KOMU JSME POMOHLI
Z VÝTĚŽKU 2015
Obdarovaný
Eleonora Č.

Amalthea o. s.

Daniela B.
Salesiánské středisko mládeže – dům
dětí a mládeže Plzeň
Slezská diakonie

Částka Název
v Kč projektu
30 000 Kč „Na začátku“

125 775 Kč Na začátku VI. – pomoc
a podpora těhotným
ženám v obtížné situaci
26 700 Kč Podpora rodiny v krizové
situaci
200 000 Kč „Střecha“ pro celou
rodinu
76 000 Kč „Chceme vyrůstat doma,
ne v dětském domově!“

Portus Prachatice

120 000 Kč

Vzájemné soužití

150 000 Kč

Cestou necestou, z. s.

138 620 Kč

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum
Don Bosco
David U.

30 000 Kč

Oblastní charita Most

50 000 Kč

14 964 Kč

HoSt – Home-Start Česká republika

300 000 Kč

Dům tří přání

295 724 Kč

ACORUS, o. s.

294 772 Kč

Farní charita Lovosice

50 000 Kč

Zdeňka K.

30 000 Kč

Renáta D.

34 410 Kč

Jana L.
Dětský domov a Školní jídelna, Nové
Strašecí

Dětský domov Husita, o. p. s.

Hana P.
Spolu dětem o. p. s.
Ladislava E.
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. ú.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. ú.
Klub Dětem, o. s.

2 667 Kč Přímá podpora dětí
v náhradní rodinné péči
94 000 Kč „Preventivní příběhy“ –
poučenost chrání děti

15 000 Kč

Malíček

144 700 Kč

Lucie H.

30 000 Kč

Jan N.

11 240 Kč

Kateřina K.

10 000 Kč

Nikol S.

14 300 Kč

Paní Eleonora byla zapojena do projektu „Na začátku“, který pomáhá těhotným ženám v obtížné životní situaci. Situace matky se během těhotenství stabilizovala
a nyní se o svou dceru vzorně stará. Aktuálně paní Eleonora dělá vše pro to, aby získala výuční list a podařilo se jí v budoucnu lépe uplatnit na trhu práce. Příspěvek
je konkrétně využit na úhradu nákladů spojených s hlídáním dcery paní Eleonory v době, kdy je ve škole.
Projekt pomáhá těhotným ženám v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, a do budoucna jim hrozí odebrání dítěte. Projekt pokračuje
v terénní práci s budoucími matkami a pomáhá jim vytvářet vhodné podmínky pro příchod dítěte. Osvědčil se i vzdělávací pobyt, díky němuž se daří posilovat
vztahovou vazbu mezi matkou/otcem a dítětem. Navíc mají matky možnost navzájem sdílet své příběhy, navazují přátelství a budují si vlastní podpůrnou síť.
Podpora rodiny v krizové situaci s cílem zabránění umístění dětí do ústavní výchovy. Konkrétně příspěvek na bydlení a odlehčovací službu pro maminku s dcerou.

Projekt zahrnuje odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jejichž zdravý vývoj je ohrožen dopadem dlouhodobé krizové situace,
kterou rodiče nedokáží bez pomoci překonat. Formou dlouhodobého doprovázení projekt napomáhá ke snižování rizika nařízení soudních výchovných opatření.
Prostřednictvím poskytování sociálně aktivizačních služeb a návazných aktivit SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov, projekt podporuje komplexní pomoc pro rodiny
s dětmi na Albrechticku a Osoblažsku, Krnovsku a Rýmařovsku. Poskytuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické, poradenské a asistenční
služby 60 rodinám (cca 70 dospělých a 120 dětí). Tyto rodiny bojují s tíživou sociální situací, která ohrožuje výchovu a vývoj dětí, a hrozí riziko odebrání dětí do ústavní
výchovy.
Rodinou s Rodinkou
Projekt nabízí služby rodinám s dětmi, kde je ohrožen vývoj a výchova dítěte, hrozí jeho odebrání anebo rozpad celé rodiny z důvodu nepříznivých okolností (nedostatek
rodičovských dovedností a schopností, nepřipravenost na plnění rodičovské role, nevyzrálost rodičů, nedostatečné materiální a sociální zázemí, apod.). Projekt pracuje
s rodinou ve smyslu jejího ozdravení na poli sociálním, finančním, vztahovém, výchovném apod. s cílem jejího zachování a setrvání dítěte v rodině.
Adresná podpora rodinám Projekt pracuje s rodinami nebo jinými osobami, odpovědným za výchovu dětí. Zaměřuje se na ochranu práv ohroženého dítěte a schopnosti rodičů dětem zajistit
ve spolupráci s OSPOD
zabezpečí i v situacích, kdy rodina svou nepříznivou situaci nezvládá řešit vlastními silami. Pomoc bude poskytována adresně rodinám s dětmi z Ostravy a spádových
oblastí Moravskoslezského kraje.
Krizové centrum pro
Projekt poskytuje komplexní psychosociální pomoc rodinám a dětem, které žijí v nepříznivých vztahových a sociálních podmínkách, hrozí rozdělení rodiny, případně
rodinu Cestou necestou rodina neposkytuje stabilní a citově vřelé prostředí. Projekt kombinuje sociální práce a terapeutické aktivity směrem k dítěti, rodiči či celé rodině.
„Nová šance – pomoc
Podpora rodiny v krizové situaci s cílem zabránit umístění dětí do ústavní výchovy.
rodině v krizové situaci“
Podpora rodiny v krizové Příspěvek na podporu rodiny v krizové situaci – příspěvek na bydlení.
situaci
Terénní práce v sociálně Cílem projektu je podpora sociálně slabých rodin z Chomutova, Jirkova a Litvínova. Těmto rodinám projekt poskytuje terénní sociální a materiální pomoc a pomůže
slabých rodinách
řešit ty nejcitlivější krizové situace rodin tak, aby nedošlo k nežádoucímu odebírání dětí do dětských domovů.
HoSt – Podpora sociálně HoSt pomáhá dětem a rodičům ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří nedovedou sami vytvořit harmonické a podnětné prostředí pro své děti. Pracuje s nimi
ohrožené rodiny v Praze formou 1.) dobrovolnické práce – zkušený rodič pomáhá méně zkušenému rodiči, 2.) terénní sociální práce – profesionální pracovníci pracují s rodinou přímo v terénu,
3.) odborná terapeutická práce s rodinou – tu poskytuje speciální pedagog, psycholog a psychoterapeut.
Poskytování komplexní
Projekt řeší náhlou nebo i dlouhodobou obtížně řešitelnou krizovou situaci dítěte. Ohroženým dětem zajišťuje komplexní péči doma i v ambulanci a pracuje s rodinou
pomoci rodině jako
jako celkem tak, aby se dítě mohlo vrátit do stabilizovaného rodinného prostředí.
prevence před ústavní
výchovou
Dětství bez násilí – rozvoj Záměrem je rozvoj centra LOCIKA. Od května 2015 tu odborníci budují systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím. Dítě opět získává šanci vyrůstat
služeb pro děti zažívající ve zdravém a bezpečném prostředí a zachovat si vztah k oběma rodičům. LOCIKA zapojuje do pomoci dítěti i osoby z blízkého okolí (širší rodina, ale i učitelé, vedoucí
domácí násilí
kroužků). Jde především o to, aby se dítě dokázalo vyrovnat s důsledky domácího násilí a neopakovalo ve svých budoucích vztazích násilné rodinné vzorce chování.
Pedagogika zážitkem
Projekt zabraňuje sociálnímu vyloučení dětí, které žijí s matkami v azylové domě, zkvalitňuje životní podmínky dětí, motivuje je a dává naději na „běžný život“. Tyto
děti nemají oproti dětem z funkčních rodin srovnatelné znalosti a zážitky, což je pro ně překážkou při hledání kamarádů mezi vrstevníky. V projektu se děti zapojí
do volnočasových a zájmových programů, včetně celodenních výletů a několikadenní pobyt mimo azylový dům.
Podpora rodiny v krizové Podpora rodiny v krizové situaci s cílem zabránění umístění dětí do ústavní výchovy.
situaci
Podpora náhradní rodinné Příspěvek na podporu náhradní rodinné péče pro 7 dětí z dětského domova, které si do své péče vzala teta. Paní Renatě jsme pomohli s úhradou nákladů spojených
péče
s péčí o děti v období, kdy ještě nebyl pravomocný rozsudek o svěření dětí do pěstounské péče a v tu dobu neměla nárok na pěstounské dávky.

28 000 Kč Podpora rodiny
v samostatném bydlení
66 000 Kč Sociální
práce s biologickými
rodinami dětí umístěných
v dětském domově Nové
Strašecí
160 000 Kč Sociální práce s biologickými a hostitelskými
rodinami
10 000 Kč Přímá podpora dětí
v náhradní rodinné péči
126 470 Kč Adopce.com

185 000 Kč

Charakter pomoci

Příspěvek na podporu rodiny v samostatném bydlení s cílem návratu dětí vyrůstajících v dětském domově zpět do biologické rodiny.
Příspěvek na sociálně-aktivizační služby rodinám dětí, které žijí v dětském domově. Preventivní prvek projektu je v individuální a soustavné práci s dětmi a biologickou
rodinou, kdy jde o to, zkrátit pobyt dětí mimo rodinné prostředí na minimum.

Projekt navazuje na systematickou sociální práci s biologickými a hostitelskými rodinami dětí, které jsou dlouhodobě umístěné v dětském domově. Dětský domov
se věnuje sociálně aktivizační práci, zlepšování rodičovských kompetencí, podpoření vztahů mezi dětmi a rodiči, které se narušily během rodinné historie či nařízení
ústavní výchovy.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti vyrůstající v pěstounské péči. Konkrétně na úhradu ZUŠ (hra na bicí) a na doučování v rámci základní školy.
Informační projekt o náhradní rodinné péči už od roku 2002 nabízí zájemcům o některou formu náhradní rodinné péče ucelené informace prostřednictvím
informačního webového portálu www.adopce.com, bezplatné informační brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ a informační tel. linky 233 356 701.
Příspěvek na podporu vzdělávání pro dívku vyrůstající v pěstounské péči. Konkrétně příspěvek na zakoupení vybavení ke studiu v oboru kadeřník.

Cílem projektu je příprava a distribuce cyklu preventivních letáků pro děti. Prostřednictvím komiksových příběhů, pro děti srozumitelnou a přitažlivou formou,
jednoduché příběhy objasňují dětem, jak identifikovat patologické jevy jako např. fyzické týrání, sexuální zneužívání, citové nepřijetí dítěte v rodině, domácí násilí,
rozpad rodiny, nebezpečí internetu, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, poruchy chování, včetně podpory k řešení těchto situací.
„Cesta z pekla“
Projekt poskytuje odbornou pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a dětem v závažných životních situacích – ochrana dítěte před dalším atakováním,
následná terapie atd.
Daruj svou náruč
Cílovou skupinou jsou děti, umístěné v kojeneckém ústavu a dětském domově Veska, a studenti z královéhradeckých středních a vysokých škol. Mladí dobrovolníci
se pravidelně, jednou až dvakrát týdně, zapojují do odpoledních činností ústavu, chovají nejmenší, hrají si s nimi a komunikují.
Dobrovolnictví
Tento dobrovolnický projekt funguje v Dětském centru v Krči (dříve Kojenecký ústav) už řadu let. Proškolení a prověření dobrovolníci sem pravidelně docházejí a věnují
v kojeneckých ústavech dětem svůj čas a pozornost. Každému dítěti připadne vždy jeden dobrovolník. Dobrovolnící píší dětem deníčky, kde zaznamenávají jejich vývoj od útlého dětství.
a dětských domovech
To má pro dítě neocenitelný význam, protože mnohdy nemá fotku či jiný záznam svého dětství.
Přímá podpora studentky Podpora při studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akademickém roce 2015/2016. Konkrétně příspěvek na ubytování na koleji.
z dětského domova
Přímá podpora studenta Podpora při studiu na VŠ báňské – Technické univerzitě Ostrava v akademickém roce 2015/2016. Konkrétně příspěvek na ubytování na koleji.
z dětského domova
Přímá podpora studentky Podpora při studiu na Vysoké škole finanční a správní v Praze v akademickém roce 2015/2016. Konkrétně příspěvek na ubytování ve studentském domě.
z dětského domova
Přímá podpora studentky Podpora při studiu na VOŠ zdravotnické v Brně ve školním roce 2015/2016.
z dětského domova

Obdarovaný
Dětský domov a Školní jídelna
Praha 9 - Klánovice
Základní škola, Mateřská škola speciální,
Dětský domov, Školní družina a Školní
jídelna, Palackého třída 515, Nymburk
Dětský domov Krnsko, příspěvková
organizace
Základní škola, Mateřská škola speciální,
Dětský domov, Školní družina a Školní
jídelna, Palackého třída 515, Nymburk
Soukromý dětský domov SOS 92, o. p. s.
Dětský domov a školní jídelna Sedloňov
Dětský domov, mateřská škola a školní
jídelna, Broumov, třída Masarykova 246
Dětský domov se školou, středisko
výchovné péče a základní škola,
Býchory 152
Dětský domov, základní škola a školní
jídelna Dolní Lánov 240
Dětský domov Holice, Husova 623,
534 11 Holice
Dětský domov Krnsko, příspěvková
organizace
Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí,
Žižkova 497
Dětský domov a Školní jídelna,
Solenice 42
Dětský domov a Školní jídelna Sázava,
Benešovská 7
Veronika K.
Monika N.
Kateřina K.
Radek L.
Výchovný ústav a Střední škola
Dřevohostice
Dětský domov Vizovice
Dětský domov a Školní jídelna
Praha 9 - Klánovice

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou,
Krátká 284
Dětský domov a Školní jídelna Pyšely
Dětský domov a Školní jídelna Praha 9 Dolní Počernice
Jana R.
Janus, z. s.
CENTRUM DON BOSCO Salesiánský
klub mládeže

Duha Zámeček

Částka Název
v Kč projektu

Charakter pomoci

30 000 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
15 900 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě z dětského domova. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.

6 000 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
15 300 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova

Podpora 3 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2015/2016. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.

28 300 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
5 000 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
29 000 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
22 500 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova

Podpora 7 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.

7 000 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
7 000 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
6 000 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
40 500 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
33 500 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
24 000 Kč Přímá podpora dětí
z dětského domova
10 000 Kč Přímá podpora studenta
z dětského domova
11 695 Kč Přímá podpora studentky
z dětského domova
9 000 Kč Přímá podpora studentky
z dětského domova
12 500 Kč Přímá podpora studenta
z dětského domova
12 105 Kč Přímá podpora studenta
z dětského domova
29 400 Kč Přímá podpora studentů
z dětského domova
43 000 Kč Psychoterapie dětí
v dětském domově
Klánovice

Podpora studentky SŠ ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.

Podpora 3 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2015/2016. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.

Podpora 3 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.

Podpora 2 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.
Podpora 13 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.
Podpora 4 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.

Podpora studentky SPŠ ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.
Podpora 3 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.
Podpora 7 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.
Podpora 8 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.
Podpora 5 studentů SŠ a SOU ve školním roce 2016/2017. Pomůže v dalším vzdělávání, doučování a přípravě na budoucí povolání.
Podpora při studiu na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze v akademickém roce 2015/2016. Konkrétně příspěvek na ubytování na koleji
a sportovní vybavení potřebné ke studiu.
Podpora vzdělávání a pracovního uplatnění pro studentku z dětského domova. Konkrétně příspěvek na kurz autoškoly a na pořízení notebooku.
Podpora vzdělávání a pracovního uplatnění pro dívku z dětského domova. Konkrétně příspěvek na kurz autoškoly.
Podpora osamostatnění studenta z dětského domova. Konkrétně příspěvek na ubytování.
Podpora vzdělávání a pracovního uplatnění pro 1 studenta z dětského domova.
Podpora vzdělávání a pracovního uplatnění pro 4 studenty z dětského domova.

50 000 Kč Psychoterapie pro děti

Děti, které strávily nějakou dobu v ústavní péči, mají za sebou většinou hluboká životní traumata či deprivaci. Zažily zanedbávání, chladnou či chaotickou výchovu,
přílišné tresty, násilí a konflikty v rodině, zakusily péči rodičů duševně nemocných nebo závislých na alkoholu či drogách. Psychoterapie umožňuje zhojit prožitá
traumata, nalézt pozitivní vztah k sobě sama, zdravé vztahy s blízkými, zmírňuje následky rané deprivace. Tak předchází budoucím negativním dopadům na život dítěte.
Návazné služby Krizového centra pro rodinu pomáhají členům rodiny zvládnout rodičovské nároky, prohloubit vztah s dítětem a bezpečný kontakt s ním.
Příspěvek na podporu psychoterapie dívky vyrůstající v dětském domově. Psychoterapie pomůže dívce vyrovnat se s problematickým obdobím, kterým si prošla
(neúspěšná pěstounská péče) a vyrovnat se s komplikovanými vztahy k rodičům.
Příspěvek na zajištění pravidelné psychoterapeutické péče poskytované dětem v dětském domově.

50 000 Kč Psychoterapie pro děti

Příspěvek na zajištění pravidelné psychoterapeutické péče poskytované dětem v dětském domově.

6 680 Kč Psychoterapie

6 200 Kč Přímá podpora dívky
z dětského domova
200 000 Kč Centrum Janus
200 000 Kč NA CESTĚ
DO ŽIVOTA – příprava
na život a doprovázení
dětí a mladých lidí
z ústavní výchovy
70 000 Kč Zámeček 2015

Podpora osamostatnění pro dívku z dětského domova - konkrétně příspěvek na bydlení.
Projekt systematicky a dlouhodobě připravuje děti a mládež na odchod z ústavní či pěstounské péče a provází během osamostatnění. Rozvíjí osobnost klienta, pomáhá
utvářet a pěstová vzájemné vztahy, nabízí poradenství a doprovázení v otázkách bydlení, práce, vedení osobních financí apod.
Projekt předává dětem a mladým lidem potřebné sociální dovednosti, rozvíjí a podporuje osobnost. Pracovníci se snaží vytvořit s mladým člověkem stabilní emoční
vztah, který dodá pocit zázemí i vlastní sebehodnoty. To vše pomůže mladým lidem z ústavní výchovy zvládnout klíčový moment přechod do samostatného života

Příspěvek na vydávání časopisu Zámeček a provoz internetového portálu www.zamecek.net pro děti z dětských domovů a dalších zařízení náhradní výchovy v ČR.
Na časopisu i internetovém portálu se podílejí samotní mladí lidé vyrůstající v dětských domovech.

Celkem 3 844 922 Kč

