov 20 16 84 140 223 034 4 15 800 59 850 33 550 33 550 17 000 22 300 3 188 2/ 43 523 30 265

17 Kromìøíž 24 7 41 500 165 016 3 18 500 49 500 123 019 43 378 67 456

18 Tišnov 28 9 22 000 147 980 4 15 600 46 800 17 558 47 042

19 Most 48 10 53 683 207 669 4 3 300 16 880 8 810 1/ 22 411 23 115

20 Písek 40 3 29 080 54 570 2 1 400 8 880 7 480 56 428

21 Èeská Lípa 20 7 35 582 193 156 2 3 600 21 700 6 100 109 347 6 376 81 022

22 Mariánské Láznì 32 5 14 560 80 959 1 5 500 5 500 28 513 1/ 21 112 23 219

23 Vizovice 16 8 37 878 170 375 3 39 300 77 300 89 149 28 439 24 303

24 Senožaty 32 14 93 200 185 924 3 2 000 28 300 6 300 50 000 27 000 3 188 1/ 21 112 43 238

25 Nová ves u Chotìb. 32 13 24 020 103 400 1 15 000 37 666

26 Tachov 32 8 30 300 194 990 5 6 000 43 800 7 100 7 100 22 277 10 050 2/ 42 224 43 510

27 Lipová u Šluknova 56 29 98 122 168 252 9 564 3/ 64 635 89 887

28 Jeseník 26 10 12 100 25 600 3 17 000 40 900 4 000 17 500 1/ 21 112 19 411

29 Boršov 32 7 25 400 62 110 3 7 200 11 350 2 954 28 519 44 019

30 Fulnek 32 6 16 166 86 869 6 37 250 77 250 8 903 11 730 3/ 67 233 27 639

31 Racek 32 10 33 671 60 551 47 323

32 Hodonín 24 6 25 490 62 037 2 14 100 17 500 50 000 1/ 22 411 16 442

33 Dagmar Brno 25 13 786

34 Mikulov 24 1 9 000 9 000 2 2 200 2 200 6 459

CELKEM 1 235 264 1 198 983 4 772 660 147 516 489 2 165 040 199 569 533 970 1 810 889 676 858 47 820 33/ 713 583 1 710 290
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Poskytnuté plnìní dìtem v roce 2016

Celkem jsme 

za necelých 6 let 

èinnosti podpoøili témìø 

3 tisíce konkrétních dìtí                           
  

èástkou pøes

milionu korun!
17,6

Ke dni 31.12.2016 bylo ve stálých projektech organizace zapojeno celkem 220 dìtí. 

Celková èástka poskytnutá na pøímou podporu dìtí v roce 2016 èinila  4 872 286 Kè. 

V tabulce na pøedchozí stranì naleznete plnìní dìtem podle jednotlivých dìtských domovù. Není v ní uvedena podpora dìtí 

v rámci projektu „Dìti bez dluhù”, která je ale zapoètena do celkové podpory dìtí.  Je to z toho dùvodu, že v rámci tohoto 

projektu podporujeme i dìti z jiných než spolupracujících dìtských domovù.

V roce 2016 jsme v rámci projektu  splnili 264 opodstatnìných pøání dìtí 

v celkové hodnotì 1 198 983 Kè.

Naspoøená èástka pro dìti zaøazené v projektu  za rok 2016 èiní 516 489 Kè.

V roce 2016 opustilo dìtský domov 13 dìtí, kterým jsme vyplatili 199 569 Kè.

Ke dni 31.12.2016 bylo v rámci projektu finanènì podpoøeno 115 dìtí èástkou ve výši 1 631 070 Kè.

V roce 2016 jsme v rámci 4. roèníku Stipendijního programu projektu  pro školní rok 2015/2016 

podpoøili 30 dìtí èástkou 676 858 Kè.

V rámci projektu  jsme v roce 2016 vydali dìtem 33 Startovacích balíèkù v celkové hodnotì 713 583 Kè.

Vítìzùm literární soutìže jsme v roce 2016 pøedali finanèní i hmotné odmìny v celkové hodnotì 32 820 Kè, další odmìny dìtem èinily 1 896 Kè.

5. roèník internetového projektu  splnil  1 046 vánoèních pøání dìtí v celkové hodnotì 1 710 290 Kè.

Díky projektu „Dìti bez dluhù” jsme v roce 2016 pomohli oddlužit 2 dìti, a to èástkou ve výši 6 367 Kè.

Prostøedky vìnované konkrétním dìtem pod jejich variabilními symboly na úèty jednotlivých projektù 

jsou ze 100 % využity k podpoøe tìchto dìtí.

Pøímá finanèní podpora dìtí je jen jednou z forem pomoci dìtem. V rámci naší èinnosti pro dìti rovnìž zajiš�ujeme víkendové pobyty, návštìvy v jednotlivých dìtských 

domovech, organizujeme semináøe pro zájemce o hostitelskou péèi, pomáháme dìtem s nalezením pracovního uplatnìní a ubytování, poskytujeme jim individuální 

konzultace a mnohé další aktivity, které nejsou v tomto výètu vyèísleny.

„Pøál(a) bych si…”

„Podporuj mì…”

„Pomoz mi do života…”

„Pomoz mi do života…”

 „Strom splnìných pøání”
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Poskytnuté plnìní 

dìtem za celou dobu 

èinnosti DDŠ 

Poskytnuté plnìní v Kè 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

429 607

1 384 679

2 822 711

3 792 253

4 366 976

Celková podpora dìtí v Kè 
znázornìna graficky

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Od poèátku èinnosti k 31.12.2016 jsme v rámci projektu  

splnili 1 121 opodstatnìných pøání dìtí v celkové hodnotì 4 772 660 Kè.

K 31.12.2016 bylo díky projektu „Podporuj mì…” finanènì podpoøeno 

41 dìtí, které opustily dìtské domovy, èástkou ve výši 585 170 Kè.

Naspoøené prostøedky dìtem zaøazeným v projektu „Podporuj mì…” 

od poèátku èinnosti k 31.12.2016 èiní 1 631 070 Kè.

Ve ètyøech roènících Stipendijního programu projektu 

  bylo již podpoøeno 55 dìtí celkovou èástkou 2 487 747 Kè.

V rámci projektu „Pomoz mi do života…” bylo dìtem pøedáno celkem 

již 94 Startovacích balíèkù se základním vybavením domácnosti 

za 1 707 952 Kè.

Vítìzùm soutìží poøádaných DDŠ jsme pøedali a vyplatili odmìny 

v celkové hodnotì 184 308 Kè

V pìti roènících internetového projektu bylo 

splnìno 4 654 vánoèních pøání dìtí, a to celkem za 6 207 304 Kè!

Díky projektu  jsme k 31.12.2016 pomohli oddlužit 

8 dìtí èástkou ve výši 17 747 Kè. Èástka je takto nízká díky úspìšnosti 

Mgr. Vlachové pøi soudních a správních  jednáních.

Prostøedky vìnované konkrétním dìtem pod jejich 

variabilními symboly na úèty jednotlivých

projektù jsou ze 100 % využity k podpoøe tìchto 

dìtí.

„Pøál(a) bych si…”

„Strom splnìných pøání” 

„Pomoz mi do 

života…”

.

„Dìti bez dluhù”

4 872 286 
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Co se ještì stalo v roce 2016

V záøí 2016 jsme založili „Klub pøátel DDŠ”. Pøednostnì jsme 
nabídli èlenství našim dlouhodobým podporovatelkám, které se 
zúèastnily focus groups, a abychom neznevýhodnili muže, tak i dvìma služebnì nejstarším podporovatelùm.Všichni oslovení se dlouhodobì zapojují do podpory DDŠ rùznými 

zpùsoby. První klubové setkání probìhlo dne 20.9.2016v kavárnì Caffee Bistro U Maurizzia v Jindøišské ulici za úèasti 
13 dam, 2 mužù a 5 èlenek týmu DDŠ. Setkání probìhlo ve velice 
milé atmosféøe. Impuls na založení „klubu” jsme dostali od marketingové spoleènosti a my její nápad s nadšením pøijali, 
protože základna ambasadorù DDŠ, kteøí nás znají, mají nás provìøené a mohou o nás dále informovat ve svém okolí,jsou pro nás tou nejlepší referencí!Dìkujeme všem souèasným èlenùm klubu za jejich podporu a tìšíme se na nové zájemce o èlenství. V roce 2017 pro èleny klubu chystáme napøíklad návštìvy dìtských domovù a setkání s našimi patrony.

Již po nìkolikáté si dìti 

a rodièe z MŠ Vokovická mohli 

v adventním èase zakoupit 

díky iniciativì Eleny Pánkové 

naše reklamní pøedmìty. 

Nejvìtší zájem opìt vzbudila 

výteèná linecká koleèka 

od spoleènosti Káva a Peèivo 

a adventní kalendáøe DDŠ 

s pravou belgickou èokoládou. 

Výtìžek z prodeje se vyšplhal 

na krásných 17 885 Kè, 

za což patøí Elenì náš velký dík!

V prùbìhu roku 2016 

v obchodním centru VIVO! 

Hostivaø probíhal projekt 

Vìnuj mobil od spoleènosti 

ASEKOL. Ta dìtem z dìtských 

domovù vìnovala za každý 

stý vhozený mobilní telefon

 jeden nový. Svùj starý telefon 

do tzv. MOBILOMATU vhodil 

i patron DDŠ Vladimír Hron. 

Celkem se podaøilo takto 

nasbírat pøes 1 000 ks starých 

mobilù, díky èemuž dìti získaly 

10 nových telefonù! 

Dìkujeme za podporu. 

Zpìvaèka a hereèka Anna Julie Slováèková svým úžasným výkonem v show Tvoje tváø má známý hlas podpoøila Stipendijní program projektu 
 èástkou 25 000 Kè. Pøi pøíležitosti pøedání šeku se setkala se studenty Jarkem Lamborem a Kristýnou Bìlákovou. Moc dìkujeme a tìšíme se na další spoleèné akce!

„Pomoz mi do života...”
V prùbìhu kvìtna 

2016 si zákazníci 

pražských prodejen 

FOKUS optik mohli

zakoupit odznáèky

Zodpovìdný èlovìk 

ve prospìch dìtí 

z dìtských domovù. 

Výtìžek z prodeje 

èinil 6 375 Kè. 

Dìkujeme za podporu 

FOKUS optik 

a jejich zákazníkùm, 

kteøí se do akce

zapojili!
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Loga našich dárcù a podporovatelù
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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

        facebook.com/DejmeDetemSanci.cz

Bankovní spojení: 

Raiffeisenbank a.s., 

poboèka Národní 9, 110 00  Praha 1  

èíslo úètu: 6072121001/5500

Zasláním
dárcovské sms

DMS TRV DDS 90
na èíslo

87 777
pomáháte dìtem

pravidelnì 
každý mìsíc!


