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Nejèastìjší
OMYLY A MÝTY
o dìtech z dìtských domovù

V dìtských domovech žijí vìtšinou sirotci
• Oboustranných sirotkù je v DD velice málo.

• Naprostá vìtšina dìtí udržuje alespoò sporadický

kontakt se svými biologickými rodièi. 

• Rodièe dìtí nejsou schopni èi ochotni se o dítì 

nebo dìti starat.                                                             

• V nìkterých pøípadech rodièe dokonce své dìti 

týrají èi zneužívají. 

• Naprostá vìtšina dìtí žijících v DD byla ze svých 

biologických rodin soudnì odebrána.

Dìti žijí v DD od narození až do dospìlosti
• Dìtí, které žijí v DD celé dìtství, je naprosté 

minimum. 

• Velké procento dìtí z kojeneckých ústavù se daøí 

umis�ovat zpìt do svých biologických 

èi do náhradních rodin. 

• Do DD èasto pøicházejí dìti, kterým je 10 a více let!

• Prùmìrná doba pobytu dítìte v DD jsou 4 roky!

• Pøekvapí vás, že nìkteré dìti pøicházejí do DD 

na vlastní žádost. Obvykle se jedná o dìti starší, 

které si uvìdomují, že se o nì jejich rodièe 

nedokážou náležitì postarat, zajistit jim základní 

životní potøeby, natož podmínky ke studiu. Tyto 

dìti si samy prostøednictvím sociální pracovnice 

zažádají o umístìní do DD, protože si uvìdomují, 

že tam jim toto zázemí bude poskytnuto a budou 

moci (do)studovat. 

Dìti musí DD opustit po dovršení 18 let
• Pokud studují, mohou mladí lidé v DD setrvat 

až do 26 let!

• Nemusí nutnì studovat VŠ, mohou si dodìlat 

maturitu po vyuèení, èi získat výuèní list 

v dalším oboru.

• Ve vyšším vìku se „dítì” se vstupem 

do samostatného života snáz vyrovná.

Dìtské domovy jsou zaøízení internátního typu
• V ÈR máme DD rodinného typu. Dìti žijí v tzv. 

„rodinkách”, kde je max. 8 dìtí obou pohlaví 

a rùzného vìku (sourozenci). 

• Každá rodinka má v DD, èasto dokonce mimo 

areál DD, svoji samostatnou bytovou jednotku. 

Plnoletí svìøenci DD mohou bydlet v tzv. 

startovacím bytì, èasto mimo areál DD.

• Každá rodinka má své kmenové tety a strejdy, 

kteøí se o dìti starají. 

• Rodinka je vìtšinou co do obslužnosti 

samostatná jednotka, která hospodaøí 

 s pøidìleným rozpoètem. 

• V rámci rodinky si dìti samy èi s pomocí tet uklízí, 

perou prádlo a v menší èi vìtší míøe zajiš�ují 

stravování.

V DD žije vìtšina Romù
• Percentuelní podíl romské populace v DD 

je øádovì kolem 30 % (liší se podle regionu).

• Dìti majoritního etnika jednoznaènì pøevažují, 

i poèetné sourozenecké skupiny (6 a více dìtí) 

jsou èasto majoritního etnika.

Dìti nevìdí, jak vypadá neoloupaná brambora 

èi bochník chleba
• Všechny dìti z DD vìdí, jak vypadají bìžné 

potraviny ve stavu pøed jejich zpracováním.

• Dìti ve všech DD se alespoò èásteènì podílejí 

na nákupech a vaøení v rámci rodinných skupin. 

• Nìkde si na rodinkách vaøí jen o víkendech, 

nìkde každý veèer, v nìkterých DD byly dokonce 

spoleèné jídelny zcela zrušeny.

Dìti v DD jsou chudáci nebo naopak rozmazlení 

fracci, kteøí nic nepotøebují
• Vybavení jednotlivých DD se liší, ale po materiální 

stránce dìti v DD nestrádají (srovnatelná úroveò 

s bìžnými rodinami).

• Ložnice sdílejí vìtšinou 2, max. 3 dìti, starší dìti 

zejména studenti, mají èasto svùj vlastní pokoj 

nebo dokonce byt.

• Dìti jsou slušnì a pomìrnì modernì obleèeny.

Vìtšinu vìcí však dostávají dìti pøidìlenu bez 

možnosti vlastního výbìru! 

• V DD neèekají na staré, roztrhané obleèení a špinavé 

èi rozbité hraèky, které lidé èasto do domovù vozí 

v domnìní, že dìti alespoò takto potìší.

• Dobrá životní úroveò, na kterou jsou zvyklé, jim 

mùže do budoucna být pøekážkou, protože ji po 

odchodu z DD nebudou schopni dosáhnout.

Nejvìtší radost dìtem udìlají „plyšáci”
• Vìtšina domovù má tolik plyšových hraèek, 

že by je mohla prodávat. 

• Vìková hranice dìtí pøicházejících do DD se stále 

zvyšuje. Když pøivezete do DD, kde je nejmladšímu 

dítìti 14 let, dva pytle plyšákù, nikdo váš altruismus 

náležitì neocení.

• Dobrá rada: Chcete-li nìkomu úèinnì pomoci, není 

lepší cesta, než se ho zeptat, co opravdu potøebuje! 

Nevyžádaná pomoc vìtšinou pøinese zklamání 

obìma stranám. Potøebným nepomùže a dárce bude 

zklamán, protože se mu nedostane náležitého 

ocenìní jeho pomoci. 

Dìtské domovy se budou zavírat
• Tato fáma dìtem žijícím v DD škodí nejvíce. Když lidé 

uvìøí, že se budou DD zavírat, usoudí, že nemá dále 

cenu tìmto dìtem pomáhat.

• DD budou vždy alternativou pro dìti, které nemohou 

vyrùstat ve svých biologických rodinách. 

• Není dostatek zájemcù o náhradní rodièovství 

a ne pro každé dítì je náhradní rodina vhodná! 

• Být pìstounem není úplnì jednoduché! Dìti 

mají èasto za sebou takové množství negativních 

zkušeností, že by porazily i silné, dospìlé jedince! 

V DD žije spousta fajn dìtí, které se do své situace 

nedostaly vlastní vinou a zaslouží si naši pomoc!

www.DEJMEDETEMSANCI.cz

Životní pøíbìhy konkrétních 

dìtí z dìtských domovù najdete na 



Úvodní slovo 
Michaely Chovancové
zakladatelky a øeditelky DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s.
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„Pomùžete-li jednomu 

dítìti, nezmìníte svìt, 

tomu jednomu dítìti, 

ale svìt zmìnit mùžete!"

Už jako malá holka jsem øíkala, že si jednou vezmu dítì z dìtského domova. Také jsem jako jedináèek vždycky chtìla 

mít ètyøi dìti. Nakonec mi vyšlo obojí! Mým pátým dítìtem je DEJME DÌTEM ŠANCI. „Vypiplat” ho bylo možná ještì složitìjší

než u tìch ostatních… Vroce 2017 oslavilo 6. narozeniny a myslím, že mohu s èistým svìdomím konstatovat, že už pevnì stojí 

na vlastních nohách. Za to chci pøedevším podìkovat všem svým kolegyním a spolupracovníkùm, kteøí se na vývoji a rùstu DDŠ

podíleli a podílejí, i všem, kteøí se jeho prostøednictvím zapojují do podpory dìtí z dìtských domovù v celé Èeské republice.

Na poèátku této cesty jsem, stejnì jako vìtšina lidí, vùbec netušila, jaké dìti v dìtských domovech žijí, proè a jak se tam dostaly, ani jak 

vlastnì dìtské domovy vypadají. Èekala mì v tomto ohledu celá øada opravdu velkých pøekvapení. Proto jsme si dali za cíl informovat o tom

i veøejnost. Vypracovali jsme seznam nejèastìjších omylù a mýtù, které se o dìtských domovech a dìtech v nich tradují. Ten naleznete na protìjší 

stranì. K  dnešnímu dni jsme už mìli možnost poznat spoustu dìtí, èi spíše mladých lidí, kteøí v dìtských domovech žijí, a musím øíct, že vìtšina z nich 

jsou skvìlí. Mìli jen o dost problematiètìjší zaèátek svého života, než my ostatní. Nìkteré znich vám v této výroèní zprávì opìt pøedstavujeme.

Naše práce mì poøád hodnì baví a nabíjí. Cítím a dnes už i vím, že to, co dìláme, má opravdu smysl. Stále více si uvìdomuji,

jak je dùležité pomáhat tìmto dìtem a mladým dospìlým nejen ve složitém období, kdy se musí postavit na vlastní nohy, 

ale už vmomentì, kdy se na opuštìní dìtského domova pøipravují. Kdo nebyl v jejich situaci, nemùže to, co prožívají a jak 

se cítí, asi vùbec pochopit, ale alespoò se o to usilovnì snažíme. Je jasné, že se nedá pomoci všem, ale každý lepší 

život se poèítá!

Na následujících stránkách naleznete výsledky DDŠ za rok 2017 a dozvíte se hodnì informací o naší 

èinnosti. Pokud se budete chtít na nìco zeptat, nebo si nìco upøesnit, prosím, neváhejte nás 

kontaktovat.

                  Srdeènì,



Právní forma a orgány 
DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s.   

které bylo DEJME DÌTEM ŠANCI, jako jedné z prvních 

organizací, poprvé udìleno dne 23.9.2014. 

Držitelé znaèky spolehlivosti jsou každoroènì 

provìøováni. Dárci tak mají jistotu, že organizace 

adekvátnì hospodaøí s darovanými prostøedky, 

odpovìdnì naplòuje své poslání a soustavnì pracuje 

na svém rozvoji.        

                                                                                                   

Více se dozvíte na www.znackaspolehlivosti.cz 

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 Lojovická 797/20, 142 00 Praha 4, 

IÈ 229 038 44. DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s.

byla založena dne 8.2.2011.

V roce 2017 jsme museli po tøech letech opìtovnì 

projít kompletním provìøením, abychom novì obdrželi 

oznaèení „Spolehlivá veøejnì prospìšná organizace”, 

V roce 2017 došlo ke zmìnì sídla organizace 

a výmìnì jedné z èlenek dozorèí rady. Ing. Kateøinu 

Bojtarovou ve funkci nahradila Kateøina Zychová, 

výkonná øeditelka spoleènosti Verdi Capital s.r.o. 

DEJME DÌTEM ŠANCI je èlenem AVPO (Asociace veøejnì 

prospìšných organizací). Jejím hlavním cílem je 

transparentnost a profesionalita pøi výkonu své 

èinnosti.

Správní rada 

Pøedsedkynì správní rady 

JUDr. Markéta Vaòková, Ph.D.

Èlenky správní rady 

Ivana Veselá, Lucie Pospíchalová

.

.

Statutární orgán – øeditelka

Michaela Chovancová

.

Dozorèí rada 

Pøedsedkynì dozorèí rady 

Kateøina Nemeèková 

Èlenové dozorèí rady

Kateøina Zychová, Ing. Jan Kruntorád 

.

.

Poradní sbor 

Èlenové poradního sboru

PhDr. Ivan J. Skalík, Ph.D. 

Mgr. Bohumila Vokáèová

PhDr. Lucie Skalíková

.
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Lidé v DDŠ v roce 2017

Romana 
Øedinová

FUNDRAISING

Monika 
Lacinová

EKONOMKA

Markéta 
Nikodimová

MANAŽERKA AKCÍ

Mgr. Marta 
Duspivová

EXTERNISTKA

Monika Hrstková

KOORDINÁTORKA 
PROJEKTU
„Pøál(a) bych si...”

Michaela
Chovancová

ØEDITELKA

Ing. Tereza
Tkadlecová

ZÁSTUPKYNÌ ØEDITELKY

JUDr. Markéta
Vaòková

PRÁVNÍK

Gabriela Judasová

ASISTENTKA VEDENÍ 
A OFFICE MANAGERKA

Ditta Pospíchalová

KOORDINÁTORKA 
PROJEKTU
„Pomoz mi do života...”

Ivana Veselá

KOORDINÁTORKA 
PROJEKTÙ „Najdi si mì...”
a „Podporuj mì...”

Petra 
Veselá

ASISTENTKA AKCÍ
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V roce 2017 se tým DEJME DÌTEM ŠANCI skládal 

z jedenácti stálých pracovníkù a jedné externistky. 

Pravomoci a odpovìdnosti jsou na jednotlivých pozicích  

definovány v náplni práce pro jednotlivé pozice. Na akcích 

poøádaných organizací využívala DDŠ brigádníky 

a dobrovolníky, ty zejména na sportovnì zábavném 

odpoledni „(nejen) Bìháme pro dìti” a v prùbìhu  

projektu „Strom splnìných pøání”. Interní komunikace 

týmu probíhala pøevážnì formou osobního kontaktu, 

prostøednictvím elektronické pošty a telekomunikace. 

Každé pondìlí se konala pravidelná týdenní porada 

kmenových pracovníkù organizace. Schùze správní 

rady organizace byla svolávána minimálnì 

jednou za 3 mìsíce.

øeditelka

Michaela Chovancová

zástupkynì øeditelky

Ing. Tereza Tkadlecová

asistentka vedení a office managerka

Gabriela Judasová

právní servis

JUDr. Markéta Vaòková, Ph.D.

ekonomka

Monika Lacinová

projektové koordinátorky

Ditta Pospíchalová, Ivana Veselá
Monika Hrstková

fundraising
Romana Øedinová

manažerka akcí a reklamních pøedmìtù

Markéta Nikodimová

asistentka akcí a reklamních pøedmìtù

Petra Veselá

externistka

Mgr. Marta Duspivová
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Kdo jsme 
a co je naším 
cílem?
Poslání, cíle, vize a specifika 

DEJME DÌTEM ŠANCI

DEJME DÌTEM ŠANCI je profesionální a dynamická 

nezisková organizace, jejímž posláním a hlavním

cílem je poskytovat adresnou, komplexní pomoc 

konkrétním dìtem a mladým lidem, vyrùstajícím 

v dìtských domovech na území celé ÈR zejména 

v posledních letech jejich pobytu v dìtském domovì 

a po jeho opuštìní. 

Pomoci mladým lidem po opuštìní dìtského domova  

úspìšnì se zaèlenit do spoleènosti a zmenšit riziko 

jejich sociálního vylouèení ze spoleènosti. 

Udržovat koncepci našich projektù, které na sebe 

navazují a vzájemnì se doplòují tak, aby opravdu 

pomohly potøebným, zejména stálým zjiš�ováním 

aktuálních potøeb dìtí.

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, 

takovou formou, která je pro nì 

pøijatelná jakpo stránce lidské, 

tak po stránce finanèní. 

.

Další cíle DEJME DÌTEM ŠANCI

Vizí DEJME DÌTEM ŠANCI 

Specifika DDŠ

je 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.

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. 

.

Neèerpáme státní dotace, 

abychom byli nezávislí 

a nemuseli pøizpùsobovat naše 

projekty aktuálním grantovým výzvám.
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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…”) 

Podporovatel spoøí dítìti po dobu jeho pobytu 

v dìtském domovì. 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…”

FINANÈNÍ
POMOC

Opodstatnìná pøání dìtí (projekt ) 

Dítì si mùže osobnì vybrat pøedmìt èi službu dle 

svého pøání (týkající se studia, smysluplného trávení 

volného èasu, nebo zdravotního hendikepu, jehož 

nápravu nehradí ZP). 

Dìti v dìtských domovech dostávají naprostou  

vìtšinu vìcí pøidìlenu, bez možnosti výbìru. 

Vánoèní dárky pro dìti ze spolupracujících dìtských 

domovù (projekt  )

Startovací balíèek se základním vybavením

domácnosti (projekt )

Balíèek dostává mladý èlovìk po opuštìní dìtského 

domova z dùvodu dovršení plnoletosti èi po ukonèení 

studia pøi odchodu do samostatného bydlení.

„Pøál(a) bych si…”

„Strom splnìných pøání”

„Pomoz mi do života…”

HMOTNÁ
POMOC

Navázání kontaktu mezi dítìtem a jednotlivcem 

(rodinou) (projekt ) – Hostitelská péèe

Hledáme kontaktní osoby mimo dìtský domov, kdy 

v ideálním pøípadì vztah pøetrvá i po odchodu dítìte 

z dìtského domova a  noví pøátelé pomohou mladému 

èlovìku pøeklenout nelehké období poèátku jeho 

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”

DALŠÍ
FORMY
POMOCI

Projekty DEJME DÌTEM ŠANCI 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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Kterým dìtem pomáháme?
Dìtem v dìtských domovech (DD) 

v celé Èeské republice

Ke dni 31.12.2017 má DEJME DÌTEM ŠANCI 

navázánu spolupráci se 40 dìtskými domovy 

na území celé Èeské republiky.  

Dìtské domovy v Dolní a Horní Èermné byly 

slouèeny v jeden právní subjekt a k dìtskému 

domovu Mariánské Láznì byl administrativnì 

pøipojen dìtský domov Aš.

DD Dolní Poèernice

DD Radost 
Dolní Mìcholupy

DD Nechanice

DD Domino 
Plzeò

DD Unhoš�

DD Lety

DD Dolní 
Èermná

DD Horní 
Èermná

DD Moravská 
Tøebová

DD Lichnov

DD Frýdek 
Místek

DD Hora Sv. Kateøiny

DD Žatec

DD Jemnice

DD Kašperské Hory

DD Ústí nad Labem

DD Plumlov

DD Kromìøíž

DD Tišnov

DD Most

DD Písek

DD Èeská Lípa

DD Mariánské 
Láznì

DD Aš

DD Fulnek

DD Senožaty

DD Tachov

DD Nová Ves 
u Chotìboøe

DD Lipová u Šluknova

DD Jeseník

DD Boršov

DD Vizovice

DD Racek

DD Hodonín

DD Dagmar 
Brno

DD Mikulov

DD Olomouc

DD Hrotovice

DD Jablonné 
v Podještìdí

DD Markéta

DD Tuchlov
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Ve dnech 9. – 10.11.2017 jsme uspoøádali již 3. celostátní 

setkání øeditelù a pracovníkù  spolupracujících dìtských 

domovù v hotelu Grand BEST WESTERN v Berounì.

Setkání se zúèastnilo 51 zástupcù dìtských domovù. 

V rámci setkání se øešily rùzné aspekty spolupráce 

DEJME DÌTEM ŠANCI s dìtskými domovy. Probìhl také 

diskuzní blok týkající se péèe o dìti, které nemohou 

vyrùstat ve svých biologických rodinách, a� už péèe 

ústavní èi náhradní rodinné péèe. V tomto bloku 

vystoupili odborníci z rùzných oblastí, kteøí se touto 

problematikou zabývají, napø. bývalá poslankynì PSP ÈR 

Jitka Chalánková, europoslanec Tomáš Zdechovský, 

psycholožka a èlenka poradního sboru DDŠ Bohumila 

Vokáèová, vedoucí odboru sociální péèe MÈ Praha 13, 

døíve metodièka pro NRP na Magistrátu hl. m. Prahy 

Blanka Vildová, soudkynì OS pro Prahu 10 Monika 

Kymlová, zástupkynì Asociace náhradních rodin ÈR 

Marcela Dìdová a Magdaléna Zemanová, øeditelka DD 

Kašperské hory a místopøedsedkynì Federace dìtských 

domovù Marie Kuèerová.

Tìší nás, že spolupráce s dìtskými domovy probíhá 

k oboustranné spokojenosti a zejména ve prospìch dìtí, 

které v dìtských domovech vyrùstají.

Celostátní setkání øeditelù 
dìtských domovù

Pohled na podporu 

ze strany DDŠ oèima 

jedné sleèny, kterou 

podporujeme nejen 

pøi studiu.
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Dìtské domovy osobnì v prùbìhu 

roku navštìvujeme. 

Vlevo DD Lichnov – s øeditelkou 

Alenou Lukezsovou, vpravo 

DD Boršov – s øeditelem 

Miroslavem Kouøilem

.
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Reference 
dìtských domovù
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Zapojení osobností
Patrony ètyø stálých projektù DEJME DÌTEM ŠANCI jsou 

hereèka Lucie Benešová, dvojnásobná olympijská vítìzka 

a svìtová rekordmanka v hodu oštìpem Bára Špotáková, 

plastický chirurg docent Jan Mìš�ák, baviè a moderátor 

Vláïa Hron. Kromì patronù s námi spolupracují i další 

veøejnì známé a ve svých oborech úspìšné osobnosti. 

Nìkteré z nich nás podpoøí jednorázovì, mnohé 

se do podpory zapojují opakovanì a jedenáct 

osobností je èleny tzv. Výboru podporovatelù.

Poslání Výboru podporovatelù
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. 

Každý z èlenù se angažuje dle svých možností v rámci 

svých vlastních aktivit nebo ve spolupráci s DDŠ 

na spoluvytváøení sítì podporovatelù DEJME DÌTEM 

ŠANCI. Všichni èlenové jsou pro veøejnost garantem 

dùvìryhodnosti DEJME DÌTEM ŠANCI.

Být èlenem Výboru podporovatelù je èestná funkce 

bez nároku na finanèní odmìnu.

Èlenové Výboru podporovatelù DDŠ jsou operní 

pìvkynì Dagmar Pecková, lékaø, moderátor a podnikatel 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., fotbalista a èlen 

reprezentaèního týmu Daniel Koláø, michelinský 

šéfkuchaø Oldøich Sahajdák, lékaøka, internistka 

a psychoterapeutka MUDr. Kateøina Cajthamlová, 

fotograf Jadran Šetlík, spisovatel a publicista Michal 

Viewegh, houslový virtuóz Jaroslav Svìcený, èlenka 

Výboru pro výchovu, vzdìlání a zamìstnanost 

Libereckého kraje Ing. Eva Bartoòová, personalistka 

Rostya Gordon-Smith a podnikatelka Karla Ašerová.

„To, co mì drží ve Výboru 

podporovatelù DDŠ, 

je pozitivní naléhavost 

èlenek téhle nadace. 

Opravdu se uskuteèòuje, 

co plánují. A s milou 

a úsmìvnou dùsledností nás 

donutí k témuž :-). Takže to 

má smysl, což u nadací 

není úplnì samozøejmé.”

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

,,Tou nejlepší cestou 

pro budoucnost je dávat 

dìtem šanci. 

Proto této stejnojmenné 

obecnì prospìšné 

spoleènosti rád pomáhám 

a je mi ctí být jejím 

patronem.” 

Jaroslav Svìcený 

„Být podporovatelem 

DDŠ znamená být souèástí 

šance na š�astnìjší 

a bezpeènìjší život pro dìti, 

které nemají rodinu, na niž 

by se mohly s dùvìrou 

obrátit. Jsem ráda, že mohu 

být u toho a se spoustou 

bájeèných lidí pomáhat tvoøit 

laskavìjší svìt pro tyto dìti.” 

Srdeènì Kateøina Cajthamlová

„Osobnì za cokoliv ruèit 

je nanejvýš zodpovìdná 

(a obèas i nebezpeèná) 

vìc - ale protože nezištné 

a bohulibé aktivity milých 

dam z DDŠ pozoruji zblízka už 

nìkolik let, v tomto pøípadì 

ani v nejmenším neváhám.”

Michal Viewegh



Spolupráce 
s osobnostmi 
v roce 2017
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Vystoupení

• Jaroslav Svìcený a Julie Svìcená – Benefièní koncert

Talk show

• Pavel Andìl – moderátor

• Kateøina Cajthamlová, Roman Šmucler, Jadran Šetlík, 

Bára Špotáková, Monika Absolonová, Aleš Háma – 

hosté

• Monika Absolonová - vystoupení

Podpora prodejních akcích

• Myslbek – Nela Boudová, Adéla Gondíková, Lucie 

Benešová

• Strom splnìných pøání NC Novodvorská Plaza – Nela 

Boudová, Monika Absolonová, Vladimír Hron

• Masopust – Michal Viewegh, Vladimír Hron

• Centrum Èerný most – Vladimír Hron

Vánoèní aukce

• Karla Ašerová – partner akce, pomoc s organizací, 

køest kalendáøe

• Petr Skoèdopole a Kateøina Sedláková – licitátor 

a moderátorka

• Bára Špotáková, Jan Mìš�ák, Kateøina Cajthamlová, 

Jadran Šetlík, Jaroslav Svìcený – køest kalendáøe

• Jaroslav Svìcený - vystoupení

Bìháme pro dìti

• Zorka a Míra Hejdovi - moderátoøi

• Bára Špotáková – start bìhu

• Anièka Slováèková, Johny Machette - vystoupení

Úèast na Benefièním veèeru

• Tomáš Matonoha – moderátor

• Lucie Benešová, Jan Mìš�ák, Vladimír Hron, 

Michal Viewegh – podpora 

Kurz vaøení, kulináøské festivaly

• Oldøich Sahajdák – kurz v Brnì, Bosch Fresh Festival 

Pardubice, Chillibraní

Podpora v rámci akce poøádané osobností

• Dagmar Pecková – Zlatá Pecka

• Lucie Benešová – Divadlo Bez zábradlí

Setkání s klubem podporovatelù

• Lucie Benešová - host

DEJME DÌTEM INSPIRACI 

- to je název nástìnného kalendáøe 

s portréty známých osobností v roli vzorù 

pro dìti z dìtských domovù. V kalendáøi je 

prezentováno 12 studentù z dìtských domovù, 

které DEJME DÌTEM ŠANCI podporuje. Všechny 

portréty jsou dílem fotografa Jadrana Šetlíka. 

V kalendáøi jsou portréty tìchto osobností: 

Michal Viewegh, Bára Špotáková, Daniel Koláø, 

Lucie Benešová, Roman Šmucler, Oldøich 

Sahajdák, Vladimír Hron, Jaroslav Svìcený, 

Kateøina Cajthamlová, Dagmar Pecková, 

Jan Mìš�ák a Karla Ašerová. 
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„Podporuj mì…” 
  aneb adopce „na blízko”

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

typ podpory: finanèní dlouhodobá (s možností jednorázového pøíspìvku)

patron: Vladimír Hron

koordinátorka: Ivana Veselá, E: ivana@dejmedetemsanci.cz, T: 603 508 701 

Cílem projektu je naspoøit dítìti bez podpory jeho vlastní rodiny formou mìsíèních pøíspìvkù urèitou èástku, která 

mu bude k dispozici po opuštìní dìtského domova, aby mu pomohla pøeklenout tuto nesnadnou etapu jeho života. 

Mají za sebou nelehké dìtství. V dobì odchodu z dìtského domova jsou formálnì dospìlí, pøesto jsou to stále dìti… 

Na cestu do samostatného života dostanou ze zákona maximálnì 25 000 Kè. Nic nemají, neznají pøíklad fungující 

domácnosti, nemají se kam vrátit a musí se o sebe samy postarat. Pokud dìti studují, mohou v dìtském domovì 

zùstat až do 26 let. 

DEJME DÌTEM ŠANCI je garantem úèelného využití naspoøených finanèních prostøedkù. Koordinátorka projektu 

konzultuje a schvaluje každému dítìti konkrétní využití naspoøených penìz. V roce 2017 byly úspory z velké míry 

využity na pokrytí kauce a prvních nájmù. Jedním z takto podpoøených dìtí je Ondøej, který dìtský domov opustil 

již v roce 2016. Ondra mìl naspoøeno celkem 64 800 Kè, které formou mìsíèní renty ve výši 4 500 Kè stále èerpá. 

Lukáš, který opustil dìtský domov v roce 2017, si za naspoøené peníze koupil postel a skøíò. Denisa se také rozhodla 

èást ze svých 21 000 Kè využít na vybavení bytu. Mimo sady nùžek, které potøebuje ke studiu, si koupila sedaèku 

a sadu hrncù. Má naspoøeno ještì 3 600 Kè, které mùže èerpat v následujícím roce. Eva již opustila dìtský domov, 

ale protože ještì studuje, naspoøené peníze v celkové èástce 

11 010 Kè využívá na pokrytí cestovních nákladù do školy. 

.

V roce 2017 opustilo dìtský domov 21 podpoøených 

dìtí. V rámci projektu „Podporuj mì…”, bylo dìtem 

v roce 2017 vyplaceno 238 370 Kè.

Celkem bylo k 31.12.2017 v rámci projektu 

„Podporuj mì…” podpoøeno 156 dìtí a naspoøená 

èástka k 31.12.2017 èinila 2 724 932 Kè.

„Myslím si, že problematika dìtí z dìtských 

domovù je hodnì bolavá. Pøes to, že se o ní 

ve spoleènosti pøíliš nemluví a možná tím spíš, 

je dobøe, že existuje organizace jako DDŠ. Takže 

se neváhejte do podpory zapojit. Dìti z DD 

nejsou jiné než ty, které máte doma a stejnì tak 

touží po rodinì, touží po lásce, po nìjakém 

dobrém skutku. Myslím si, že je na nás, abychom 

jim tu lásku, kterou v rodinì nemìly a nemají, 

nìjakým zpùsobem nahrazovali.”

Vladimír Hron
Certifikát „Zodpovìdný èlovìk” vèetnì 

samolepky na auto získá každý 

dlouhodobý podporovatel dítìte.
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„Podporuj mì…” 
  aneb adopce „na blízko”

V pøípadì oboustranného 

zájmu lze být s podporovaným 

dítìtem v kontaktu…

„Jmenuji se Ladislav Kvapil a je mi 24 let. 

V souèasnosti pracuji v Ondøejovických 

strojírnách, kde jsem byl po odchodu 

z dìtského domova v prùbìhu prázdnin 

na brigádì, a kde mi poté nabídli smlouvu 

na neurèito. Peníze, které jsem dostal 

od paní Andìlové, jsem využil k zaplacení 

kauce na byt a nájem na èervenec a srpen. 

Za zbytek penìz jsem si koupil lednici, 

p raèku  a  ještì  nìjaké  drobnost i  

do domácnosti. Tímto bych chtìl paní 

Andìlové ještì jednou moc podìkovat.”

Láïa byl velmi rád, že si paní Andìlová 

po jeho odchodu vybrala další dítì, kterému 

zaèala spoøit.

Jedním z dìtí, 

kterým mùžete 

spoøit, je i Dominik.

Profily dìtí, které èekají na svého podpo-

rovatele, najdete na webových stránkách 

www.dejmedetemsanci.cz 

v sekci Projekty /„Podporuj mì..”

Chcete zaèít 

podporovat 

konkrétní dítì? 
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Nela Boudová

Sašenka je s námi 10 mìsícù, 

za což jsme celá rodina velice 

ráda. Je to moc milá a citlivá holka 

(7 let). Poznali jsme se v Dìtském 

domovì DOMINO v Plzni, se kterým již roky 

spolupracuji. Už jako bezdìtná jsem si brávala 

dìti na prázdniny. V prùbìhu dvou let jsem 

se pøíležitostnì vídala v rámci hostitelské péèe 

s holèièkou z  Klokánku. Její pøíbìh ovšem nedopadl dobøe. 

Její maminka si jí vzala po té, co se vrátila z vìzení a Markétka 

skonèila v psychiatrické léèebnì. Nyní je údajnì již zase s matkou. 

Bohužel ne všechny pøíbìhy dopadají dobøe.

Naše Sašenka pøišla v  pravou chvíli, kdy jsou už oba synové skoro dospìlí 

(17 a 18 let). Zaèali jsme hostitelskou péèí, která ovšem byla krátká a záhy jsem 

zažádala o její svìøení do pìstounské péèe. Prošla jsem psychologickými testy a vším, 

co ktomu patøí. Naše cesta nebyla úplnì jednoduchá. Po mìsíci dlouhodobého pobytu 

u nás nám pøišlo od odboru sociální péèe rozhodnutí o tom, že se Saša musí bez udání dùvodù 

vrátit do dìtského domova. Možná to bylo nìco osobního, popravdì dodnes nevím. Pro Sašu 

i pro mì a celou rodinu to bylo velmi nároèné období. Poté, co Saša zažila poprvé v životì bezpeèí 

domova, nìkdo rozhodl takto. Požádala jsem o pøedbìžné opatøení, aby byla v  mé péèi a díky výbornì 

napsané žádosti mé právnièky Mgr. Nadi Prieèinské a zdravému rozumu soudkynì z Chebu bylo vydáno. Od záøí 

je již øádnì v mé pìstounské péèi. Všechno trápení s úøady rozhodnì za to stálo. Díky tomu jsem poznala složitosti 

našeho právního systému, ale nutno si uvìdomit, že všude pracují lidé, kteøí jsou pøející, nepøející, nesprávnì 

informovaní, chybující i ti, co vám pomùžou. Mùj obdiv má paní øeditelka dìtského domova Domino paní 

Mgr. Erbová, zástupkynì øeditele Bc. Dagmar Frouzová i tety dìtského domova. 

Nela Boudová

se z hostitelky 
stala 
pìstounkou…



„Bohužel ne všechny dìti mají š�astné dìtství, 

tak pojïme se alespoò trochu pokusit to 

zmìnit. Vìøte mi, stoji to opravdu za to!!!!!”

Lucie Benešová
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„Najdi si mì…” 
  Hostitelská péèe

motto: 

typ podpory: dlouhodobá nefinanèní podpora

patron: Lucie Benešová

koordinátorka: Ivana Veselá, E: ivana@dejmedetemsanci.cz, T: 603 508 701

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

Dìti mají bytostnou touhu nìkomu patøit a pokud jim není umožnìno vyrùstat v rodinì, èásteènì mùže tuto touhu 

naplnit hostitelská péèe. Ta spoèívá v návštìvách, pozdìji víkendových a pøípadnì i prázdninových pobytech dítìte 

v hostitelské rodinì. 

Cílem tìchto návštìv je dát dìtem z dìtských domovù šanci poznat fungování bìžných rodin, zúèastnit se alespoò 

krátkodobì života v nich, navázat stabilní citové vztahy, mít možnost vidìt a zažít model vztahù a zpùsoby 

komunikace mezi partnery a rodièi s dìtmi. Pøestože se domovy velmi snaží, nemohou tyto potøeby dìtí naplnit.

Hostitelská péèe není formou náhradní rodinné péèe (NRP), øídí se jinými pravidly a má jiné podmínky. Cílem však 

je, podobnì jako u NRP, najít dítìti blízkou osobu, na kterou se mùže v pøípadì potøeby obrátit.

Dalším obrovským pøínosem pro dítì je, pokud dlouhodobá hostitelská péèe odchodem dítìte z dìtského domova 

pøejde v doprovázení mladého èlovìka jeho životem. Mladí lidé po odchodu z dìtského domova èasto selhávají 

a v tomto tìžkém období, kdy nedùvìøují institucím, jim chybí blízký èlovìk, který by poradil, pomohl a nenechal 

je v tom všem samotné. 

Hostitelská péèe je vhodná pro dìti, které jsou schopné ji pøijmout a pochopit. Mìla by být dostupná pro každé dítì,

které o ni stojí, a které nemá velkou šanci na návrat do své vlastní rodiny ani na nalezení rodiny náhradní. Jedná se tak 

pøedevším o dìti staršího školního vìku (nad 10 let), dìti z velkých sourozeneckých skupin, nebo dìti jiného než 

majoritního etnika.

Vhodnými zájemci o hostitelskou péèi jsou lidé trestnì bezúhonní, kteøí prošli potøebným provìøením a chtìjí pomoci 

dìtem z dìtského domova svým dlouhodobým zájmem o nì. Je dùležité, aby šlo o lidi otevøené získávat nevšední 

zkušenosti s chutí poznávat a uèit se o dìtech z dìtských domovù, ale i o sobì. 

Pro všechny zájemce o hostitelskou péèi jsme v roce 2017 uspoøádali již 9. Semináø o hostitelské péèi. Probìhl 

25.11.2017 v prostorách spoleènosti TrustWorthy Investment CZ, které jsme využili bezúplatnì, za což dìkujeme. 

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

.

V tomto pøípadì nelze výsledky projektu 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.

Fáze kontaktu s dítìtem:

1. dopisy, telefonáty

2. návštìvy v dìtském domovì

3. spoleèné výlety

4. návštìvy dítìte v rodinì hostitele

5. pobyty dítìte v rodinì hostitele
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„Pøál(a) bych si…”

„Organizaci Dejme dìtem šanci jsem si osobnì 

vybrala proto, že se snaží smysluplnì pomáhat 

dìtem z dìtských domovù pøi jejich vstupu 

do tvrdé reality samostatného života. Také bych 

si ji nikdy nevybrala, pokud by v ní nebyli lidé, 

kteøí to dìlají srdcem! Jsem hrdá na to, že mohu 

být její malou souèástí.”

Barbora Špotáková

V prùbìhu roku 2017 jsme splnili 

307 dìtských pøání za 1 502 376 Kè. 

Ke dni 31.12.2017 bylo v rámci projektu 

„Pøál(a) bych si…” splnìno již 1 428 pøání 

v celkové hodnotì 6 275 036 Kè.

motto: 

typ podpory: jednorázová finanèní podpora

patron: Barbora Špotáková

koordinátorka: Monika Hrstková, E: monika@dejmedetemsanci.cz, T: 608 500 261

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.

Není v silách dìtského domova podpoøit každé dítì v rozvoji jeho talentu a umožnit mu vìnovat se svým zálibám. 

Pøispìt na pøání lze libovolnou èástkou (minimální výše pøíspìvku je 100 Kè). Pøíspìvky se sèítají až do dosažení cílové 

èástky. Dìtským domovùm je následnì pøání dítìte proplaceno na základì pøedložení úètenky.

Chcete udìlat radost vybranému dítìti? Pøání dìtí, která èekají na splnìní, najdete na webových stránkách 

www.dejmedetemsanci.cz v sekci Projekty /„Pøál(a) bych si…”

Plníme pouze opodstatnìná pøání týkající se:

• smysluplného trávení volného èasu (sport. potøeby, hudební nástroje, kurzy atd.)

• studia èi pøípravy na budoucí povolání (pracovní pomùcky, jazykové kurzy, atd.)

• zdravotních pomùcek nehrazených ZP (brýle, kontaktní èoèky, rovnátka, psychoterapie atd.)

Každé dítì si formou dopisu požádá o splnìní pøání, za které následnì podìkuje. 

„Nejlepší zpùsob, jak zaèít nový den, je hned po probuzení myslet na to, 

                  zda dnes nemùžeme udìlat radost alespoò jednomu èlovìku.”

.



Jan Ïurina je 23 letý student navazujícího magisterského 

oboru Design na západoèeské univerzitì v Plzni. Honza 

se už dlouho pohybuje ve svìtì grafiky, designu a umìní. 

Zajímá se o rùzné grafické softwary pro vytváøení 3D 

grafiky, modely produktù nebo vytváøení grafického 

designu spoleènosti od loga a plakátu až po brožury. 

Mimo to se zajímá také o digitální malbu a concept art. 

Jeho tøi grafické ilustrace se vydražily na Benefièním 

veèeru za neuvìøitelných 135 000 Kè. Velmi ho láká 

svìt 3D tvorby pro herní svìt nebo filmová plátna. 

Honzu již 4 roky podporujeme pøi studiu, proto jsme moc 

rádi, že jsme mu pomohli ve spolupráci se spoleènostmi 

dm drogerie markt a TRILAB získat 3D tiskárnu,

aby mohl své nápady a projekty nejen v rámci studia 

realizovat. 

Chtì l  bych  podìkovat  f i rmì T R I L A B  

za poskytnutí slevy na 3D tiskárnu Deltix a dm 

drogerii za poskytnuté finance na její poøízení. 

Neskuteènì mì potìšilo, když jsem se dozvìdìl 

o vašem zájmu mì podpoøit. Tiskárnu využívám 

opravdu naplno a již jsem s ní dokonèil jeden 

semestrální projekt ve škole. Pomáhá i ostatním 

studentùm produktového designu dosáhnout 

svých cílù. V této chvíli si ani nedokážu 

pøedstavit, že bych fungoval bez 3D tiskárny 

jako produktový designér. Vaší podpory 

si nesmírnì vážím a mockrát dìkuji. Sám bych 

si takový pøístroj nemohl dovolit a myslím si, 

že podporovat dìti z dìtských domovù opravdu 

má smysl. Pokud by vás zajímalo, co na tiskárnì 

tvoøím, tak mùžete sledovat tento odkaz:

behance.net/jan-durina

Spoleènost Billa nás podpoøila v roce 2017 

èástkou 200 000 Kè, ze kterých bylo splnìno 

61 pøání dìtem. Deset dìtí z DD v Lichnovì 

díky této podpoøe mùže vycestovat na letní 

zájezd do Itálie. 
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6. roèník internetového projektu 

  
aneb 
DEJME DÌTEM DÁREK K JEŽÍŠKU

„Strom splnìných pøání”

„Strom splnìných pøání” „Pøál(a) bych si…”je vánoèní souèástí projektu 

koordinátorka: Gabriela Judasová, E: gabriela@dejmedetemsanci.cz, T: 731 536 120

Každý rok od 11.11. do 12.12. mohou lidé plnit vánoèní pøání dìtem z dìtských domovù v celé ÈR  

na www.stromsplnenychprani.cz. Pøání dìtí lze splnit bìhem chvilky pøímo ze svého poèítaèe. 

V roce 2017 byla opìt hlavním partnerem projektu spoleènost  Burza cenných papírù Praha, díky jejíž podpoøe jsme 

pokryli finanèní náklady, které jsou s tímto, administrativnì velmi nároèným, projektem spojené napø. pronájem 

výkonnìjšího serveru po dobu konání projektu, grafické práce a úpravy administraèního systému, provize z plateb 

platebními kartami aj. 

Velký dík patøí Petøe Kubíkové (døíve zástupkyni spoleènosti NWT, dnes Se srdcem), která je již pìt let partnerem 

projektu a bez které by „Strom splnìných pøání” nemohl fungovat. V roce 2017 pøevzala Petra na svá bedra velkou èást 

projektu od evidence pøání v administraèním systému, jejich naskladnìní, tøídìní až po distribuci do jednotlivých 

dìtských domovù. Zabalit dárky nám jako každoroènì pomohlo více než 30 dobrovolníkù pod vedením èlenek týmu 

DDŠ. Pøání dìtí byla opìt rùznorodá od hraèek, pøes obleèení, sportovní potøeby, kosmetiku, až po vybavení domácnosti 

a  elektroniku, která se vždy plní až jako poslední a z velké èásti z neadresných pøíspìvkù dárcù, díky nimž byla v roce 

2017 splnìna všechna vánoèní pøání dìtí. Dìti ve výbìru dárku nelimitujeme, vyjma cenových omezení týkajících 

se právì mobilních telefonù a tabletù. Splnìní jejich pøání jim však negarantujeme.

Všem „Ježíškùm”, dobrovolníkùm a partnerùm projektu patøí náš velký dík! 

.

6. roèník internetového projektu „Strom splnìných 

pøání“ splnil všech 1 140 dìtských pøání v celkové 

hodnotì 1 966 155 Kè. Do projektu se zapojily dìti 

z 38 dìtských domovù.

Celkem projekt splnil již 5 794 vánoèních pøání 

dìtí v hodnotì 8 173 659 Kè.

Dìkujeme všem 

dobrovolníkùm, 

kteøí nám pomohli 

dárky zabalit.
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„Strom splnìných pøání”
   v nákupním centru 
   Novodvorská Plaza

Do internetového projektu „Strom splnìných pøání” 

se již nìkolik let zapojuje spousta dárcù. Èasto jsme 

se setkávali s dotazy, zda je možné se do koupì dárkù 

dìtem osobnì zapojit. 

Díky nabídce spoleènosti Klepierre manamegent 

Èeská republika jsme v roce 2017 uspoøádali 1. roèník 

projektu „Strom splnìných pøání” v NC Novodvorská 

Plaza, kde dárky dìtem plnili pøímo návštìvníci 

nákupního centra. Tìší nás, že již první roèník byl velice 

úspìšný! Máme pøesto mnoho nápadù a námìtù, 

jak projekt ještì zlepšit.

Akce probíhala od pondìlí 20.11.2017 do nedìle 

17.12.2017 u krásného vánoèního stromu v pøízemí 

NC Novodvorská Plaza. Návštìvníci centra mohli dìtem 

zakoupit vánoèní dárky, které vybírali z „dopisù Ježíškovi” 

psaných dìtmi. Do prvního roèníku se zapojily dìti 

z 19 dìtských domovù.

Po celou dobu trvání projektu byly v „Ježíškovì stánku” 

od 11 do 19 hodin k dispozici èlenky týmu DDŠ nebo 

hostesky, kterými byly sleèny z dìtských domovù nebo 

dlouhodobí podporovatelé a pøátelé DDŠ.

Projekt podpoøily i známé osobnosti - Vladimír Hron, 

Nela Boudová a Monika Absolonová.

Dìkujeme managementu NC Novodvorská Plaza 

za výbornou spolupráci na projektu! Dìkujeme 

dobrovolníkùm, kteøí dárky pro dìti balili, spoleènosti 

ALBI za balicí papír, hosteskám, které nám pomohly

èasovì nároèný projekt zajistit, 

spoleènosti TKF a MADI za zapùjèení stolù a hlavnì 

všem návštìvníkùm centra, kteøí se do projektu zapojili.  

1. roèník projektu „Strom splnìných 

pøání” v NC Novodvorská Plaza splnil 

574 vánoèních pøání dìtí za 493 863 Kè.         
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„Pomoz mi do života…”

motto:

typ podpory: dlouhodobá finanèní, jednorázová materiální, osobní asistence

patron: doc. MUDr. Jan Mìš�ák, CSc.

koordinátorka: Ditta Pospíchalová, E: ditta@dejmedetemsanci.cz, T: 603 819 911 

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

jejich samostatného života. 

Podejme dítìti pomocnou ruku ve chvíli, kdy to nejvíc potøebuje!

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, bez možnosti nìkam se vrátit.

Formy pomoci v rámci projektu

• stipendijní program 

• startovací balíèky

• pomoc v zaèátku samostatného života

 „Jistého pøítele poznáme v nejistých situacích…”

 „Pomoz mi do života…”

.

V roce 2017 jsme pøedali 20

startovacích balíèkù v hodnotì 

392 600  Kè. Celkem jsme k 31.12.2017 

rozdali již 114 startovacích balíèkù 

v hodnotì 2 100 552 Kè.

„Velice dobøe vím, jak dìti v dìtských domovech 

žijí, protože jsem mìl nejen možnost nìkteré 

navštívit, ale i dìti z nich léèit. Proto jakákoli 

èinnost, která napomáhá zlepšit kvalitu jejich 

života, je neménì tak záslužná, jako lékaøská 

péèe, kterou jim poskytujeme. Jsem proto velice 

poctìn, že mohu jako patron DDŠ napomáhat 

této výjimeèné organizaci naplòovat její 

charitativnì zamìøený a smysluplný program 

v prospìch opuštìných dìtí z dìtských domovù.”

           

doc. MUDr. Jan Mìš�ák, CSc.

Startovací balíèky
jsou urèeny výhradnì mladým lidem, kteøí odcházejí 

z dìtského domova do samostatného bydlení. Obsahují 

základní vybavení domácnosti (lùžkoviny, ložní prádlo, 

ruèníky, nádobí, kuchyòské vybavení, žehlièku a žehlící 

prkno, sušák na prádlo, vysavaè, rychlovarnou konvici 

a drogistické potøeby). 
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Stipendijní 
program

Ve školním roce 2017/2018 je náš 

závazek podpory ve Stipendijním 

programu 1 036 235 Kè pro 30 studentù. 

V pøedchozích pìti roènících Stipendijního 

programu jsme již podpoøili 142 dìtí 

èástkou v celkové výši 3 116 961 Kè.

Cílem programu je dát dìtem možnost studovat 

zvolený obor èi pokraèovat ve studiu, aby získaly nìjakou 

kvalifikaci a tím se zvýšila jejich možnost uplatnìní 

se na trhu práce. Jedná se o komplexní finanèní podporu 

pøi studiu, která zároveò posiluje osobní rozvoj dítìte. 

Když má dítì možnost realizovat se v oboru, který ho baví, 

je vìtší pøedpoklad, že obor dokonèí. Tento program

se týká dìtí ve vìkové skupinì od 14ti let výše. V rámci 

nìj lze dìtem hradit školné, cestovné, ubytování 

na internátì èi koleji, školní pomùcky, kurzy 

a nájemné ve startovacích bytech. 

P ø i  s p l n ì n í  p o d m í n e k  m a j í  s t u d e n t i  n á ro k  

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. 

Pro studenty zaøazené do Stipendijního programu 

poøádáme dvakrát roènì (na jaøe a na podzim) 

prodloužená víkendová setkání se vzdìlávacím 

programem. V roce 2017 bylo souèástí programu 

napøíklad zkušební pracovní pohovory, sestavení CV, 

kyberšikana, prevence drogové závislosti, dentální 

hygiena a další. Cílem setkání je vzájemnì se poznat 

a pøedevším navázat dùvìru mezi dìtmi a týmem DDŠ. 

Jen tak všichni studenti zjistí, že se na nás mohou 

kdykoliv obrátit s žádostí o radu èi pomoc, což vìtšina 

z nich pravidelnì využívá. Díky tomu jim mùžeme úèinnì 

pomáhat a povzbuzovat je nejen pøi studiu.

Dìkujeme spoleènostem i fyzickým osobám, které se na  

programu pro studenty podíleli:

Microsoft, REED, McKinsey, Havel a Holásek, Grant 

Thornton Advisory, JVS Group, Divadlo Studio Dva, 

Mgr. Lukáš Habich, Ivana Wojtovièová, Mallory, 

Mgr. Denisa Dìdièová

Ros�u podporujeme ve Stipendijním programu první rok. Vzhledem ke specifickému výbìru školy – filmová škola Zlín, 

by bez této podpory nemohl studovat vysnìný obor. Vendula je zaøazená v programu druhým rokem a s radostí 

sledujeme její studijní výsledky a pokroky.

DDJméno Škola Roèník Školné Ubytování 
Cestovní
náklady

Prospìch.
stipendium

Školní
pomùcky

Motivaèní
stipendium

Celkem

Rostislav
V.

Vendula
Š.

Olomouc

Hodonín

SŠ filmová, Zlín, 

mediální tvorba

SŠ odìvní a služeb Vizovice

- vlasová kosmetika
2.

1. 18 000
Kè

12 000
Kè

10 000
Kè

6 000
Kè

18 000
Kè

4 000
Kè

2 000
Kè

2 000
Kè

5 000
Kè

27 000
Kè

50 000
Kè
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Michalovi z dìtského 

domova Vizovice udìlal 

startovací balíèek 

obrovskou radost. 
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Pomoc v zaèátku 
samostatného života

Další projekty 
DDŠ

„Dìti bez dluhù”
.

.

typ podpory: právní pomoc

Cílem projektu „Dìti bez dluhù” Mgr. Aleny 

Vlachové, 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.

„Bìhám pro dìti”
.

.

koordinátorka: Tereza Tkadlecová,

E: tereza@dejmedetemsanci.cz, T: 734 734 856

• možnost koupì registrace na sérii bìhù 

RunCzech prostøednictvím DDŠ 

Výtìžek z prodeje registrací je v plné výši použit 

na podporu projektù DEJME DÌTEM ŠANCI. 

• možnost stát se „dobrobìžcem” 

Pøíležitost uspoøádat sbírku mezi pøáteli 

na podporu konkrétního dítìte z dìtského 

domova. Dárcovskou výzvu si lze vytvoøit 

na www.darujme.cz.

V roce 2017  èinil  výtìžek 

z prodeje registrací 104 220 Kè, 

výtìžek z výzev dobrobìžcù 117 221 Kè.

Spoèívá zejména v pomoci mladým lidem po opuštìní dìtského domova pøi hledání vhodného pracovního

uplatnìní a ubytování, ale i v osobní asistenci pøi øešení rùzných životních situací. 

V roce 2017 jsme touto formou podpoøili také Patrika z dìtského domova v Lichnovì. Patrik je milý a šikovný mladý 

muž, který byl v projektech DDŠ zaøazen témìø po dobu šesti let. Mìl svého podporovatele, ten mu spoøil peníze, které 

Patrik následnì využil k úhradì nájemného po opuštìní dìtského domova. V rámci projektu „Pøál(a) bych si…” dostal 

cajon, kytaru a hradili jsme mu i kurzy hry na kytaru v LŠU. Díky tomu mohl opakovanì vystoupit na námi 

poøádaných akcích. Ètyøi roky jsme Patrika podporovali pøi studiu v rámci Stipendijního programu. Patrik se vyuèil 

automechanikem a následnì absolvoval nástavbové studium v oboru podnikání. Bohužel se mu nepodaøilo složit 

maturitní zkoušku z èeštiny, a to ani v opravném termínu. Tím ztratil statut studenta. Proto nemohl nastoupit na VŠ, 

kam byl pøijat a musel v záøí dìtský domov opustit.

Rozhodl se pøestìhovat do Prahy, kde byl v létì na brigádì v restauraci Ambiente Brasileiro, kterou jsme mu zajistili. 

Protože byl Patrik šikovný, nabídli mu v restauraci stálé zamìstnání. Díky manželùm Krásovým, se kterými dlouhodobì 

spolupracujeme, jsme Patrika mohli na více než dva mìsíce ubytovat v jejich Pensionu 15, než se v hlavním mìstì 

rozkoukal, zapracoval se a sehnal si stálé bydlení. 

S Patrikem jsme v kontaktu a máme z nìj radost!

.

Patrika (21 let) mùžeme potkat v restauraci

Ambiente Brasileiro ve Slovanském domì.
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Podpora studentù prostøednictvím 
Americké obchodní komory
Americká obchodní komora podpoøila v roce 2017 studenty zaøazené do Stipendijního programu èástkou ve výši 200 000 Kè. 

Podpora byla primárnì urèena na pomoc pøi pøípravì na jejich budoucí povolání. Po vzájemné dohodì jsme vybrali tyto tøi studenty.

Zbytek penìz byl použit na pokrytí nákladù spojených s poøádáním víkendového setkání s dìtmi zaøazenými do Stipendijního programu. Všichni tøi, kteøí byli podpoøeni, si pro nás 

i pro své kamarády pøipravili referát, jak a k èemu poskytnutou podporu využili.

Veronice je 24 let a do Stipendijního programu byla 

pøijata ve školním roce 2015/2016, kdy nastoupila 

na vysokou školu Palestra na obor výživové poradenství.

Veronika se velmi zajímá o zdravé stravování, absolvovala 

trenérský kurz a obojí se projevilo i na její postavì. Aby 

mohla zaèít pracovat s klienty, rozhodli jsme se jí podpoøit 

èástkou ve výši 30 000 Kè, ze kterých si Veronika poøídila 

vizitky, profesionální fotografie, notebook, tiskárnu, 

masérské lehátko a fotoaparát. V roce 2018 se chce 

zúèastnit soutìže Bikini Fitness, tak jí všichni budeme 

držet palce.

Denisa je ve svých 25 letech nejstarší ze studentù, které 

podporujeme. Ve školním roce 2016/2017 úspìšnì 

zakonèila magisterské studium v oboru Mezinárodní 

management a rozhodla se pokraèovat v doktorském 

studiu.

Již nìkolik let se vìnuje zdravé stravì a vyrábí raw dortíky. 

Pøi studiu zaèala podnikat. Každé podnikání s sebou nese 

poèáteèní náklady, na které jsme Denise díky podpoøe 

AMCHAM pøispìli èástkou 50 000 Kè. Z podpory si mohla 

poøídit chladicí vitrínu, kurz pøípravy raw dortù, suroviny 

a reklamu na Facebooku. Její dortíky chutnají opravdu 

skvìle. Pokud pojedete kolem Kromìøíže, nezapomeòte 

ochutnat!  www.deniraw.cz

Richard Schmidt u Niagárských vodopádù

Ríšovi je 22 let a v rámci Stipendijního programu jsme 

ho ve školním roce 2016/2017 podporovali již 5. rokem. 

V tomto roce nastoupil do prvního roèníku Vysoké školy 

regionálního rozvoje a potøeboval zlepšit svoji angliètinu. 

Díky velkorysé podpoøe ve výši 40 000 Kè mohl na osm 

týdnù vycestovat na kurz až do kanadského Toronta. 

Doplatek ceny si uhradil sám z penìz naspoøených 

z brigád. Dle jeho slov mu tento pobyt pomohl víc než 

èekal, což nám dokázal v rámci své prezentace, kterou 

èásteènì pøipravil v angliètinì.

Veronika Kossková se pilnì pøipravuje na soutìž

Denisa Mikulová (vlevo) se sestrou na Garden 

Food Festivalu ve Zlínì
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Problematika dìtí, které nemohou 
vyrùstat ve svých rodinách

To je pro DDŠ velké téma, které je potøeba pøiblížit široké veøejnosti. Lidé vìtšinou nemají ponìtí o skuteèném stavu vìci, 

nevìdí, jaké dìti se do dìtských domovù dostávají a proè, jak dìtské domovy vypadají a jestli je opravdu pìstounská péèe 

vždy lepší variantou než péèe ústavní (viz Omyly a mýty na str. 6). Úzce spolupracujeme s mnoha odborníky z rùzných 

oblastí, které se této problematice vìnují. Cílem této spolupráce je objektivní mapování souèasné situace, 

prosazování logických a reálných opatøení v zájmu dìtí a poskytnutí pravdivých informací o situaci 

tìchto dìtí a o skuteèném stavu náhradní výchovy v Èeské republice veøejnosti.

Je dùležité zmínit, že se pracovníci dìtských domovù i pìstouni shodují v tom, že souèasné nastavení 

systému péèe o ohrožené dìti má mnoho nedostatkù. Veøejnosti jsou èasto prezentovány velmi 

zkreslené informace a rùznými zájmovými skupinami jsou navrhována nesmyslná a èasto velmi 

škodlivá opatøení, která, by� tak na první pohled mohou vypadat, vùbec nejsou v zájmu dìtí!

Je nutné si uvìdomit, že pro dìti, které se narodily do rodin, které se o nì nemohou nebo 

nechtìjí starat, žádné ideální øešení neexistuje. Je ale potøeba hledat nejlepší 

možné øešení pro každé dítì v danou chvíli a uvìdomit si, že

• Ne všechny dìti mohou vyrùstat v rodinách!

• Ne všechny rodiny se dají sanovat!

• Ne pro všechny dìti je pìstounská péèe vhodná!

• Ne všechny dìti mají zájem o náhradní rodinu!

• Deprivace dìtí z biologických rodin mùže být vìtší než 

deprivace z ústavní péèe!

• Není mìøítkem, kolik je dìtí v náhradních 

rodinách, ale jak jsou ty rodiny kvalitní!

Plánujeme rovnìž uspoøádat semináø o této 

problematice pro veøejnost. Pokud vás 

toto téma zajímá, sledujte naše 

webové stránky, kde vás budeme 

p r ù b ì ž n ì  i n f o r m o v a t  

o dalších krocích v tomto 

smìru.

Jako malý jsem vyrùstal u otce, kde jsem byl 

spokojený. Nic mi nechybìlo, protože jsem nevìdìl 

o svìtì a myslel si, že vše co dìlá mùj otec je správné. 

Všechno mìlo své meze a doma to nebylo tak správné jak by mìlo být, 

proto jsem byl umístìn do ústavní péèe. Zaèalo to diagnos�ákem v Liberci, 

odkud jsem pøišel do Kateøiny. 

Dìtský domov v Hoøe Svaté Kateøiny mì vychovával od 8 let a pøi pøíchodu to se mnou nemìli  

jednoduché. Byl jsem celkem nevychované, surové a agresivní dítì, kromì toho dost drzé. 

Pøi pohledu na sebe dnes, vidím, co všechno mi dìtský domov dal, co mi dali „tety a strejdové”. Vedli mì 

od 8 let, vychovali mì, øekli mi, co se smí a co ne, ukázali mi dveøe, kam bych mìl jít a já si mìl vybrat. 

V  dìtském domovì jsem se toho plno nauèil. Myslím si za sebe, že díky té práci, co do mì vložil dìtský domov, 

jsem pøipravený na život a jsem na sebe hrdý. 

Dìkuji za skvìlé tety a strejdy, kteøí se snaží dìlat maximum. Vytváøí dìtem domov, vychovávají je, mají je rádi. 

Také je pøipravují na samostatný život. Stejnì i vedení domova, odvádí pro dìti obrovský kus práce, což už málokdo z dìtí vidí,

 ale já mìl to štìstí, by� malinko, že jsem mohl nahlédnout do vedení domova bìhem praxe, kterou jsem tam strávil. Èím jsem

starší a chci od sebe dokázat víc, tak mì v tom dìtský domov podporuje a stále ve mì vkládá dùvìru, èehož si vážím, protože bez 

dìtského domova bych nemìl to, co mám, a o èem jsem vždycky snil. Je fakt, že nìkterým dìtem chybí rodina a potøebují mateøskou

 lásku, ale když si dítì pozdìji uvìdomí proè vlastnì v domovì je, tak vìtšinou zjistí, že ty rodièe nejsou tak perfektní, protože kdyby byli, 

nikdy se nestane, že budou týrat, zanedbávat své dìti, nebo také myslet jen na sebe a svých dìtí si nevšímat.

Teï mi je dvacet let a snažím se stavìt na vlastní nohy, protože se blíží èas, kdy budu chtít odejít. Proto jezdím ménì do dìtského domova, 

ale podpora se nemìní. Každému, kdo chce nìèeho dosáhnout, dìtský domov pomùže na 110 %. Jsem rád, že mám tu možnost vyrùstat v našem 

domovì a mám tu èest poznat tak skvìlé lidi, bez kterých bych nedosáhl výsledkù, jaké doposud mám.

Ríša

Co mi život v dìcáku dal
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Vítìzné obrázky 
výtvarné 
soutìže:
Romana, DD Dagmar Brno, 18 let

Jana, DD Lichnov, 13 let

Michaela, DD Plumlov, 19 let

František, DD M. Tøebová, 15 let

Sára, DD Tachov, 11 let

A

B

C

D

E

B

C

D

E

A
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Výtvarná soutìž 
a novoroèní pøání 2018
s motivy malovanými dìtmi z dìtských domovù

V roce 2017 jsme pro dìti pøichystali výtvarnou soutìž 

s názvem DEJME DÌTEM ŠANCI namalovat ètvero roèních 

období. Sešlo se nám celkem 218 obrázkù z 18 dìtských 

domovù. Nebylo vùbec jednoduché z tolika povedených 

prací vybrat 5 vítìzných. Výherci od DDŠ získali penìžní 

odmìnu ve výši 1 000 Kè a mobilní telefon LG K7 

od spoleènosti ASEKOL, které dìkujeme za podporu.

Vybrané motivy z výtvarné soutìže jsou také  pøedlohou 

originálních novoroèenek, které každoroènì nabízíme 

firmám. Tìmito novoroèenkami spoleènosti potìší nejen 

ty, kterým PF zašlou, ale zároveò podpoøí dìti z dìtských 

domovù. Vybrat si mohou ze široké škály motivù a typù, 

které korespondují s firemní kulturou jejich spoleènosti. 

Pro velký úspìch si lze zajistit i exkluzivní užití 

vybraného motivu pro daný rok. 

Mimo to mùžeme firmám na vyžádání nabídnout také 

stolní èi nástìnné kalendáøe s motivy malovanými dìtmi. 
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Tým DEJME DÌTEM ŠANCI 

se studenty Stipendijního 

programu na Benefièním veèeru 

v Divadle Palace. Se studenty jsme 

natoèili videa, ve kterých na základì 

vlastních zkušeností vyvrací zažité mýty 

a omyly o dìtech z dìtských domovù (viz str. 6). 

Dìvèata se ujala role hostesek.
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Benefièní veèer 
DEJME DÌTEM ŠANCI 
24.5.2017

7. Benefièním veèerem nás v Divadle Palace provedl 

Tomáš Matonoha. Ten zároveò v prùbìhu veèera 

vystoupil s hudební skupinou Inspektor Kluzó. Tomáš 

i jeho kolegové vystoupili bez nároku na honoráø. 

Posláním benefièního veèera je seznámit pøítomné hosty 

s  výsledky a aktivitami organizace za uplynulý rok, 

s jejími plány do budoucna a hlavnì všem podìkovat 

za jejich podporu. Veèer byl obohacen o videa studentù, 

které DDŠ podporuje, na téma Mýty a omyly o dìtech 

z dìtských domovù. Nechybìlo ani vyhlášení vítìzù 

výtvarné soutìže. 

V rámci veèera mohou podporovatelé pøedat DDŠ 

symbolické šeky za podporu v uplynulém roce. Tradiènì 

se také dražilo. Tøi obrazy od nadaného studenta grafiky 

ze Stipendijního programu Honzy Ïuriny se vydražily 

za krásných 135 000 Kè. Tøešnièkou na dortu byl výteèný 

raut od spoleènosti Ambiente.

Dìkujeme partnerùm, úèinkujícím a všem zúèastnìným.

Dìkujeme partnerùm:
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Nebojte se 
zeptat!
talk show se známými osobnostmi

V roce 2017 jsme ve prospìch dìtí z dìtských domovù 

uspoøádali dvì neformální setkání se známými 

osobnostmi z rùzných oblastí spoleèenského života. 

Jak už z názvu talk show vyplývá, diváci se mohli hostù 

ptát jak osobnì, tak i písemnì na vše, co je zajímá. Obìma 

veèery provázel moderátor Pavel Andìl, který zpovídal 

hosty v pøátelské atmosféøe a diváci se tak mohli dozvìdìt 

zajímavosti z jejich osobního i profesního života. 

Pøátelský veèer v obou pøípadech zpøíjemnilo vystoupení 

talentovaných dìtí z dìtských domovù. 

Co mají hosté spoleèného?

• podporují organizaci DDŠ v rámci svých aktivit

• vystupují, stejnì jako moderátor, bez nároku 

   na honoráø

• výtìžek vìnují na podporu dìtí z dìtských domovù

Dìkujeme Pavlu Andìlovi, hostùm, partnerùm,  

zástupcùm divadla i všem divákùm za podporu. Další talk 

show plánujeme na jaøe a na podzim 2018. Více informací 

najdete na stránkách www.dejmedetemesanci.cz 

v sekci akce.

Výtìžek z talk show v roce 

2017 èinil 64 844 Kè.
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(nejen) Bìháme pro dìti 3.9.2017

motto: „Èím dál dobìhnete, tím víc pomùžete!” …dìtem na cestì do života…

Tøetí roèník sportovnì zábavné akce pro širokou veøejnost se konal opìt první záøijovou nedìli v Praze na Výstavišti 

Holešovice za podpory Nadace ÈEZ. 

Velký dík patøí všem, kteøí akci podpoøili, partnerùm jednotlivých sportovních disciplín, dobrovolníkùm, skvìlým 

moderátorùm  manželùm Hejdovým, vystupujícím dìtem z dìtských domovù i interpretùm Johny Machettovi a Anièce 

Slováèkové. Všichni vystoupili bez nároku na honoráø. Bìžecký závod odstartovala naše patronka Bára Špotáková. 

Cílem akce je podpoøit dobrou vìc, nikoliv podat zásadní sportovní výkon. Na návštìvníky, kteøí si pøišli zasportovat 

a pobavit se èekalo mimo bìhu opìt i dalších 7 zábavných sportovních disciplín a fotokoutek, pro dìti byly pøipraveny 

další dìtské disciplíny a soutìže, skákací hrad, malování na oblièej a kouzelník Pan Kravata. Trasa bìhu byla jako 

každoroènì rozdìlena na úseky od 100 metrù do 5 km, takže se mohl symbolicky zapojit opravdu každý vèetnì malých 

dìtí. Na závìr probìhlo slosování registraèních karet o zajímavé ceny.

Dìkujeme partnerùm

Výtìžek akce èinil témìø 

230 000 Kè.

www.behamprodeti.cz

Dále akci podpoøili: 

Wellmax Fruit, Na Den, Authentica, Groupe SEB, 

Techo, BONAVITA, Premiere Cinemas Czech, 

T.G.I. Friday´s, Infinit, ASEKOL, Toni & Guy, 

dm drogerie, AIR PRODUCTS a UNILEVER.

logo „Silex”
prosím dodat
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Kalendáø 

DEJME DÌTEM 

INSPIRACI pokøtila 

na Vánoèní aukci spoleènì 

se starostou Prahy 1 

Ing. Oldøichem Lomeckým èlenka 

Výboru podporovatelù Karla Ašerová. 

Køtu se úèastnila vìtšina portrétovaných tváøí. 
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Vánoèní aukce 
7.11.2017

V krásném prostøedí  Hartigovského  paláce  se dražila 

umìlecká díla a nevšední zážitky, které nám vìnovali 

ve prospìch dìtí z dìtských domovù naši partneøi, 

dárci a podporovatelé. Veèerem provázel licitátor Petr 

Skoèdopole spoleènì s moderátorkou Kateøinou 

Sedlákovou. Na všechny hosty èekalo pøekvapení 

v podobì vystoupení houslového virtuosa Jaroslava 

Svìceného, který doprovodil Malého Dejva pøi malbì 

jeho portrétu. Obraz se následnì úspìšnì vydražil. 

Program doplnilo kytarové vystoupení Patrika Baláže, 

mladého muže, kterého jsme podporovali v dobì 

jeho pobytu v dìtském domovì. Všichni jmenovaní 

vystoupili bez nároku na honoráø.

Pøekvapením veèera bylo pøedání šeku od spoleènosti 

Profinit EU v hodnotì 101 010 Kè, která byla následnì 

k naší radosti neèekanì zdvojnásobena.

Veèer dražitelùm zpøíjemnil chutný raut a skvìlá vína.

Dìkujeme Karle Ašerové, která byla hlavním partnerem 

akce, i všem dalším  partnerùm a úèastníkùm veèera, 

úžasným dražitelùm a Hartigovskému paláci  

za bezúplatné poskytnutí prostor a skvìlou spolupráci 

pøi organizaci akce.

Výtìžek aukce èinil 

855 000 Kè.

Dìkujeme partnerùm
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Benefièní koncert 
Jaroslava Svìceného 
29.11.2017

Ve spolupráci s vynikajícím houslistou a èlenem Výboru 

podporovatelù DEJME DÌTEM ŠANCI Jaroslavem 

Svìceným jsme uspoøádali v kostele sv. Šimona a Judy 

v Praze benefièní koncert ve prospìch dìtí z dìtských 

domovù. Zcela zaplnìný kostel tleskal výkonu nejen pana 

Svìceného, ale také jeho dcery, houslistky Julie Svìcené 

a pianisty Václava Máchy. Program zpestøilo vystoupení 

talentovaných mladých lidí z dìtských domovù Míši 

Nezhybové a Patrika Baláže. Všichni posluchaèi tak 

na vlastní uši i oèi mohli poznat, že i v dìtských 

domovech žijí talentované dìti. Celý veèer vládla 

slavnostní atmosféra a lidé odcházeli s pocitem, 

že dobrý skutek se dá spojit s pøíjemným zážitkem.

Výtìžek koncertu èinil 

290 339 Kè.

Dìkujeme panu Jaroslavu Svìcenému i jeho dceøi, 

že se zøekli svého honoráøe ve prospìch dìtí. Velký dík 

patøí také všem divákùm a partnerùm, díky nimž se mohl 

tento koncert uskuteènit.
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Tajná oslava 
narozenin 
po koncertu

Po skonèení koncertu èekalo 

na pana Svìceného i jeho rodinu 

pøekvapení v nedaleké Pastacaffé .  

Spoleènì s diváky, kteøí si na koncert zakoupili 

VIP vstupenky, jsme oslavili jeho narozeniny. 

Držitelé VIP vstupenky tak kromì úžasné atmosféry 

z pøedních míst koncertního sálu a CD s osobním 

vìnováním získali také nezapomenutelný zážitek. 

V Pastacaffé na všechny èekal slavnostní pøípitek a drobné 

pohoštìní. Nechybìl ani dokonalý dort od Mácidorty, který osobnì 

pøedala majitelka a cukráøka Markéta Petráková. Mácidorty jsou 

dlouhodobým „sladkým” partnerem naší organizace. Dalším pøekvapením 

pro pana Svìceného byl obraz od originálního umìlce Malého Dejva. Tento obraz 

Malej Dejv namaloval pomocí lepidla a tøpytek pøi jeho vystoupení na Vánoèní aukci, 

kde se signovaný obraz vzápìtí vydražil. Protože se panu Svìcenému moc líbil, nechali 

jsme vyrobit ještì jeden. 

Dìkujeme Pastacaffé za bezúplatné poskytnutí prostor, Markétì Petrákové 

za krásný dort, Malému Dejvovi za originální obraz a všem zúèastnìným za úžasnou 

atmosféru, na kterou budeme jistì všichni dlouho vzpomínat.

.
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Další akce DDŠ v roce 2017

V sobotu 25.2. jsme se díky spolupráci s MÈ Praha 4 

zúèastnili prvního Masopustu v parku Na Pankráci. 

Do poroty o nejlepší masku usedl Vladimír Hron 

spoleènì s Michalem Vieweghem, kterým tímto 

dìkujeme za podporu a spoleènosti Scanquilt 

za ceny do slosování. Výtìžek akce èinil krásných 

66 073 Kè.

V bøeznu probìhlo setkání patronky Lucie 

Benešové s èleny Klubu pøátel DDŠ. Klub se skládá 

ze sympatizantù DDŠ z øad široké veøejnosti, kteøí 

se dlouhodobì zapojují do podpory DDŠ.  

Ve spolupráci s „michelinským šéfkuchaøem” 

a èlenem Výboru podporovatelù Oldøichem 

S a h a j d á k e m  j sme uspoøádal i  v  P r a ž s k é m  

kulináøském institutu 24.3. kurz vaøení na téma 

„To nejlepší z roku 1894”. Spoleènì jsme pak navštívili 

festival Chillibraní v Brnì a kulináøský BOSCH 

FRESH FESTIVAL v Pardubicích.

17. kvìtna se konal XVII. roèník ceny Ï a DEJME DÌTEM 

ŠANCI na Nové scénì Národního divadla slavnostnì 

pøevzala „celostátní cenu Ï za podporu Dìtských 

domovù v ÈR”.

V prùbìhu roku poøádáme a úèastníme se mnoha 

menších prodejních akcí, jejichž poèet kulminuje 

Poøádání akcí a prodej reklamních pøedmìtù umožòuje DDŠ pokrýt náklady na èinnost organizace 

èásteènì samofinancováním a zároveò je to pøíležitost ke zviditelnìní aktivit DDŠ u široké veøejnosti. 

Èím více lidí bude o DEJME DÌTEM ŠANCI vìdìt, tím víc jich mùže pomáhat konkrétním dìtem! 

zejména ve velikonoèním a pøedvánoèním období. 

V roce 2017 jste mohli prodejním stánek DDŠ navštívit 

na tìchto místech - MÈ Praha 4, MÈ Libuš, ÈSOB, 

SCANIA, Èeská televize, ZŠ Nový Porg, ZŠ DINO, ZŠ 

Chabry, MŠ Vokovická, MŠ Oskárek, OC VIVO 

Hostivaø, Pasáž Myslbek, CÈM, NC Novodvorská 

Plaza, QUADRIO offices, VW Maraton Praha, 

Bìh modøanskou roklí a Pražské štafety.

Díky Dagmar Peckové, èlence výboru podporovatelù, 

jste nás mohli vidìt i na hudebním festivalu Zlatá 

pecka v Chrudimi.

Díky Lucii Benešové, patronce DDŠ, jsme prodávali 

adventní a prázdninové kalendáøe v Divadle Bez

zábradlí, kde úèinkuje.

•

•

•

•

•

•

•

Dìkujeme všem známým osobnostem, 

partnerùm, dodavatelùm a dobrovolníkùm, 

kteøí se na akcích podíleli! 

Kompletní pøehled plánovaných 

i uskuteènìných akcí naleznete na stránkách 

www.dejmedetemsanci.cz

Dìkujeme partnerùm prodejních akcí:
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Snídáme pro dìti 
aneb „Snídanì, které pomáhají, chutnají úplnì jinak!”

Výtìžek z projektu 

Snídáme pro dìti v roce 

2017 èinil 126 671 Kè.

koordinátorka: Petra Veselá, E: petra@dejmedetemsanci.cz, T: 603 439 879

Snídaòové balíèky si spoleènosti objednávají zejména s cílem podìkovat svým zamìstnancùm èi obchodním partnerùm 

za dobøe odvedenou práci, pøièemž jim tak nevšední a pøíjemnou formou deklarují svoji spoleèenskou odpovìdnost. 

Jednou z možností je také o snídaních zamìstnance informovat, ti si pak sami v našem stánku snídanì zakoupí. 

Obsah snídaòových balíèkù získáváme od našich partnerù materiálním plnìním a lze je po dohodì obmìnit. Pro rok 

2017 byla cena jedné standardní snídanì 100 Kè, v roce 2018 bude navýšena na 120 Kè, což zcela odpovídá její 

skuteèné hodnotì. 

Každá snídanì obsahuje: 

• 1 ks peèiva (muffin, linecké koleèko, croissant, 

vánoèní cukroví apod.) 

• 1 ks ovoce (banán, jablko nebo pomeranè) 

• 1 jogurt nebo jogurtový nápoj 

• cereálie

• 1 nápoj (ovocný džus)

• Letáèek se základními informacemi o DDŠ 

a personifikovaným vzkazem pro zamìstnance

Minimální poèet objednaných snídaní je 100 ks 

na jednu akci.

V roce 2017 jsme zavezli snídaòové balíèky do tìchto 

spoleèností: PASSERINVEST GROUP, Mary Kay, MOL 

Èeská republika a Boehringer Ingelheim.

Dìkujeme stálým partnerùm:



44

Reference spoleèností, které nás podporují
DEJME DÌTEM ŠANCI neèerpá žádné státní dotace ani peníze z ESF, proto je pro ni spolupráce s firemními partnery velice dùležitá, vysoce cenìná a dá se øíci pøímo existenèní. 

Podpora firemních dárcù tvoøí významný podíl na financování organizace. Snahou DDŠ je nabízet spoleènostem rùzné formy spolupráce tak, aby byla prospìšná a pøíjemná obìma 

stranám. Velký dík patøí všem, kteøí nás v roce 2017 podpoøili! Loga vìtšiny firemních dárcù jsou prezentována na poslední dvoustranì výroèní zprávy a u jednotlivých akcí. 



Spolupráce s partnery 
v roce 2017

Zde dáváme prostor zejména spoleènostem, které nás 

podporují dlouhodobì a opakovanì, ale také tìm, které 

DEJME DÌTEM ŠANCI v roce 2017 podpoøily novì èi nás 

v daném roce podpoøily významnou èástkou. 

Dùvìru nám od poèátku naší èinnosti projevily 

spoleènosti GEPARD FINANCE a DBK Partners, které jsou 

stále hlavními partnery DDŠ. Od poèátku existence DDŠ 

také spolupracuje se spoleèností BB Partner, která 

zajiš�uje pro organizaci dodávky naprosté vìtšiny tiskovin 

zdarma a s Nadací Naše dítì, se kterou nás pojí zájem 

o ohrožené dìti. 

Spoleènosti SILEX (SCANquilt), Vaše DEDRA a U.T.C. jsou 

stálými dodavateli vybavení do tzv. Startovacích balíèkù. 

Znaèka SCANquilt se navíc v roce 2017 stala partnerem 

dvou akcí poøádaných DDŠ. V roce 2017 jsme navázali 

spolupráci se spoleèností Electro World, která nám 

do Startovacích balíèkù vìnovala elektrospotøebièe.

Spoleènost ÈEZ již potøetí podpoøila sportovnì 

zábavnou akci „Bìháme pro dìti”. V roce 2017 èástkou 

200 000 Kè.     

Dlouhodobým podporovatelem DEJME DÌTEM ŠANCI 

je také spoleènost Profinit EU. Na sklonku roku nás 

podpoøila významnou èástkou 202 020 Kè. Mimo to 

prostøednictvím DDŠ nakupuje spoleènost registrace 

na Pražské štafety.

Spoleènost Billa nás v roce 2017 oslovila poprvé 

a rovnou s podporou ve výši 200 000 Kè urèených
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na plnìní pøání dìtí v rámci projektu „Pøál(a) bych si…”. 

Dalších 36 000 Kè vìnovali dodavatelé spoleènosti 

Billa.

Velmi nás potìšila opìtovná podpora spoleènosti BNP 

Paribas, která nás znovu podpoøila èástkou 200 000 Kè.

Zakladatelka a øeditelka spoleènosti ICP Communication

Karla Ašerová se stala v roce 2017 èlenkou Výboru 

podporovatelù DDŠ. Vánoèní aukce díky jejímu 

partnerství vygenerovala úžasných 855 000 Kè!

Nadace UP Èeská republika spolu se svojí „francouzskou 

sestrou” již od roku 2015 podporuje projekt „Pomoz mi 

do života…”. V roce 2017 se zavázala k podpoøe na další 

3 roky ve výši 5 000 EUR roènì.

Velmi pøíjemným pøedvánoèním pøekvapením pro nás 

byla podpora ze strany Velvyslanectví Spojených 

Arabských Emirátù. V kanceláøi nás navštívil osobnì 

pan velvyslanec se svojí mluvèí a pøedali nám šek 

na 8 000 USD, tj. 173 472 Kè.

Spoleènost Authentica, která DDŠ podporuje zejména 

dodáváním velkoplošných tiskù èi tiskovin vìtšího 

rozsahu, v roce 2017 vydala krásnou knihu o pražských, 

veøejnosti pøístupných, interiérech a polovina výtìžku 

z prodeje knihy je urèena právì na podporu DEJME

DÌTEM ŠANCI.

Dìkujeme všem spoleènostem, 

nejen tìm výše uvedeným, 

které DDŠ v roce 2017 

podpoøily!



Jak se lze zapojit do podpory 
dìtí prostøednictvím DDŠ?

Nabízíme firmám spolupráci 

s profesionální a dùvìryhodnou 

neziskovou organizací 

s pravidelnì aktualizovanými 

webovými stránkami v èeštinì 

i angliètinì, která spolupracuje 

s celou øadou známých osobností.

1 PODPORA ORGANIZACE

Generální partner organizace  - STÁLE HLEDÁME

• nejvýznamnìjší partner, který dlouhodobì     

   finanènì podpoøí èinnost organizace 

• prezentace na webových stránkách, na všech  

   propagaèních materiálech DDŠ a na akcích 

   poøádaných DDŠ

Hlavní partner / Partner organizace

• dlouhodobì významnì pøispívá finanèními 

   prostøedky na èinnost organizace

• prezentace na webových stránkách a na akcích 

   poøádaných DDŠ

Významný dárce / dárce 

• pøispívá na èinnost organizace finanèním 

   èi materiálním plnìním

2 PODPORA JEDNOTLIVÝCH 
PROJEKTÙ

Stipendijní program vrámci projektu 

„Pomoz mi do života…”

• komplexní podpora mladých lidí pøi studiu

„Pøál(a) bych si…”

• plnìní opodstatnìných pøání dìtí

„Strom splnìných pøání”

• plní vánoèní pøání dìtem zdìtských domovù 

   v celé ÈR

„Podporuj mì…”

• spoøení pro dìti s využitím finanèních 

   prostøedkù po opuštìní DD 

Lze být partnerem celého projektu èi podpoøit 

konkrétní dítì (dìti) zaøazené v daném projektu.

5 DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY:

• uspoøádání  spoleèné akce èi vìnování výtìžku 

   z vámi poøádané akce ve prospìch DDŠ

• prodejní a tematické stánky 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 konkrétních dìtí èi formou 

   dobrovolnictví 

• nákup registrací na sérii bìhù RunCzech 

   prostøednictvím DDŠ vè. možnosti stát se tzv. 

   „Dobrobìžcem”
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3 PARTNERSTVÍ AKCÍ

Poøádáme celou øadu zajímavých akcí, napø.:

• Bìháme pro dìti – sportovnì zábavné odpoledne 

   pro všechny

• Talk show – moderátor Pavel Andìl a tøi výjimeèní 

   hosté

• Benefièní koncerty – se známými interprety

• Benefièní veèer – každoroèní oslava narozenin DDŠ

• Vánoèní aukce – tradièní adventní aukce na 

   podporu dìtí z DD

• Soutìž pro dìti – každý rok poøádáme soutìž 

   pro dìti ze spolupracujících DD

Partner akce je prezentován na webových stránkách 

DDŠ, propagaèních materiálech týkajících se akce 

a v místì konání akce.

4 REKLAMNÍ PØEDMÌTY

• firemní novoroèenky (PF)

• adventní kalendáøe z kvalitní belgické èokolády

• prázdninové kalendáøe – obdoba adventního 

   kalendáøe, dìti mohou ode Dne dìtí 1.6. 

   odpoèítávat pøíchod letních prázdnin

• nástìnné i stolní kalendáøe na objednávku

• reklamní pøedmìty DDŠ 

• pøedmìty na míru (propisky, hrníèky, bloky, 

   flash disky apod.)

„Snídanì pro dìti”

• snídaòové balíèky dovezeme do sídla vaší 

   spoleènosti (od 100 ks)

Naším cílem je spoleènými 

silami navázat dlouhodobou, 

oboustrannì prospìšnou, 

spolupráci založenou 

na vzájemné dùvìøe.
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Financování DEJME DÌTEM ŠANCI  

• Je od poèátku èinnosti založeno na podpoøe fyzických osob, firemních dárcù, firemních èi dobroèinných nadací a nadaèních 

   fondù. DDŠ dosud neèerpala žádné prostøedky od orgánù státní správy! 

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

• V roce 2017 jsme museli po tøech letech opìtovnì projít kompletním provìøením, abychom znovu obdrželi oznaèení 

   „Spolehlivá veøejnì prospìšná organizace”, které bylo DEJME DÌTEM ŠANCI, jako jedné z prvních organizací, 

   udìleno dne 23.9.2014.

• Jsme èlenem AVPO (Asociace veøejnì prospìšných organizací).

• Každý finanèní projekt DDŠ má samostatný bankovní úèet. 

• Provozní úèet, ze kterého jsou hrazeny výdaje spojené schodem organizace, ale i administrativou 

   jednotlivých projektù, je veden separátnì. Všechny úèty organizace jsou vedeny 

   u Raiffeisenbank, a.s., poboèka Národní 9, Praha 1.

• Provozní náklady organizace z velké èásti pokrýváme samofinancováním, tj. zejména 

   poøádáním akcí a prodejem reklamních pøedmìtù. V roce 2014 byla založena 

   spoleènost DEJME DÌTEM ŠANCI 2014 s.r.o. za úèelem nákupu a prodeje 

   reklamních pøedmìtù obecnì prospìšné spoleènosti DEJME DÌTEM ŠANCI 

   a figuruje rovnìž jako spolupoøadatel rùzných akcí. Takto vygenerované

   prostøedky jsou využity zejména k pokrytí provozních nákladù 

   DEJME DÌTEM ŠANCI o.p.s. Spoleèníky èi jednateli s.r.o. nejsou 

   èlenové správní rady ani statutárního orgánu o.p.s.

• Všechny dárce 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)

Zdroje financování 
DEJME DÌTEM ŠANCI 
grafické znázornìní

40 %   pøíspìvky firemních dárcù 1.

2.

3.

4.

39,4 %   pøíspìvky fyzických osob 

6,8 %   pøíspìvky firemních a dobroèinnýchnadací a NF

13,8 %   materiální (nefinanèní) plnìní

1. 
pøíspìvky 

firemních dárcù 
40 %

2. 
pøíspìvky

fyzických osob 
39,4 %

3. pøíspìvky firemních 
a dobroèinnýchnadací a NF 

6,8 %

4. materiální
(nefinanèní) 

plnìní 
13,8 %

4.

3.
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Výkaz zisku a ztráty za roky 2015 a 2016
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Výkaz zisku a ztráty a koneèný 
úèet rozvažný za rok 2017
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Pøíloha k úèetní závìrce 2017



51

Zpráva auditora
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Seznam dárcù v roce 2017
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 nad 10 000 Kè od jednotlivých dárcù 

ve všech kategoriích, na které v daném roce pøispìli.

Dárce
materiální
plnìní Kè

finanèní
dar Kè

CPI Services, a.s.

Èeská komora loterního 
prùmyslu

David Michal 

DBK PARTNERS advokátní 
kanceláø

DINO SCHOOLS of Prague, a.s.

Donátová Miloslava

Elektro World, s.r.o.

EQUITY FINANCE, s.r.o.

FOKUS optik a.s.

GOFIN s.r.o.

HAVEL & PARTNERS s.r.o., 
advokátní kanceláø

Herbeck Radka 

12 500

27 355

9 890

105 500

10 000

52 248

143 910

130 000

23 200

25 000

10 000

71 308

Èerný Jiøí Mgr.

Èeskoslovenská obchodní 
banka, a.s.

David Ondøej

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

dm drogerie markt s.r.o.

Edenred CZ s.r.o.

Elkap s.r.o.

Felix a spol. advokátní 
kanceláø, s.r.o.

Foltýnová Eva

Groupe SEB ÈR s.r.o.

Hejná Olga 

18 539

100 000

40 000

21 000

25 000

40 000

36 280

25 000

10 000

15 600

10 359

Dárce
materiální
plnìní Kè

finanèní
dar Kè

Accolade - zamìstnanci

Alexa Lukáš 

AmRest Coffee s.r.o.

ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie 
a aukèní dùm s.r.o.

Asociace pro veøejné zakázky 

- zamìstnanci

B2 Assets, s.r.o.

Bartoš Martin 

BNP Paribas Personal Finance SA

Boháèek Jiøí

Brabcová Anna 

Carollinum s.r.o.

Citibank Europe plc

13 950

12 000

30 000

14 300

20 049

10 400

200 000

37 390

12 000

109 000

30 000

30 000

3 000

Ace Hotels s.r.o.

American Chamber of Commerce 
in the CR

APO PROPERTY, s.r.o.

ASEKOL a.s.

Ašer Štìpán

Balážová Eva

Billa spol. s.r.o.

Boèek Šárka 

BPA sport marketing a.s.

Burza cenných papírù Praha a.s.

Centrální depozitáø papírù Praha, a. s.

COSMOPOLITAN CENTRAL 
EUROPE spol. s r.o.

11 545

15 000

30 000

200 000

20 000

10 000

30 000

18 000

200 000

12 825

35 600

40 000

50 000

Dárce
materiální
plnìní Kè

finanèní
dar Kè

Humpolec Martin

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

Javornická Zdena Ing.

JN Interier Èeská republika, s.r.o.

JVS GROUP s.r.o.

Knoblochová Vladimíra 

Kramerius Petr

Kuèera Pavel

La Fondation d’enterprise Up

Liedermann Pavel Ing.

LMC s.r.o.

McKinsey - zamìstnanci

Mìsto Chrudim

Microsoft - zamìstnanci

Motor AG s.r.o.

11 000

10 000

12 000

25 000

12 000

40 000

18 785

61 705

14 500

47 000

388 457

15 000

16 387

10 000

67 003

16 200

Chocholoušek Martin MgA

innogy Energie, s.r.o.

JK JEWELS s.r.o.

Johanesová Anna

Klener Pavel MUDr.

Koøanová Zuzana 

Kruntorád Jan Ing.

Kváè Karel Bc.

La Fondation du groupe Up

Liška Viktor

Máci dorty

MEDIA 4 YOU s.r.o.

Mìstská èást Praha 7

Moravské Farmy s.r.o.

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

11 650

25 762

18 781

40 000

27 000

89 000

14 600

14 419

70 000

13 978

131 592,5

95 000

40 000

15 000

10 345

25 000

HorseRacing s.r.o. 145 000

Hotel Jalta, a.s. 11 800

Kuralová Barbora 16 800
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Dárce
materiální
plnìní Kè

finanèní
dar Kè

Tejnecká Valerie Ing.

Trigema, a.s.

TRS HOME s.r.o.

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

Uni Kolín, s.r.o.

UP Èeská republika s.r.o.

Vaòková Marina

Velvyslanectví Spojených 
arabských emirátù

Voženílková Kateøina MUDr.

WASHINA engineering s.r.o.

Wellmax fruit, s.r.o.

Wunderman,s.r.o.

30 000

27 000

11 621

63 068

17 840

173 472

63 148

15 600

48 947

15 000

51 437

21 500

TKF, spol. s r.o.

TriLAB Group s.r.o.

Týblová Michaela MUDr.

Uhrová Tereza MUDr.

UniCredit Bank Czech republic 
and Slovakia a.s.

Up z.s.

Vaše DEDRA, s.r.o.

Verdi Capital s.r.o.

Walter Tomáš

Weisser Jan 

WOOD & PAPER a.s.

XENT s.r.o.

27 467

20 000

204 570

15 101

15 928

24 753

12 589

225 000

75 000

12 000

70 000

16 199

Dárce
materiální
plnìní Kè

finanèní
dar Kè

REPO 2000, s.r.o.

Revmacentrum Praha s.r.o.

Rybczuk Zdenìk Ing.

SCANIA CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Shell Czech Republic a.s.

SILEX spol. s r.o.

SKI centrum Petrovice

Smutný Jan Ing.

Srdínková Andrea

Stehno Libor Ing.

Šetlík Jadran 

Šípal Petr 

Štantejská Petra 

11 137

12 000

10 051

20 420

18 600

50 000

10 000

14 800

10 199

10 000

12 300

12 000

199 820

10 000

Restart drink s.r.o.

Roušal Jan

Salfický Dušan

Shell - zamìstnanci

Siemens, s.r.o.

Skala Pavel 

Skoèdopole Petr

Spectro Tech, s.r.o.

Starožitnosti U obecního domu

Svìcený Jaroslav

Šimková Olga 

Špotáková Barbora

Štroblová Petra

20 000

40 000

80 000

77 000

20 000

30 000

15 900

50 000

10 000

40 000

13 500

50 000

31 899

Dárce
materiální
plnìní Kè

finanèní
dar Kè

Nadace ÈEZ

Nadace THE HORACEK GROUP 
FOUNDATION

Nebeský Michal Ing.

Neveselá Klára 

NIOB Real spol. s r.o.

Novotný Rostislav 

Olga Spoustová, notáøka

Pedro Loco, s.r.o.

Pharming a.s.

Ponerová Nikol

Postelia s.r.o.

Prague Hotel Booking, s.r.o.

PROINOX Bohemia s.r.o.

200 000

50 000

95 236

12 000

16 100

12 000

23 244

16 992

14 984

23 024

25 000

35 000

10 165

Nadace Naše dítì

Nadácia ESET

NET4GAS, s.r.o.

NFCP

Novák Oldøich

OK Express, spol. s.r.o.

Oliva Ivan 

Pension 15 - Michal Krása

Plzáková Barbora

Pospíšil Jiøí

POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s.

Profinit EU, s.r.o.

Radeton s.r.o.

24 558

102 605

39 128

200 000

40 000

100 000

24 000

24 800

10 000

16 200

36 000

25 000

202 020

50 000

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

že v prùbìhu roku 2017 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. 

..

MUDr. Dana Andìlová 35 924

MUDr. Stolzová Andrea, 
Ortodoncie

15 56014 000
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Pøijaté dary v roce 2017 
v jednotlivých kategoriích

• Každý projekt DDŠ má svùj vlastní bankovní úèet. 

• Provozní úèet organizace je veden separátnì a je z nìj hrazena i vìtšina nákladù spojených s jednotlivými projekty DDŠ. 

• Provozní náklady DDŠ jsou z velké èásti pokryty z tzv. samofinancování organizace, to je zejména z prodeje reklamních 

   pøedmìtù a registrací na bìžecké závody série RunCzech, z poøádání rùzných akcí apod. Velká èást touto formou 

   získaných prostøedkù nespadá do kategorie darù, èiní ale nezanedbatelnou souèást financování DDŠ.

• Každý, kdo chce pomoci dìtem z dìtských domovù prostøednictvím DDŠ, si mùže vybrat, jestli podpoøí 

   nìjaké konkrétní dítì, pøispìje na vybraný projekt, èi zda nechá na nás úèelné využití prostøedkù 

   s ohledem na aktuální potøeby v daném èase a situaci.

Na úèet veøejné sbírky 6072121060/5500 mohou pøispívat jednotlivci, jsou na nìj 

poukazovány výtìžky akcí konaných v rámci veøejné sbírky aprostøedky vìnované 

prostøednictvím  dárcovských SMS prostøednictvím Fóra dárcù. 

Více na www.darcovskasms.cz.

V roce 2017 èinily pøíspìvky na úèet veøejné 

sbírky celkem 89 911 Kè. Dárcovské SMS 

v roce 2017 vygenerovaly 15 514 Kè.

Graficky znázornìná
výše pøíspìvkù

v jednotlivých kategoriích

Celková výše pøíspìvkù pro DEJME DÌTEM ŠANCI
v jednotlivých kategoriích v roce 2017 

Materiální 
plnìní

Finanèní 
pøíspìvky

%
z celku

Dary a pøíspìvky na podporu CELKEM

1. projektu „Podporuj mì…” 659 212 659 212 6,06

2. projektu „Pøál(a) bych si…” 1 077 030 416 135 1 493 165 13,74

3. projektu „Pomoz mi do života…” 1 439 624 597 417 2 037 041 18,75

4. projektu „Dìti bez dluhù” 21 667 21 667 0,2

5. projektu „Strom splnìných pøání” 2 014 210 586 330 2 600 540 23,94

6. provozu organizace (vè. veøejné sbírky a DMS) 3 539 647 513 620 4 053 267 37,3

CELKEM 8 751 390 10 864 8922 113 502 100

1.
„Podporuj mì…”

6,06 %

2.
„Pøál(a) bych si…”

13,74 %

6.
provozu organizace

(vè. veøejné sbírkya DMS)

37,3 %

3.
„Pomoz mi 

      do života…”

18,75 %

4.
„Dìti bez dluhù”

0,2 %

5.
„Strom splnìných pøání”

23,94 %

1.

4.

2.

3.

5.

6.
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Podìkování za podporu a pomoc
• 

• Patronùm, èlenùm Výboru podporovatelù DDŠ i dalším známým tváøím za spojení svého jména s naší organizací, za osobní pøístup, za pøátelství a podporu v rámci aktivit DDŠ!

• Spoleènosti BB Partner za zajištìní  tisku naprosté vìtšiny propagaèních materiálù zdarma.

• Spoleènosti Antalis, která vìnovala papír na tisk výroèní zprávy a kalendáøe DEJME DÌTEM INSPIRACI. 

• Spoleènosti Authentica za tisk velkoplošných a velkoobjemových tiskových materiálù za zvýhodnìné ceny.

• Pixel – grafickému studiu zejména Petru Baèíkovi a Zbyòku Pavelekovi za pøíjemnou spolupráci.

• Všem lektorùm semináøù na víkendových setkáních s dìtmi, kteøí semináøe pøipravili bez nároku na honoráø.

• Za osobní nasazení na akcích DDŠ dìkujeme panu Vítu Müllerovi s dcerami a manželkou ze spoleènosti Caffé Milani a paní Markétì Petrákové ze spoleènosti Máci dorty.

• Tomáši Matonohovi za moderování Benefièního veèera a vystoupení s kabaretním seskupením Inspektor Kluzó bez nároku na honoráø tamtéž.

• Manželùm Zorce a Mírovi Hejdovým za moderování sportovnì zábavného odpoledne Bìhám pro dìti bez nároku na honoráø.

• Johny Machettovi a Anièce Slováèkové za vystoupení na akci Bìháme pro dìti bez nároku na honoráø.

• Jaroslavu Svìcenému, èlenovi Výboru podporovatelù DDŠ, který vystoupil na Vánoèní aukci a benefièním koncertu se svojí dcerou Julií, v obou pøípadech bez nároku na honoráø.

• Pavlu Andìlovi za moderování obou charitativních talk show Nebojte se zeptat.

• MUDr. Kateøinì Cajthamlové, Doc. Romanu Šmuclerovi, Jadranu Šetlíkovi, Báøe Špotákové, Monice Absolonové a Aleši Hámovi za úèast v charitativní talk show.

• Fotografovi, èlenovi Výboru podporovatelù DDŠ, Jadranu Šetlíkovi za nasazení a èas, který vìnoval kalendáøi DEJME DÌTEM INSPIRACI. Dík patøí i všem tváøím kalendáøe.

• Petøe Kubíkové za osobní zapojení, èas a energii vloženou do projektu „Strom splnìných pøání”. 

• Elenì Pánkové za opakovanou realizaci prodejní akce v MŠ Vokovická.

• Síti provozoven Antonínova pekaøství a prodejen Albi za zapojení do prodeje Prázdninových kalendáøù. 

• „Malému Dejvovi” za vystoupení na Vánoèní aukci a vìnování dvou svých obrazù pouze za cenu nákladù ve prospìch DDŠ. 

• Divadlu Palace, zejména Michaele Rakové, za poskytnutí prostor divadla za velice pøíznivou cenu a za vstøícný pøístup.

• Divadlu Royal, Divadlu Na Perštýnì, TrustWorthy Investment CZ a Hartigovskému paláci za bezplatné poskytnutí prostor pro konání akcí DDŠ.

• Manželùm Martì a Michalovi Krásovým za možnost bezplatného ubytování v jejich Pensionu 15 pro dìti ze spolupracujících dìtských domovù.

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

• Všem jednotlivcùm i spoleènostem, které „bìhají pro dìti” a podpoøili nás nákupem registrací na závody RunCzech naším prostøednictvím.

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

   Zejména pak Marcele Vanèurové, Veronice Formánkové, Báøe Kulíkové a Blance Marzuki za pravidelnou podporu prodejních akcí.  

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

• Všem, kdo se úèastníte námi poøádaných akcí!

• Mladému muži Albínu Balátovi, který si sám prošel dìtským domovem, nejen za pomoc na akcích, ale také za osobní nasazení v oblasti podpory dìtí z dìtských domovù 

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

• Všem dodavatelùm sortimentu v rámci prodejních akcí a snídaòových balíèkù, kteøí nám dodávají zboží formou materiálního plnìní.

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

• Spoleènosti Èokoládovny Fikar za zvýhodnìné ceny adventních a prázdninových kalendáøù a dlouhodobou spolupráci.

Všem partnerùm, dárcùm a podporovatelùm DDŠ a jednotlivých dìtí za jejich podporu a pomoc v roce 2017!

Pokud jsme v tomto obsáhlém výètu na nìkoho zapomnìli, velice se omlouváme. 

Aktivit a lidí, kteøí nám pomáhají, je už tolik, že se to mùže stát. Vìøte ale, že si vaší pomoci velice vážíme!



Poskytnuté plnìní dìtem v rámci projektù 
DDŠ v roce 2017 dle jednotlivých DD

poèet
dìtí v DD

k
31.12.2017

DD

PBS
splnìno

pøání
(poèet)

v r. 2017

PBS
splnìna

pøání
v hodnotì

Kè
v r. 2017

PM poèet
podpoø.

dìtí k
31.12.2017

PM
naspoøená 
èástka v Kè

v r. 2017

PM poèet
podpoø.

dìtí které
odešly z DD

v r. 2017

PM
vyplaceno
dìtem Kè

po odchodu
z DD 

v r. 2017

SP PMŽ 
vyplaceno

Kè
pro šk.rok
2016/17

Startovací 
balíèky

v r. 2017
poèet ks

Startovací 
balíèky

v r. 2017
hodnota v Kè

Výtvarná
soutìž

finanèní
+ vìcná

odmìna Kè
v r. 2017

Strom 
splnìných
pøání 2017
(internet)

Strom 
splnìných
pøání 2017

(Novodvorská
Plaza)

èástka v Kè

Dol. Poèernice

Nechanice

Unhoš�

Moravská Tøebová

Lichnov

Hora Sv. Kateøiny

Kašperské Hory

Ústí nad Labem

Kromìøíž

Most

Èeská Lípa

Vizovice

Nová ves 

Lipová u Šluknova

Boršov

RADOST

DOMINO Plzeò

Lety

Dolní Èermná

Frýdek - Místek

Žatec

Jemnice

Plumlov

Tišnov

Písek 

Mariánské Láznì

Senožaty

Tachov

Jeseník

Fulnek

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

62

38

43

41

50

82

23

23

31

37

30

23

31

16

16

51

14

27

32

52

47

20

41

18

14

32

56

30

30

1

8

3

13

29

1

12

7

18

6

6

9

0

11

3

8

9

8

9

0

1

10

13

15

4

10

17

12

4

11

4 000

9 640

15 894

39 650

196 289

89 400

35 400

22 000

115 350

40 610

15 900

40 000

0

29 391

7 800

24 486

81 135

33 934

52 179

0

5 000

45 690

52 120

82 028

13 043

30 000

84 967

67 450

5 000

28 676

6

3

5

10

4

5

5

3

1

2

4

2

1

6

9

10

4

1

3

2

1

1

4

3

1

5

18 600

10 000

23 700

67 100

30 000

32 900

26 600

27 250

4 800

5 300

40 500

14 600

9 600

50 300

28 800

55 800

31 000

2 400

10 800

15 600

2 400

6 000

51 012

9 000

11 000

38 600

3

1

3

3

1

1

1

2

2

1

1

1

1

26 400

18 000

24 860

63 800

11 010

10 400

28 000

500

29 000

26 400

0

0

0

0

77 500

16 247

0

0

27 888

8 576

0

26 869

0

0

28 849

0

113 628

0

88 588

46 000

0

22 070

39 083

10 010

0

0

8000

8 207

0

13 901

0

1

0

2

2

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

2

0

0

0

2

0

19 630 

0

39 260

39 260

0

0

0

0

19 630

0

19 630

19 630

19 630

0

0

19 630

0

0

19 630

0

19 630

0

19 630

0

39 260

0

0

0

39 260

3 650

3 650

3 650

3 650

68 426

50 130

58 124

43 360

45 793

29 374

96 575

86 507

79 040

33 108

46 681

29 926

60 761

88 997

60 217

0

102 730

33 821

98 598

75 589

173 450

30 342

36 183

57 847

64 104

20 731

54 185

71 994

32 790

34 873

0

0

0

7 390

46 509

1 200

27 169

36 649

17 700 

36 689

16 630

15 990

0

33 790

7 591

0

4 000

0

4 000

24 036

0

800

16 750

29 857

29 817

10 579

12 500

28 060

0

18 648

28

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…”
DBD – projekt „Dìti bez dluhù”

V pøehledu poètu dìtí v DD nejsou zaøazeny dìti z projektu „Strom splnìných pøání”.
.
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poèet
dìtí v DD

k
31.12.2017

DD

PBS
splnìno

pøání
(poèet)

v r. 2017

PBS
splnìna

pøání
v hodnotì

Kè
v r. 2017

PM poèet
podpoø.

dìtí k
31.12.2017

PM
naspoøená 
èástka v Kè

v r. 2017

PM poèet
podpoø.

dìtí které
odešly z DD

v r. 2017

PM
vyplaceno
dìtem Kè

po odchodu
z DD 

v r. 2017

SP PMŽ 
vyplaceno

Kè
pro šk.rok
2016/17

Startovací 
balíèky

v r. 2017
poèet ks

Startovací 
balíèky

v r. 2017
hodnota v Kè

Výtvarná
soutìž

finanèní
+ vìcná

odmìna Kè
v r. 2017

Strom 
splnìných
pøání 2017
(internet)

Strom 
splnìných
pøání 2017

(Novodvorská
Plaza)

èástka v Kè

Racek

Dagmar Brno

Olomouc

Jablonné v Podještìdí

Tuchlov

CELKEM

Hodonín

Mikulov

Hrotovice

Markéta

SP víkend/individ

31

33

35

37

39

32

34

36

38

20

23

42

6

17

22

46

31

10

4

4

6

0

307

12

5

6

0

2

21 154

22 625

28 600

15 996

0

1 502 376

85 146

14 500

14 023

0

33 300

1

1

107

3

1

500

6 000

653 862

16 700

7 000

21 238 370

0

0

0

0

0

627 214

73 798

18 000

0

0

0

0

0

0

0

20

2

1

0

0

0

0

0

0

0

392 600

39 260

19 630

0

0

3 650

32 770

27 205

59 728

40 000

0

1 966 155

26 024

0

9 400

6 772

0

0

0

0

31 680

22 500

493 863

3 000

0

9 329

0

1 000

11

18 250

Peníze vìnované konkrétním dìtem pod jejich variabilními 

symboly jsou ze 100 % využity k podpoøe tìchto dìtí! 

307 
splnìných 

pøání za  

1 502 376
Kè

Splnìno  1 714vánoèních pøáníza  2 460 018Kè

Naspoøeno

653 862
Kè

Vyplaceno
238 370

Kè
z naspoøenýchpenìz

Vydáno

20
Startovacích

balíèkù

Pøímá
podpora dìtí
v roce 2017

èinila  
5 654 320

Kè

1 256
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Poskytnuté plnìní dìtem v rámci projektù DDŠ 
dle jednotlivých DD od poèátku èinnosti DDŠ

poèet dìtí 
zaøazených 

v projektech
DDŠ

DD

PBS
splnìno

pøání
CELKEM
(poèet)

PBS 
splnìna

pøání 
v hodnotì

Kè 
CELKEM

PM poèet
podpoø.

dìtí 
CELKEM

PM
naspoøená 
èástka v Kè

CELKEM

PM
podpoøené
dìti, které 

odešly z DD
CELKEM

PM
vyplaceno
Kè dìtem 

po odchodu
z DD 

CELKEM

SP PMŽ
vyplaceno Kè
ve šk.letech
2012/2013

- 2016/2017
CELKEM 

Startovací 
balíèky

poèet ks
CELKEM

Startovací 
balíèky

hodnota v Kè
CELKEM

Soutìže
finanèní
+ vìcné

odmìny Kè
CELKEM

Strom 
splnìných

pøání 
(internet)

èástka v Kè
CELKEM

Strom 
splnìných
pøání NP

èástka v Kè
CELKEM

Jiné
(DBD, SP

aj.)

Dol. Poèernice

Nechanice

Unhoš�

Moravská Tøebová

Lichnov

Hora Sv. Kateøiny

Kašperské Hory

Ústí nad Labem

Kromìøíž

Most

Èeská Lípa

Vizovice

Nová ves 

Lipová u Šluknova

Boršov

RADOST

DOMINO Plzeò

Lety

Dolní Èermná

Frýdek - Místek

Žatec

Jemnice

Plumlov

Tišnov

Písek 

Mariánské Láznì

Senožaty

Tachov

Jeseník

Fulnek

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

31

20

19

50

33

22

29

27

34

14

26

33

38

24

20

54

32

38

30

35

27

25

24

31

19

33

36

14

31

31

26

18

65

70

49

41

20

57

54

51

54

35

63

18

32

73

50

67

30

26

56

54

49

15

28

65

57

28

53

154 628

125 540

99 206

258 767

334 819

335 752

154 397

67 881

280 366

248 279

209 056

210 375

103 400

197 643

69 910

244 548

364 473

163 522

266 257

219 680

155 185

281 210

275 154

230 008

67 613

110 959

270 891

262 440

30 600

115 545

7

1

6

10

15

10

6

6

5

2

3

4

2

4

9

13

12

4

4

4

2

2

1

5

5

3

5

122 400

66 000

64 760

111 151

302 420

186 290

120 700

179 000

91 738

13 700

37 400

123 900

31 450

27 800

222 850

110 050

238 700

130 850

37 031

71 650

61 000

11 280

11 500

79 312

40 800

51 900

112 850

5

1

5

5

8

6

2

3

1

3

5

3

1

1

3

1

1

1

1

3

1

41 118

18 000

40 660

70 251

138 760

90 590

6 900

91 400

6 100

4 200

119 750

5 500

29 900

29 000

12 281

33 550

7 480

6 300

7 100

51 900

57 800

0

0

118 292

293 215

351 769

122 938

0

194 285

17 386

109 347

144 457

0

0

60 322

49 000

540 143

0

454 576

115 387

0

49 714

78 383

27 568

0

28 513

85 000

40 534

0

34 534

1

2

4

8

6

4

9

4

1

5

2

2

4

9

0

3

8

3

8

2

0

2

5

3

1

4

1

2

1

5

14 774

42 041

71 614

147 073

99 339

57 617

166 897

73 071

18 827

102 106

37 185

38 457

63 952

170 294

0

58 766

153 907

58 766

133 580

27 908

0

35 368

89 773

57 284

15 738

75 146

21 112

42 224

21 112

106 493

18 310

2 296

13 016

26 300

1 846

3 188

13 754

9 564

25 280

8 734

4 352

3 188

6 880

6 838

9 548

6 214

7 424

6 052

477 809

219 955

251 207

116 867

172 728

186 840

493 752

421 524

314 190

155 894

287 301

97 456

273 379

363 487

176 381

64 194

411 960

203 177

428 122

291 268

758 623

174 689

131 724

234 765

261 138

104 919

252 555

233 773

95 892

108 911

0

0

0

7 390

46 509

1 200

27 169

36 649

17 700 

36 689

16 630

15 990

0

33 790

7 591

0

4 000

0

4 000

24 036

0

800

16 750

29 857

29 817

10 579

12 500

28 060

0

18 648

55

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…”
DBD – projekt „Dìti bez dluhù”

V pøehledu poètu dìtí v DD nejsou zaøazeny dìti z projektu „Strom splnìných pøání”.
.



59

poèet dìtí 
zaøazených 

v projektech
DDŠ

DD

PBS
splnìno

pøání
CELKEM
(poèet)

PBS 
splnìna

pøání 
v hodnotì

Kè 
CELKEM

PM poèet
podpoø.

dìtí 
CELKEM

PM
naspoøená 
èástka v Kè

CELKEM

PM
podpoøené
dìti, které 

odešly z DD
CELKEM

PM
vyplaceno
Kè dìtem 

po odchodu
z DD 

CELKEM

SP PMŽ
vyplaceno Kè
ve šk.letech
2012/2013

- 2016/2017
CELKEM 

Startovací 
balíèky

poèet ks
CELKEM

Startovací 
balíèky

hodnota v Kè
CELKEM

Soutìže
finanèní
+ vìcné

odmìny Kè
CELKEM

Strom 
splnìných

pøání 
(internet)

èástka v Kè
CELKEM

Strom 
splnìných
pøání NP

èástka v Kè
CELKEM

Jiné
(DBD, SP

aj.)

Racek

Dagmar Brno

Olomouc

Jablonné v Podještìdí

Tuchlov

CELKEM

Hodonín

Mikulov

Hrotovice

Markéta

indivind

31

33

35

37

39

32

34

36

38

20

3

3

0

0

21

6

4

0

965

33

4

4

6

0

1 428

32

6

6

0

2

81 705

22 625

28 600

15 996

0

6 275 036

147 183

23 500

14 023

0

33 300

1

1

156

3

1

500

6 500

2 724 932

34 200

25 250

60 810 740

0

0

0

0

0

3 114 961

123 798

18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

114

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 552

80 498

19 630

0

0

0

3 650

186 662

9 230

175 802

40 991

59 728

40 000

0

8 173 659

60 075

6 459

9 400

6 772

9 952

0

0

0

31 680

22 500

493 863

3 000

0

9 329

0

1 000

19 643

19 643

4

Zde uvádíme pouze výši pøímé finanèní podpory dìtí, 

kdy dárci poukazují finanèní dary pøímo konkrétním 

dìtem pod jejich variabilními symboly. To je pouze jedna 

z forem podpory, kterou dìtem poskytujeme. Mimo to

 pro dìti zajiš�ujeme víkendové pobyty, pomáháme jim 

s oddlužením, navštìvujeme je v dìtských domovech, 

pomáháme jim najít ubytování a pracovní uplatnìní 

po opuštìní dìtského domova a jsme jim k dispozici 

v pøípadì potøeby.

Podporu vykazovanou v minulých letech zpìtnì 

aktualizujeme podle skuteènì realizovaného plnìní. 

Mùže se stát, že dítì, pro které byla podpora urèena, 

opustí dìtský domov, nebo má napø. výchovné problémy. 

Pak je po dohodì s dárcem vìnovaná èástka pøevedena 

na jiné dítì, nebo na podporu daného projektu. To se 

mùže v pøípadì spoøení promítnout až v nìkolika 

následujících úèetních obdobích.

Poskytnuté plnìní v Kè

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

405 607

1 305 960

2 752 406

3 747 753

4 350 976

4 872 286

5 654 320

Celková podpora dìtí 

znázornìna graficky

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Za necelých 7 let èinnosti jsme podpoøili 

pøes 3 tisíce dìtí èástkou 23 089 308 Kè!
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Loga našich dárcù a podporovatelù
HLAVNÍ PARTNEØI ORGANIZACE
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Loga našich dárcù a podporovatelù

EMBASSY OF THE

UNITED ARAB EMIRATES

PRAGUE



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

Lojovická 797/20, 142 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

CHCETE POMOCI 
DÌTEM Z DÌTSKÝCH 

DOMOVÙ?
è. úètu 6072121001/5500


