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NAŠE MILÁ TERIBEAŘÍ RODINO,
Ani jsme se nenadáli a už tu máme osmý ročník charitativní akce TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima 
den s medvědem: powered by ŠKODA AUTO – na kterém vás co nejsrdečněji vítáme. 

Jak víte, uplynulé dva roky se kvůli pandemii nemohla konat komunitní verze happeningu, a proto jsme 
připravili náhradní řešení v podobě on-line verze. Ačkoli virtuální podoba akce měla své nesporné 
výhody, chyběl jí však komunitní rozměr - zejména atmosféra a společné setkávání se s účastníky na 
TERIBEAR trati.

Máme proto velkou radost, že s letošním ročníkem akce můžeme udělat pomyslnou tečku za loc-
kdownem a sejít se společně opět na Letné, kde to celé v roce 2015 začalo. 

I letos se držíme osvědčeného, a proto základní princip akce zůstává stejný. Našim cílem je přivítat 
na TERIBEAR trati co největší počet lidí, kteří svým pohybem podpoří znevýhodněné děti a rodiny. 
Děkujeme proto, že jste se přišli hýbat pro dobrou věc – neboť fakt, že čtete tyto řádky, jsou toho 
důkazem.

Po sedm dní, tj. od pondělí 12. 9. do neděle  18. 9., máte non-stop příležitost, a to i opakovaně, 
společně s námi pohnout nejen Prahou, ale i konkrétními příběhy, které aktuálně potřebují pomoci. 
Jako poděkování za účast jsme pro vás ve spolupráci s partnery akce připravili zázemí, služby  
i program. Chceme vám tak poděkovat za každičký krok, který nám věnujete. Každý zdolaný  
kilometr totiž znamená 25 korun pro vybraný příběh! A dvacet pětka je letos pro nadaci obzvlášť 
důležitá, neboť slavíme čtvrtstoletí pomoci opuštěným a ohroženým dětem. 

Pojďte ji oslavit s námi a nebojte! Nemusíte trénovat ani mít fyzičku! Čas ani styl nerozhoduje.  
Stačí mít chuť a přijít na Letnou, koupit si čip a zúčastnit se! A protože jubileum se má řádně osla-
vit a TERIBEAR slaví dobrými skutky – nabízíme způsob jak nakumulovat ještě více dobra! Sbírka  
Friends of TERIBEAR je určena všem, kdo chtějí pomoct. 
Přispět můžete zde: https://friendsofteribear.teribear.cz/. Stačí pohnout myší. Jeden za 
všechny, všichni za TERIBEARa! 

Vítejte a ze srdce děkujeme!

Váš tým Nadace Terezy Maxové dětem & medvěd TERIBEAR.
#teribearhybeprahou
#teribear
#friendsofteribear
#bezimproteribear
#brumfit
#pomahamsteribearem

PS: Zajímá vás, jak jste si vedli? Na našich internetových stránkách www.teribear.cz najdete
průběžnou výsledkovou listinu. 
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NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM  
SLAVÍ 25 LET
Od roku 1997 se Tereza Maxová a její nadační tým snaží být oporou pro ty, kteří jsou na pomoc 
dospělých bytostně odkázáni. Opuštěným a ohroženým dětem. Nadace věří, že každé dítě by mělo 
mít svou mámu a tátu, místo, kterému se říká domov. Pomáhá proto všem dětem, které jsou bez rodi-
čů, vyrůstají v dětských domovech, náhradních rodinách nebo jejichž vlastním rodinám hrozí krize či 
rozpad. Za 25 let své činnosti podpořila statisíce dětských příběhů a rozdělila bezmála 500 mil. Kč. 

„Je to neuvěřitelné, ale když dnes pozoruji příběhy dětí, kterým jsme od roku 1997 pomáhali, tak 
vlastně hledím na příběhy dnes hotových dospělých lidí, kteří stojí pevně na svých nohou, podařilo se 
jim dostudovat, našli si práci, založili  rodiny. Přitom jsou pro mě stále všechny ty vzpomínky čerstvé. 
Považuju za zázrak, že v srpnu 2021 schválila Poslanecká sněmovna České republiky zákon, který 
má od roku 2024 zakázat umístění dětí mladších tří let v ústavech. Za 25 let nadace pomohla téměř 
půlmilionu rodin, dětí, mladých lidí, a i když už nebude existovat původní kojeňáček v Krči, který 
tuhle dlouhou cestu naší nadace odstartoval, vím, že dětí, které potřebují naší pomoc, zůstává pořád 
dost a dost. Jsem zkrátka ráda, že se na tenhle polozapomenutý svět už nezapomíná,“ vzpomíná na 
začátky nadace její patronka, Tereza Maxová. 

Děkujeme dárcům a partnerům za důvěru, stejně tak i za zájem. 

Velmi si toho vážíme. 
Tereza Maxová
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V RÁMCI OSLAV NADACE:

• 22. ledna 2022 vydala knihu TERIBEAR  - Tajemství modré krabice, kterou speciálně pro nadaci  
 napsala Alena Mornštajnová. Knihu vydal Albatros Media. Pohádka o méďovi TERIBEARovi, 
 který hledá domov, v květnu 2022 vyšla i jako audiokniha. Tu ve spolupráci s OneHot Book 
 namluvil Hynek Čermák.

• 18. května 2022 ve spolupráci s Českou poštou byla uvedena na trh Emise vlastních známek 
 „25 LET NADACE TEREZY MAXOVÉ“.

• Od 12. září do 18. září 2022 proběhne TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem:  
 powered by ŠKODA AUTO. Sportovně charitativní akce pro všechny věkové kategorie, které 
  chtějí svým pohybem pomoci dobré věci.
 
• Každý den se snažíme mnoha dětským příběhům dopsat šťastnější konce.

Více na www.terezamaxovadetem.cz

JAKÉ JSOU KONKRÉTNÍ CÍLE NADACE  
TEREZY MAXOVÉ DĚTEM?
 

1. PREVENCE 

Věříme, že dítěti je nejlépe v jeho vlastní biologické rodině, proto nabízíme ohroženým rodinám kon-
krétní pomoc prostřednictvím odborných neziskových organizací. Nadace v dané oblasti podporuje 
např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se 
o změnu systému ochrany ohrožených dětí, atp.

2. PODPORA NÁHRADNÍHO RODIČOVSTVÍ

Pokud selžou mechanizmy prevence a dítě je přece jen odebráno z rodinného prostředí, pak usilu-
jeme o významné zkrácení jeho pobytu v ústavní výchově. Podporou rozšíření všech forem náhradní 
rodinné péče a profesionalizace pěstounské péče se snažíme dítěti co nejrychleji zajistit bezpečí 
a laskavou náruč náhradní mámy a táty.

3. KOMPENZACE NEDOSTATKŮ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY 

Mladý člověk, který strávil většinu dosavadního života v ústavní výchově, potřebuje pomoci se začle-
něním do samostatného života. V této oblasti proto nadace podporuje především vzdělání a rozvoj 
talentů dětí, které vyrůstají v ústavní nebo v náhradní péči,  a všestranný harmonický vývoj. Nadace 
podporuje také snahu dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života ve 
chvíli, kdy odcházejí z dětského domova.
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KOMU JSME  
POMOHLI Z VÝTĚŽKU 
ROČNÍKU 2021
VYÚČTOVÁNÍ DO KORUNY

OBDAROVANÝ	 ČÁSTKA	V	KČ	 NÁZEV	PROJEKTU	 CHARAKTER	POMOCI

Otevřená budoucnost, z.s.

STŘEDISKO NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČE, spolek

Janus, z. s.

Salesiánské středisko 
mládeže - dům dětí  
a mládeže Plzeň

DĚTSKÉ KRIZOVÉ  
CENTRUM, z.ú.

Dobrovolnické centrum 
Kladno, z.s.  

      
Pro Dialog, z.s.

Amalthea z.s.

Centrum pro rodinu 
Sluníčko, z.ú.   

Dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, 
základní škola a školní 
jídelna Dobřichovice

Dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, 
základní škola a školní 
jídelna Dobřichovice

Opři se, z. s.

569 565,00

350 596,00

200 000,00

100 000,00

350 000,00

25 000,00

220 000,00

100 000,00

30 000,00

16 000,00

6 000,00

20 000,00

Projekt Accenture Academy (partnerská spolupráce 
Nadace Terezy Maxové dětem a Accenture)

Adopce.com

Centrum Janus

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha 

CESTA Z PEKLA - odborná interdisciplinární péče  
o děti týrané a sexuálně zneužívané a jejich rodiny

Dětský úsměv

Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi 

Dostupnost terapeutických a psychologických 
služeb v sociálně-právní ochraně dětí

Doučování dětí z pěstounských rodin 

DRAMAkroužek - volnočasová aktivita  
s terapeutickým přesahem 

DRAMAkroužek - volnočasová aktivita 
s terapeutickým přesahem 

Expedice za hranice dětského domova 2022

Projekt Accenture Academy pomáhá dětem při vstupu do samostatného života a při 
přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou mladí lidé vyrůstající v dětských 
domovech ve věku 15 až 19 let (26 let), kteří se připravují na odchod z dětského  
domova. Projekt nabízí širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života  
a pomáhá při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován  
v 16 dětských domovech. 

Adopce.com nabízí podanou ruku zájemcům o adopci a pěstounskou péči. Též osvětu  
v otázkách náhradní rodinné péče, poradenství náhradním rodinám a zájemcům  
o zprostředkování náhradní rodinné péče. Projekt předkládá ucelené, objektivní  
a aktuální informace převážně o adopci a pěstounské péči, formou webu  
www.adopce.com, informační brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“  
distribuované zdarma a telefonní linky s odborníky. 

Projekt je zaměřen na přípravu mladých lidí na odchod z ústavní či pěstounské péče  
a na následné provázení mladých dospělých během procesu osamostatnění. Služby jsou 
komplexní, systematické a dlouhodobé. Zaměřují se na utváření a pěstování vzájemných 
vztahů,  na poradenství, doprovázení v oblastech bydlení, práce, vedení osobních financí 
a na rozvoj praktických dovedností běžného života. 

Centrum pomoci Střecha podporuje rodiny s dětmi v náročných životních situacích, které 
sami nedokáží řešit. Poskytuje jim různé služby a formou dlouhodobého doprovázení 
napomáhá k sanaci rodiny a tím snižování rizika nežádoucího odebrání dítěte do ústavní 
výchovy.

Projekt poskytuje odbornou pomoc týraným, zneužívaným, a zanedbávaným dětem, 
které se ocitnou v závažných životních situacích. Cílem je ochrana dítěte před dalším 
atakováním, následná terapie atd. 

Projekt nabízí individuální a nadstandardní péči o děti umístěné v DC Kladno, DD Ledce, 
DD Slaný a DD Beroun. Péče je založena na pravidelném setkávání (procházky, výlety, 
návštěvy divadla, kina, bazénu aj.), kdy má dítě dobrovolníka jen pro sebe a díky tomu 
se může učit prožívat pozornost, lásku i péči, která je věnována jen jemu. 

Příspěvek podpořil ucelený program péče o děti nacházející se v prostředí konfliktu. 
Nabízí terapeutickou práci individuální a skupinovou, jelikož se děti často stávají obětmi 
a rukojmími konfliktů mezi rodiči, což ovlivňuje jejich život. Trpí úzkostmi, emočními 
výkyvy, nočními můrami, neklidem, psychosomatickými potížemi, opožďují se v kogni-
tivním vývoji. Cílem projektu je doprovázet je tak, aby přesto mohly vyrůst v samostat-
nou osobnost, která má své místo ve světě a vytváří naplňující vztahy. 

Cílem projektu je zajistit traumatizovaným dětem z náhradních rodin dostupnou tera-
peutickou péči. Ta jim bude poskytnuta včas a v dostatečné kvalitě a přispěje ke zlepšení 
jejich psychického stavu. 

Příspěvek na doučování pro děti z náhradních rodin. Cílem projektu je podporovat děti 
při zvládání studia, přípravě do školy a motivovat je k učení. Snahou je zlepšení prospě-
chu zapojených dětí, kterým se zároveň rozšíří možnosti výběru středních škol  
a budoucího povolání a posílí jejich zdravé sebevědomí. 

Příspěvek na volnočasovou aktivitu s terapeutickým přesahem pro 16 dětí ve věku 12-16 
let z daného dětského domova. Tato aktivita přispívá k pozitivnímu a smysluplnému 
trávení volného času, zúročení talentu a posílení vědomí vlastní hodnoty a schopností. 

Pokračování a rozšíření podpory i pro dislokované pracoviště daného zařízení, ve 
Slaném. Příspěvek podpořil kroužek dramatické výchovy pro skupinu 6 dětí z tohoto 
zařízení.

Cílem je nabídnout dětem z dětských domovů (DD Pyšely, DD Krnsko,  DD Nové Strašecí 
a DD Unhošť) smysluplné trávení volného času formou pravidelných i jednorázových 
sportovních aktivit nebo dobrovolnických pobytů. Zároveň mají děti možnost se díky 
navázání pevných vztahů s dobrovolníky lépe integrovat do společnosti a získat pozitivní 
vzory.
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OBDAROVANÝ	 ČÁSTKA	V	KČ	 NÁZEV	PROJEKTU	 CHARAKTER	POMOCI

Dětský domov a Školní 
jídelna, Ostrava-Slezská 
Ostrava, Na Vizině 28, 
příspěvková organizace

HoSt - Home-Start Česká 
republika, z.ú.

Soukromý dětský domov 
SOS 92, z.ú.

Dětský domov HUSITA, 
o.p.s.

Letní dům, z.ú.

Cestou necestou, z.ú.

Lata - programy pro 
mládež a rodinu, z.ú.

Dětský domov Uherské 
Hradiště

Centrum Alma, z.ú.

Střední škola, Základní 
škola, Mateřská 
škola, Dětský domov a 
Speciálně pedagogické 
centrum Mladá Boleslav, 
příspěvková organizace    

Dobré víly dětem, z.s. 

Dětský domov Dubá - 
Deštná 6, p.o.

Dětský domov HUSITA, 
o.p.s.

Dětský domov Uherský 
Ostroh

Dětský domov "Země 
dětí" a ŠJ Česká Kame-
nice, Komenského 491, 
příspěvková organizace  
     
Azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi o.p.s., 
Vsetín

Farní charita Lovosice

Charita Most

   

22 000,00

280 000,00

150 000,00

16 000,00

20 000,00

250 000,00

285 000,00

20 000,00

15 000,00

5 000,00

20 000,00

34 000,00

8 000,00

14 000,00

10 000,00

38 500,00

42 000,00

44 000,00

Hadinka 2022

HoSt - Podpora sociálně ohrožených rodin v Praze

I já mám mámu

Jarní prázdniny 2022 

Kousek domova - dlouhodobá sociálně- 
terapeutická práce s dětmi z dětských domovů

Krizové centrum pro rodinu

Lata programy

Letní ozdravné pobyty dětí

Letní tábor pro děti z pěstounských rodin

Letní tábor pro děti z dětského domova

Letní tábor pro děti z dětských domovů

Letní tábor ve Sloupu v Čechách

Letní tábory

Letní tábory dětí dětského domova

Letní tábory pro děti z dětského domova  
v České Kamenici

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na desetidenní letní pobyt s doučováním pro 22 dětí z dětského domova 

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně  
znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí 
pro výchovu a vývoj dětí. Dobrovolník pravidelně dochází do rodiny a podporuje jak děti, 
tak dospělé s cílem zlepšit fungování rodiny. 

Cílem projektu je navázat vztah dítěte umístěného v daném domově s jeho vlastní  
rodinou. Projekt spočívá v intenzivní práci sociálního pracovníka s rodinou dítěte  
i dítětem samotným. Vytouženým cílem je vrátit dítě zpět domů, pokud to podmínky  
v rodině umožňují. Projekt se uskutečňuje nepřetržitě již od roku 2009. 

Příspěvek na pobyt na horách pro 8 dětí z dětského domova v době jarních prázdnin 

Příspěvek na dlouhodobou sociálně-terapeutickou práci s dětmi z dětských domovů, 
která si klade za cíl rozvíjet tvořivost, sociální schopnosti a praktické dovednosti dětí  
a posilovat jejich sebepřijetí a citovou vyrovnanost a zvyšovat tak jejich úspěšnost  
v zapojení se do samostatného života.

Projekt se zaměřuje na poskytování sociálních a psychoterapeutických služeb pro ohrože-
né děti a jejich rodiny. Hlavním cílem je, aby dítě mohlo žít ve své původní rodině, cítilo 
se v ní bezpečně a mělo dostatečnou podporu pro svůj zdravý vývoj a rozvoj osobnosti  
a byla mu zajištěna odborná pomoc při vyrovnávání se s prožitými traumaty.

Programy organizace Lata pečují o sociálně znevýhodněné ohrožené děti, mládež  
a rodiny, s cílem prevence jejich sociálního selhání. Podpora probíhá formou individuál-
ní sociální práce s každým klientem/rodinou a u mladých lidí paralelně jako vrstevnická 
podpora od dobrovolníka.

Příspěvek na ozdravně-sportovní pobyt pro 20 dětí z dětského domova, které nemají 
možnost trávit prázdniny u svých rodin.

Příspěvek na letní pobyt pro děti z pěstounských rodin, který bude zaměřený především 
na budování zdravých vztahů, vlastní integrity, rozvoj emoční inteligence a prevenci 
rizikového chování. 

Příspěvek na letní tábor pro 5 dětí z dětského domova

Příspěvek na letní tábor v přírodě pro děti z dětských domovů plný vzdělávacích,  
volnočasových a sportovních aktivit

Příspěvek na letní tábor pro 34 dětí z dětského domova

Příspěvek na letní tábory pro 4 děti z dětského domova

Příspěvek na letní tábory pro 14 dětí z dětského domova

Příspěvek na letní tábory pro 10 dětí z dětského domova

Cílem projektu je prohloubení rodičovských dovedností a spolupráce s klientkami  
ubytovanými v azylovém domě ve Vsetíně. Projekt chce dopomoci k získání zdravých  
a praktických návyků v oblasti vaření, finanční gramotnosti a péče o dítě. Dlouhodobým 
cílem je osamostatnění matek.

Cílem projektu je prohloubení rodičovských dovedností a spolupráce s klientkami 
ubytovanými v azylovém domě v Lovosicích. Projekt chce dopomoci k získání zdravých 
a praktických návyků v oblasti vaření, finanční gramotnosti a péče o dítě. Dlouhodobým 
cílem je osamostatnění matek.

Cílem projektu je prohloubení rodičovských dovedností a spolupráce s klientkami  
ubytovanými v azylovém domě v Oseku. Projekt chce dopomoci k získání zdravých  
a praktických návyků v oblasti vaření, finanční gramotnosti a péče o dítě. Dlouhodobým 
cílem je osamostatnění matek.

8



OBDAROVANÝ	 ČÁSTKA	V	KČ	 NÁZEV	PROJEKTU	 CHARAKTER	POMOCI

Charita Teplice

Otevřená budoucnost, z.s. 
/ azylové domy zapojené 
do projektu MADE BY

Dětský domov Vizovice

Mezigenerační  
a dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s.

Salesiánský klub 
mládeže, z. s. Centrum 
Don Bosco

Amalthea z.s.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ  
CENTRUM, z.ú.

Liga otevřených mužů, 
z.s.  

DOMINO cz, o. p. s.      

      
Centrum psychologické 
pomoci, příspěvková 
organizace

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.   

      
Salesiánské středisko 
mládeže - dům dětí  
a mládeže Plzeň

        
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Soukromý dětský domov 
SOS 92, z.ú.

42 000,00

507 235,00

40 000,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

14 400,00

40 000,00

15 000,00

20 000,00

15 000,00

20 000,00

32 000,00

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

Malý turistický sraz dětských domovů 

Mentoringové preventivní programy pro podporu 
rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společen-
ského začlenění

Na cestě do života – příprava na život  
a doprovázení dětí a mladých lidí z ústavní  
výchovy, pěstounské péče a ohrožených rodin

NA ZAČÁTKU - pomoc a podpora těhotným  
ženám v obtížné situaci

Ohrožení dětí v kyberprostoru

Patron

Pavučina

Pobyt pro děti z dětských domovů

Podpora dětí v náhradní rodinné péči 

Podpora dětí vyrůstajících v pěstounských  
rodinách prostřednictvím letního zážitkového 
pobytu "SPOLU NA POHODU"

Podpora dětí z náhradní rodinné péče V.

Podpora letních aktivit dětí

Cílem projektu je prohloubení rodičovských dovedností a spolupráce s klientkami uby-
tovanými v azylovém domě Agapé v Teplicích. Projekt chce dopomoci k získání zdravých 
a praktických návyků v oblasti vaření, finanční gramotnosti a péče o dítě. Dlouhodobým 
cílem je osamostatnění matek.

Projekt podporuje zvýšení finanční gramotnosti a získání pracovních návyků matek v 
azylovém domě. Příspěvek byl udělen na pokračování projektu v roce 2021, kdy v něm 
bylo zapojeno pět azylových domů v ČR. Kromě pravidelných kurzů, jak správně zacházet 
s finančními prostředky a řešit dluhy, se projekt rovněž zaměřuje na získání konkrétních 
pracovních zkušeností klientek azylového domu a pomáhá jejich osamostatnění.

Příspěvek na uspořádání malého turistického srazu pro 45 dětí ze 7 dětských domovů  
na konci školního roku 2021/2022

Záměrem projektu je s podporou vyškolených dobrovolníků pomoci dětem, které jsou 
z různých důvodů – osobnostních, sociálních, zdravotních, rodinných - náchylní k rizi-
kovému chování a může jim pomoci připravený dobrovolník pracující pod supervizním 
vedením odborného týmu. Cílem projektu je poskytovat jedinečnou podporu dětem, 
jejichž rodiny nedokáží naplňovat jejich potřeby různého charakteru, a nastavit jim 
spravedlivou možnost začlenění do smysluplného života v dospělosti.

Cílem projektu je dlouhodobě a systematicky připravovat děti a mladé lidi vyrůstající  
v ústavní výchově, pěstounské péči či v ohrožených rodinách tak, aby uspěli v samo-
statném životě, získali zaměstnání, zajistili si zázemí a následně byli schopni založit 
fungující rodinu a vychovat své vlastní děti. 

Projekt pomáhá již od roku 2012 těhotným ženám a ženám s dětmi do jednoho roku 
věku, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Tu nejsou schopny řešit vlastními silami 
a jsou tak ohrožené odebráním dítěte. Cílem projektu je pomáhat těmto ženám vytvářet 
vhodné podmínky pro příchod dítěte a naučit je rozumět jeho potřebám.

Poskytování odborné pomoci dětem ohroženým na internetu a soc. sítích. tj. distanční 
krizové pomoci (Linka důvěry) a krizové pomoci "face to face" dětem ohroženým  
v kyberprostoru - sexuální atakování dětí "predátory" na soc. sítích, ohrožení osobami  
vytvářejícími si falešné profily na soc. sítích, pomoc dětem traumatizovaným  
kyberšikanou či nevhodnými obsahy na internetu.

Projekt Patron (www.ipatron.cz) nabízí přirozené vzory a  podporuje sociální integraci 
mladých lidí z dětských domovů formou mentoringového doprovázení dospělým 
dobrovolníkem (patronem/kou). Ten/ta jim pomáhá zvládnout přechod z ústavní péče 
do samostatného života. Klíčové pro vytvoření vztahu, ve kterém je důvěra, jsou společné  
zážitky, ke kterým se mohou při individuálním setkávání vracet. 

Vzdělávací projekt nabízí v rámci komplexního systému práce s rodinou doučování dětí 
umístěných do náhradních rodin. Doučování je realizováno dlouhodobě a je hodnoceno 
jako velmi potřebné a přínosné nejen z pohledu rodin, ale i spolupracujících orgánů 
(školy, OSPOD).

Příspěvek na uspořádání prázdninového pobytu v Beskydech pro děti z dětských  
domovů, které se z různých důvodů ocitají mimo rodinné prostředí a nemohou  
prázdniny trávit doma. 

Doučování a podpora volnočasových aktivit dětí v náhradní rodinné péči v Moravsko- 
slezském a Olomouckém kraji, stejně tak i odborné poradenství těmto rodinám. Projekt 
se zaměřuje na podporu školní úspěšnosti dětí, aby se mohly vzdělávat v běžných 
školách, vzdělání pro ně představovalo hodnotu a v budoucnu  jim pomohlo v jejich 
úspěšném uplatnění ve společnosti. Zapojení do kroužků podpoří jejich zařazení do 
kolektivu vrstevníků, děti mohou rozvíjet své sociální dovednosti a také se naučí smyslu-
plně trávit volný čas.

Příspěvek na realizaci zážitkového pobytu "SPOLU NA POHODU" pro 15 dětí z pěstoun-
ských rodin. Pobyt bude zaměřený na poznání vlastní sebehodnoty, nadání a osobnost-
ních předpokladů, rozvoj zdravé sebedůvěry a řadu klíčových kompetencí potřebných  
k úspěšnému a spokojenému životu.

Náplní projektu je doučování dětí v domácím prostředí. Lektoři s pedagogickým vzdě-
láním pravidelně pomáhají v domácí přípravě, učí děti, jak se připravovat do školy a jak 
se učit. Vzdělávají též rodiče o specifických potřebách dítěte a možnostech jeho podpory, 
spolupracují zároveň i s učiteli a také s klíčovým sociálním pracovníkem rodiny v rámci 
doprovázení pěstounů.

Příspěvek na letní prázdninové pobyty pro 16 dětí z dětského domova
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ACORUS, z. ú.

Eliška Č.

Ivana Č.

Robert D.

Eva G.

Ludmila G.

Aleš G.

Jana H.

Petra H.

Martina J.

Eliška K.

Terezie K.

Vítězslav K.

Zuzana K.

Filip K.

Marcela L.

Adéla L.

Irena M.

Denisa M.

Michal N.

Stanislava O.

Kateřina R.

Kateřina R.

Barbora S.

Josef S.

264 546,00

18 850,00

20 000,00

30 000,00

20 000,00

3 148,00

10 738,00

10 522,00

24 000,00

16 000,00

14 105,00

17 910,00

20 779,00

20 000,00

20 000,00

30 000,00

13 500,00

14 500,00

11 000,00

24 245,00

34 500,00

18 700,00

29 000,00

10 750,00

18 000,00

Podpora pro traumatizované děti - Krizová  
pomoc a dlouhodobá podpora

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Projekt je zaměřen na zjišťování potřeb a podpory dětí, které prožily nebo byly svědky 
domácího násilí ve své rodině. Děti žijí v bezpečí utajeného azylového domu, a to spolu 
se svými matkami i sourozenci. Komplex pomoci zahrnuje odbornou pomoc pedagožky 
(pracuje s matkou i dítětem v zájmu dítěte), arteterapii, videotrénink interakcí, hry  
a rukodělné činnosti pro matky s dětmi, dětský klub a hlídání dětí s programem.  
Všechny programy vedou zkušení pracovníci.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.
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Milena Š.

Lucie T.

Monika V.

Dům tří přání, z.ú.

Výchovný ústav, základní 
škola, střední škola  
a středisko výchovné 
péče, Velké Meziříčí,  
K Rakůvkám 1

Dětský domov Bojkovice

Lenka A.

Jitka B.

Jiří D.

Marie F.

Marie F.

Lesana G.

Jitka H.

Monika H.

Lenka J.

Hana J.

Zuzana K.

Zdeňka K.

Věra K.

Margitka Deneva K.

Ilona K.

Kateřina K.

Libuše Jana K.

Irena L.

Alena M.

Daniela M.

Zita O.

20 000,00

19 455,00

29 400,00

270 000,00

5 000,00

15 000,00

7 500,00

5 000,00

5 000,00

7 200,00

3 000,00

6 000,00

10 000,00

5 000,00

2 500,00

6 500,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

2 500,00

5 000,00

17 500,00

10 000,00

2 400,00

2 500,00

2 500,00

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Pomoc dětem žijícím v dlouhodobém rodičovském 
konfliktu

Prázdninový pobytový cykloturistický výlet 

Prázdniny na plný plyn

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi ve věku 3-18 let v náročné životní situaci. 
Projekt nabízí ohroženým dětem a jejich rodinám ambulantní a terénní podporu 
především formou konzultací. Spolupráce s jednou rodinou trvá průměrně 6-12 měsíců. 
Záměrem je minimalizace počtu ohrožených dětí a počtu dětí, které by v budoucnu moh-
ly být umístěny do ústavní péče. 

Příspěvek na prázdninový cykloturistický výlet po Jižních Čechách pro 5 dětí z dětského 
domova

Příspěvek na podporu letních, tématicky zaměřených pobytů pro 15 dětí z dětského 
domova 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání  pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro chlapce v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dívku v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 7 dětí v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro dívku v náhradní rodinné 
péči 
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OBDAROVANÝ	 ČÁSTKA	V	KČ	 NÁZEV	PROJEKTU	 CHARAKTER	POMOCI

Zita O.

Hana P.

Hana P.

Jiřina P.

Květuše P.

Vanda R.

Lenka R.

Tereza S.

Tereza S.

Jitka S.

Lenka S.

Miroslava Š.

Miroslava Š.

Lenka Š.

Marie T.

Věra T.

Ivana Z.

Viera Z.

Miroslava Z.

Věra Z.

Kristýna M.

Miroslav Z.

Leoš H.

Leoš H.

Zuzana N.

Tadeáš Ž.

Nikolas B.

Nikolas B.

Robert B.

Robert B.

Lukáš K.

3 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00

5 000,00

2 400,00

3 000,00

5 000,00

3 000,00

5 000,00

4 600,00

5 000,00

3 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

15 000,00

23 526,00

13 900,00

13 900,00

5 000,00

23 800,00

22 500,00

22 500,00

23 800,00

23 800,00

22 000,00

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Podpora vstupu do samostatného života

Podpora vstupu do samostatného života

Přímá podpora studenta VŠ v náhradní rodinné 
péči - 1. semestr

Přímá podpora studenta VŠ v náhradní rodinné 
péči - 2. semestr

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studenta VŠ v náhradní rodinné 
péči

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova - 
1. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova - 
2. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova - 
1. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova - 
2. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova - 
1. semestr

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit  a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Podpora vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení pro dívku z dětského 
domova

Podpora vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení pro chlapce z dětského 
domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání/školné na Vysoké škole Ambis v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu studia/školné na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2021/2022

Příspěvek na podporu studia/školné na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta  Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.  
v akademickém roce 2021/2022
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Lukáš K.

Patrik L.

Patrik L.

Patrik M.

Patrik M.

Petr S.

Výchovný ústav a Střední 
škola Dřevohostice

Marie K.

Marie K.

Alena M.

Daniela M.

Michaela M.

Alexandr Š.

Tereza V.

Tereza V.

Belinda K.

Belinda K.

Aneta K.

Diana H.

Diana H.

Eva K.

Eva K.

Nela M.

Nela M.

Tereza B.

Kamila D.

Zilan F.

Zilan F.

22 000,00

17 900,00

17 900,00

25 000,00

25 000,00

20 000,00

14 300,00

14 825,00

12 450,00

2 500,00

2 500,00

10 000,00

2 500,00

25 000,00

25 000,00

23 795,00

21 515,00

25 000,00

14 100,00

15 000,00

20 530,00

19 250,00

11 360,00

14 200,00

25 000,00

12 000,00

18 499,00

3 450,00

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova  
- 2. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova  
- 1. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova  
- 2. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova  
- 1. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova  
- 2. semestr

Podpora vstupu do samostatného života

Přímá podpora studenta z dětského domova

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 2. semestr

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova 
- 1. semestr

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova 
- 2. semestr

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 2. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 2. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 2. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 

Příspěvek na podporu vzdělávání/školné pro studenta  Metropolitní univerzity Praha, 
o.p.s. v akademickém roce 2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole obchodní v Praze v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole obchodní v Praze v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 
2021/2022 

Podpora vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení pro chlapce z dětského 
domova

Příspěvek na odborný kurz  pro studenta SŠ Dřevohostice

Příspěvek na podporu pomaturitního studia na Škole PELICAN v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu pomaturitního studia na Škole PELICAN v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na psychoterapie pro dívku v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém 
roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém 
roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademic-
kém roce 2021/2021 

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademic-
kém roce 2021/2021 

Příspěvek na podporu studia na VOŠ hotelnictví a turismu o.p.s., Uničov v akademickém 
roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysokém učení technickém v Brně v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysokém učení technickém v Brně v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akade-
mickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akade-
mickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějo-
vicích v akademickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějo-
vicích v akademickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Collegium Humanum v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Karlově v akademickém roce 2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Karlově v akademickém roce 2021/2022
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Mária K.

Adriana K.

Adriana K.

Michaela K.

Michaela K.

Michaela N.

Kristina T.

Kristina T.

Petra M.

Denisa N.

Denisa N.

Dětský domov Bojkovice

Dětský domov Hodonín 
u Kunštátu, příspěvková 
organizace

Jitka P.

Nadace Terezy Maxové 
dětem/ Otevřená  
budoucnost, z.s./ 
zapojené dětské domovy:
Dětský domov, Praktická 
škola, Základní škola a 
Mateřská škola Nymburk, 
příspěvková organizace
Dětský domov Krnsko, 
příspěvková organizace
Dětský domov Holice, 
Husova 623
Dětský domov a školní 
jídelna, Vrchlabí,  
Žižkova 497
Dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče  
a základní škola, Býchory
Střední škola, Základní 
škola, Mateřská 
škola, Dětský domov a 
Speciálně pedagogické 
centrum Mladá Boleslav, 
příspěvková organizace     
Dětský domov, Potštejn, 
Českých bratří 141

Centrum  
J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Sdružení D, z.ú.

9 450,00

17 500,00

17 500,00

14 400,00

16 000,00

49 000,00

17 000,00

17 000,00

10 990,00

6 294,00

5 214,00

12 400,00

5 000,00

16 500,00

1 250 000,00

200 000,00

20 000,00

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 2. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 2. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 2. semestr

Přímá podpora studentky z dětského domova

Přímá podpora studentky z dětského domova

Přímá podpora studentky z dětského domova

Přímá podpora studentky z dětského domova

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce 
Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě 
Chrudim

Program Na cestě

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. 
ve školním roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole NEWTON, a.s. v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, příspěvková organizace  
ve školním roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, příspěvková organizace  
ve školním roce 2021/2022 

Příspěvek na doučování anglického jazyka s cílem úspěšného zvládnutí maturitní 
zkoušky a následného pomaturitního studia 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku z dětského domova

Příspěvek na podporu výkonu náhradní rodinné péče v rámci odborných příprav

Program Rozjedu to! je určen dětem z dětských domovů ve věku 3 - 26 let, kterým  
nabízí celoroční komplexní podporu vzdělávání, osobního a profesního rozvoje  
adresně zacílenou na jejich potřeby - jako je např. doučování, příspěvek na odborné 
kurzy, školné, příspěvek na pořízení pracovních pomůcek a podobně. Současně  
podporuje dětské domovy v aktivním kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou,  
a to formou vzdělávání zaměstnanců dětských domovů nebo realizací aktivit jak  
na půdě domova, tak i mimo něj. 

Cílem projektu je podpora dětí a rodičů, kteří často kus svého života prožili v problémové 
či dysfunkční rodině. Neznají domov jako hodnotu, bezpečné prostředí, nezažili přijetí, 
jistotu, lásku a správné vzory. Stejně špatné vzorce chování a návyky předávají dále svým 
dětem. Díky práci pedagoga mají větší šanci posílit rodičovské dovednosti a kompeten-
ce. Dětem se dostane odborného a citlivého vedení tak, aby měli šanci rozvinout svůj 
potenciál, a snížilo se riziko psychických a výchovných problémů.

Projekt posiluje a rozvíjí kreativní a komunikační dovednosti dětí z dětských domovů 
a náhradní rodinné péče. Obzvlášť potřebný se ukázal v době pandemie v roce 2021. 
Zaměřil se zejména na doučování a volnočasové aktivity, a to nejen v reálných situacích, 
ale i v době lockdownu, v online prostředí.
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Rodina sv. Zdislavy, z. s.       

Dětský domov Moravská 
Třebová    

Leccos, z.s.

Poradna VIGVAM, z.ú.

Dětský domov HUSITA, 
o.p.s.

Slezská diakonie

Dětský domov a Školní 
jídelna, Hranice,  
Purgešova 847

Nadace Terezy Maxové 
dětem/Otevřená  
budoucnost, z.s./ICF ČR / 
International Coach Fede-
ration Czech Republic, z.s. 

Aufori, o.p.s.

Dům tří přání, z.ú.

Dětský domov a Školní 
jídelna, Krásná Lípa,  
Dittrichova 12,  
příspěvková organizace

Soukromý dětský domov 
SOS 92, z.ú., Dobříš

Spolek přátel Dětského 
domova a Speciálních 
škol Zlín      

  
Základní škola, Dětský 
domov, Školní družina  
a Školní jídelna, Vrbno  
p. Pradědem, nám.  
Sv. Michala 17,  
příspěvková organizace 

15 000,00

40 000,00

180 000,00

120 000,00

120 000,00

28 000,00

20 000,00

483 408,00

280 000,00

15 000,00

24 000,00

34 000,00

6 000,00

39 000,00

Rozvojové, vzdělávací a volnočasové aktivity 

Samostatné bydlení

Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD

Smrt je součást života - dětský terapeut

Sociální práce s biologickými a hostitelskými 
rodinami

Spolu to zvládneme

Startovací byt pro děti z dětského domova

Projekt To dáš! (partnerská spolupráce  
Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC)

Učí (se) celá rodina

Učíme se učit - pravidelné doučování  a online 
výuka dětí v Domě P. Pittra pro děti

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Vzájemná spolupráce dětí z dětského domova  
s dětmi z mateřských škol

Příspěvek na podporu rozvojových, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti  
z pěstounských rodin

Příspěvek na úhradu měsíčních nájmů za tréninkový byt, který již desátým rokem tvoří 
zázemí pro dospívající a mladé dospělé z dětského domova. Základním posláním pro- 
jektu je zkvalitňovat přípravu těchto mladých lidí na samostatný život po odchodu  
z dětského domova.

Projekt podporuje rodiny s dětmi, které pracovníci OSPOD vyhodnotili jako ohrožené  
a pro zapojení do projektu je doporučili. Jedná se o dlouhodobou terénní sociální práci, 
směřující k odstranění příčin ohrožení dítěte. Po navázání kontaktu je rodina pravidelně 
navštěvována, v rámci konzultací je poskytováno jejím členům poradenství, podpora  
a nácvik potřebných dovedností. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu  
a vývoj dětí.

Cílem projektu je rychlá a účinná pomoc dětem a rodinám, které zasáhla smrt blízkého 
člověka. Ztráta může vyvolat hlubokou krizi a pokud není ošetřena, může způsobit dlou-
hodobé trauma. Práce poradců se zaměřuje na orientaci a pochopení situace ztráty  
s ohledem na věk, schopnosti a možnosti klientů.  

Projekt systematicky pracuje s biologickými a hostitelskými rodinami dětí, které jsou 
dlouhodobě umístěné v dětském domově. V rámci projektu se dětský domov věnuje 
sociálně aktivizační práci a podpoření vztahů dětí a jejich rodičů, které byly většinou 
narušeny historií rodiny či nařízením ústavní výchovy. Děti mají možnost využít  
psychologické a terapeutické služby.

Projekt "Spolu to zvládneme" je zaměřený na vzdělávání dětí z náhradní rodinné péče 
formou pravidelně poskytované pomoci se školní přípravou. Cílem projektu je zlepšit 
nebo zmírnit zhoršení dosavadních školních výsledků těchto dětí. Doučování probíhá 
individuálně a aktuálně reaguje na vzdělávací potřeby dětí. Dalším z cílů je posílení 
motivace dětí ke vzdělání a podpora sebevědomí a začlenění do kolektivu vrstevníků. 
Nezanedbatelným přínosem je i větší motivace k získání vzdělání potřebného pro 
budoucí pracovní uplatnění.

Příspěvek na úhradu měsíčních nájmů za tréninkový byt, který podpoří mladé lidi  
v přípravě na samostatný život po odchodu z dětského domova.

Projekt sociálně personální agentury se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských 
domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich pra- 
covního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získání pracovních zkušeností, usnad-
nit jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost. Internati-
onal Coach Federation Czech Republic, z.s. zajistila v rámci projektu To dáš! organizaci, 
vedení a realizaci přednášek pro 350 mladistvých do 30 let po celé ČR.

Program „Učí (se) celá rodina“ pomáhá rodinám s nezletilými dětmi překonávat  
problémy se školou a plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou  
a které nezvládají vyřešit vlastními silami. Cílem projektu je, aby děti vyrůstaly ve svých 
rodinách a aby se zvýšily jejich šance na uplatnění ve společnosti.

Příspěvek na doučování dětí, díky kterému si budou moci osvojit pravidelný denní návyk 
přípravy do školy a doplnit si své mezery ve vzdělávání a lépe se tak připravit na svoji 
budoucnost.

Příspěvek na volnočasové aktivity s koňmi, které dětem prospívají psychicky i fyzicky. 
Děti tráví svůj volný čas venku, off-line, na ranči mezi zvířaty, kde se cítí dobře a čas tráví 
smysluplně. Nad rámec této aktivity, která je velmi baví probíhá i terapie, která jim 
pomáhá vyrovnat se se svým traumatem. 

Příspěvek na volnočasové kroužky, společný lyžařský kurz a lyžování v době jarních  
a pololetních prázdnin pro 17 dětí z dětského domova

Příspěvek umožnil šesti dětem s mentálním postižením účast na týdenním pobytu 
v Krkonoších, který pořádá České hnutí speciálních olympiád. Děti zde celý týden 
zdokonalují svoje lyžařské dovednosti, zvyšují svoji kondici a zároveň rozvíjejí svoji 
samostatnost, upevní své sociální dovednosti a naváží nová přátelství.

Podpora obnovení spolupráce se dvěma mateřskými školami, která má za cíl společnými 
aktivitami pracovat na sejmutí samolepky "domováci". Spoluprací s místními ma- 
teřskými školami chce domov změnit povědomí o dětech z dětského domova, s nimiž se 
další děti z běžných biologických rodin bojí i mluvit, natož kamarádit. Další aktivitou je 
"otevření" dětského domova veřejnosti - děti chtějí ukázat, že mají své místo ve městě, 
kde žijí, že něco umí a chtějí pomoci svému okolí.
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OBDAROVANÝ	 ČÁSTKA	V	KČ	 NÁZEV	PROJEKTU	 CHARAKTER	POMOCI

HESTIA - Centrum  
pro dobrovolnictví, z. ú.

FidoDido, z.s.

40 000,00

25 000,00

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče  
do mentoringového dobrovolnického  
programu Pět P

Zážitkové pobyty 2022

Programy pro děti a mladistvé ve věku 6-15 let nabízejí dlouhodobou vztahovou pod-
poru a zájem stabilní osoby - dobrovolníka - kamaráda. Speciálně proškolený a odborně 
vedený dobrovolník se setkává s dítětem pravidelně 1x týdně po dobu nejméně 1 roku. 
Náplň schůzek je zaměřena na osobnostně - sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních 
dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností.

Příspěvek na zážitkové pobyty pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci 
Chmelištná

 

CELKEM:	10	000	000	Kč
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  KOMU 
POMÁHÁME 

LETOS 
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1. CHCI POMOCI  
OHROŽENÝM TĚHOTNÝM  
MAMINKÁM 
…protože máma je máma! Někdy žena otěhotní  
do nepříznivých podmínek, potkalo ji něco těžkého  
a neumí si se situací poradit. Díky včasné  
pomoci a podpoře se však bez ohledu na minulost 
může stát milující a pečlivou maminkou. 

Monika dostala druhou šanci a využila ji naplno. Poprvé otěhotněla jako mladá s partnerem, kterého víc než rodina zají-
maly drogy. I přesto se rozhodla, že si miminko nechá a zvládne to sama. Od narození dcery byla nucena řešit jeden pro-
blém za druhým: chybějící peníze, bydlení, smrt partnera. Bylo toho moc, po necelém roce byla na pokraji sil a souhlasila 
se svěřením holčičky do péče své matky. 

Následovalo pár divokých a těžkých let. Když po pěti letech znovu otěhotněla, rozhodla se, že dá svůj život do pořádku 
– pro své děti. Požádala o pomoc organizaci Amalthea a začala řešit své problémy. Bála se, aby opět neselhala. Brzy se 
podařilo nalézt bydlení, s pomocí Nadace Terezy Maxové dětem zajistit základní výbavičku pro miminko a navázat spo-
lupráci se službou, která pomáhá řešit závislosti. Monice se narodila zdravá holčička, o kterou se dobře stará. Obnovila 
vztah s matkou a se  starší dcerkou, která v září nastoupí do školy, tráví každou volnou chvilku. Monika ví, že budou chvíle, 
kdy bude bojovat s minulostí. Ví také, že dnes má kolem sebe síť lidí, kteří jí v těžkých chvílích pomohou.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme maminkám najít cestu ke svým dětem a dětem  
do bezpečné náruče mámy!

2. CHCI POMOCI  
RODINÁM V NOUZI

… protože životní krize ještě nemusí znamenat 
rozklad rodiny. Pokud se rodiče o děti dobře  
starají, je nepřijatelné trhat rodinu ze sociálních 
důvodů.

Martin sám vychovává tři děti ve věku 5-9 let. Matka dětí se o rodinu nestarala a od rozchodu o ně nejeví zájem. Martin 
moc stál o to, aby měly děti novou maminku, a tak se brzy oženil. Postupem času však s manželkou zjistili, že se na výchově 
dětí neshodnou. Propukly rozpory, žena se nechtěla o děti starat. Z bytu se často ozýval křik a hádky, až v jeden osudný 
večer přijela kvůli rozbitým dveřím policie. Majitel bytu se poté rozhodl vypovědět Martinovi smlouvu.

Znovu osamělý táta zůstal s dětmi bez zázemí a hrozilo, že děti budou muset odejít do dětského domova. V těžké situaci 
se obrátil na Nadaci Terezy Maxové dětem a sociální pracovníci na OSPOD potvrdili, že jako otec funguje spolehlivě. 
Nadace pomohla s úhradou kauce na nový pronájem a zálohy energií. V novém bytě má každý člen rodiny dost prostoru 
a především, děti mohly zůstat doma s tátou, ve městě, kde se narodily a  kde mají kamarády.

Společně pohneme lidskými osudy a díky příspěvku na bydlení pomůžeme udržet rodinu pohromadě! 
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3. CHCI POMOCI  
MAMINKÁM Z AZYLOVÉHO 
DOMU ZAČÍT ZNOVU  
… protože ovlivnit budoucnost dětí znamená změnit  
budoucnost jejich matek. Pomáháme maminkám 
začít po odchodu z azylového domu nový život, 
naučit se plánovat, spravovat rodinný rozpočet  
a vyvarovat se dluhů. 

Květa se nastěhovala do azylového domu se třemi dětmi. Přišla z velkého města, kde jí sice materiálně nic nechybělo, 
ale žila v neustálém strachu z násilnického partnera. V prvních dnech byla ona i děti tak vystrašení, že se bály vycházet. 

Časem začal znít z jejich pokoje smích a děti si našly nové kamarády, chodily do školky, do školy, a také na kroužky. Květa 
se přestala bát chodit ven sama. Chvíli bylo lépe, chvíli bylo hůř. Každý telefonát bývalého partnera znovu probudil paniku 
a pláč… S pomocí sociálních pracovnic se postupně propracovala k tomu, aby se s ním po několika měsících dokázala 
potkat. Během ročního pobytu v azylovém domě se s pomocí nadačního programu MADE BY připravila na nový život. 
Dnes bydlí v sociálním bytě jen o pár ulic dál a spolupracuje s terénní službou. Zpět do velkého města už se vracet nechce. 
Na malém městě se maminka i děti cítí bezpečně a věří, že to zlé už nechaly za sebou.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme maminkám z azylového domu postavit se na vlastní 
nohy! 

4. CHCI POMOCI  
NÁVRATU DĚTÍ Z ÚSTAVŮ 
ZPĚT DO RODINY 

… protože dětem je v bezpečí a lásce rodinného 
prostředí lépe než v ústavu. 

Alenku úřady z rodiny odebraly, když jí bylo sedm let. Rodiče byli ve složité situaci, ztratili bydlení a nedokázali se  
o ni postarat. Dětský domov, kde našla zázemí, se snažil s rodinou navázat kontakt. Manželství se však mezitím rozpadlo  
a otec pobýval ve vězení. Holčička o vztah s otcem příliš nestála.

Maminka si Alenku brala domů každých 14 dní, stále však neměla takové podmínky, aby se jí mohla ujmout nastálo.  
U matky bohužel propukla závislost na alkoholu a postupně se z dívčina života vytratila. Otec po návratu z vězení začal 
krůček po krůčku budovat nový vztah s dcerou a trávili spolu čím dál více času. Než byla na jeho žádost ústavní péče 
zrušena, strávila Alenka v ústavu 8 let života. Bylo jí už 15 let, a proto se mohla sama rozhodnout, zda chce žít s tátou. 
Sociální pracovníci pomáhají otci zvládat rodičovské kompetence a Alence zvykat si na nový život v rodině a v nové škole. 
I přes zázemí, které měla v dětském domově, si Alenka vybrala návrat do rodiny a už by neměnila.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme k tomu, aby víc dětí našlo cestu z ústavní péče domů! 
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5. CHCI PODPOŘIT  
PĚSTOUNSKOU PÉČI  
A ADOPCI  
… protože každé dítě si zaslouží lásku a potřebuje 
vyrůstat v bezpečném přijetí milujícího rodinné-
ho prostředí. A pokud už biologická rodina selže, 
je skvělé, že jsou tu lidé s velkým srdcem, kteří 
opuštěným dětem poskytují náhradní domov. 

Paní Renata sama vyrostla v dětském domově, její sourozenci byli rozděleni do pěstounské péče. I když se jí manželství 
rozpadlo, je skvělou maminkou třem odrostlým potomkům. Když bylo sedm malých dětí její sestry umístěno do dětského 
domova, teta Renata si je pravidelně brala z ústavu domů na víkend, a byla tak jediným členem rodiny, s nímž měly děti 
blízký vztah. Otec byl ve vězení, matka nejevila o děti zájem. Renata požádala o svěření synovců a neteří do pěstounské 
péče. Našla si odpovídající bydlení pro novou velkou rodinu a díky asistenci konference rodinných skupin si vytvořila síť 
přátel, kteří ji ve výchově dětí podporují.

Už je to 7 let, co soud vyhověl žádosti o svěření dětí do Renatiny péče. Jsou to úplně jiné děti, než si tenkrát přivezla domů. 
Tehdy byly plné strachu, obav, nechtěly chodit samy ven. Dnes mají spoustu kamarádů a ve škole, kde je všichni velmi 
pěkně přijali, zažívají úspěchy a radost v učení, kroužcích i sportu. Prostě všechno, co ke šťastnému dětství patří. Renata 
pro děti zajistila především stabilní a bezpečné zázemí – a pomalu se blíží čas, kdy se i ony začnou stavět na vlastní nohy.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme k tomu, aby víc opuštěných dětí našlo láskyplný 
domov!

6. CHCI POMOCI  
TÝRANÝM DĚTEM NAJÍT 
CESTU Z PEKLA   
… protože některé děti bohužel prožijí víc, než mo-
hou unést. Ozvat se není snadné, je však potřeba, 
aby dítě vědělo, kam se může obrátit a kde najde 
pomoc. Psychologové a terapeuti se věnují dětem 
týraným, sexuálně zneužívaným, zanedbávaným 
i ohroženým domácím násilím a pomáhají jim  
na cestě zpátky k lepšímu dětství.

Chtěla jsem být jako ostatní holky – veselá a kamarádská, ale nic z toho mi nejde. Mám strach, že je na mě vidět, co se 
mi stalo…. Jednou večer přišel Pavel, přítel mámy, za mnou do pokoje. Prý si chce povídat, ale pak mu byla v pokoji zima, 
tak si zalezl ke mně pod peřinu. Sahal mi na prsa, a potom ještě níž, a chtěl, abych sahala i já na něho…. Opakovalo 
se to a bylo to čím dál horší. Pavel mi vyhrožoval, že když to někomu řeknu, už mě nikdo nebude mít rád, říkal, že za to 
všechno můžu já. Nakonec jsem o tom řekla mámě - jenže ta mi nevěřila, řekla mi, že si to vymýšlím, že je unavená. Cítila 
jsem se hrozně sama…

Pak jsem ve škole našla leták projektu Cesta z pekla. Psali tam, že k nim může přijít každé dítě, které něco trápí. Několik 
dní jsem sbírala odvahu, jednou jsem už stála před vchodem, ale pak jsem si najednou neuměla představit, jak to všechno 
budu muset někomu říct.  Nakonec jsem vešla a dnes můžu říct, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, i když mluvit o všem, 
co se dělo, pro mě nebylo snadné.  Paní psycholožka mě hodně podporovala,  nespěchala, ujistila mě, že to, co se stalo, 
není moje vina. Chodím do „krizáče“ často, dokonce i s mámou. Pořád někdy cítím zklamání z toho, že mi nevěřila, ale 
taky už vím, že mě moje máma má opravdu ráda. Pomáhají nám – a Pavel, ten už s námi nežije.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme dětem prolomit bludný kruh trápení!
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7. CHCI POMOCI 
DĚTEM Z ÚSTAVNÍ  
VÝCHOVY ZAŽÍT RADOST 
Z DĚTSTVÍ 
… protože erární medvídek k šťastnému dětství 
prostě nestačí. Dětem z ústavní výchovy často chybí  
pravidelný vztah, výlučná pozornost, která by  
byla věnována pouze jim, a zážitky, které formují  
naplněné dětství.

Proto nadace pomáhá dětem, které strávily většinu svého dosavadního života v ústavní péči, zažít právě takové jedinečné 
okamžiky prázdnin, výletů a táborových dobrodružství. „Tábor byl boží. Naučila jsem se hodně věcí, třeba veslovat. Už 
se nebojím tmy. Naučila jsem se víc komunikovat s ostatními dětmi. Jsem ráda, že jsem tam byla,“ napsala nám třináctiletá 
Anička.

Nejde jen o vzdělávání, podporu samostatnosti a rozvoj zkušeností dětí v ústavní péči. Jde také o spokojenost, pocit  
jedinečnosti a sebedůvěru, které jim v budoucnu pomohou prožít naplněný život a založit vlastní stabilní rodinu. Právě 
takovou šanci totiž děti dostávají společně s darem šťastného dětství.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme dětem z ústavní výchovy mít někoho blízkého  
jen pro sebe a užít si ve volném čase zážitky, které patří k naplněnému dětství!

8. CHCI POMOCI  
MLADÝM LIDEM Z 
DĚTSKÉHO DOMOVA  
STUDOVAT   
… protože každý člověk je osobnost a zaslouží 
si podpořit ve svých snech a plánech. Investice  
do vzdělání znevýhodněných mladých lidí je tou 
nejlepší investicí do jejich budoucnosti.

Když se Denisa jako malá dostala do dětského domova, vzala ho jako novou příležitost a šanci, že bude o svém osu-
du jednou rozhodovat sama. Na dětství doma neměla pěkné vzpomínky, často byla svědkem domácího násilí. Rodiče  
nezvládali své dluhy, pili, děti žily v bídě a strachu. V Praze dokončila Vyšší odbornou školu sociálně právní, kde ji nadace 
podporovala při studiu, a chystala se na novou, pracovní etapu života. Tehdy si však uvědomila, že sourozencům, kteří se 
mezitím vrátili od pěstounů domů, není u rodičů dobře. Proto zažádala o svěření bratra a sestry do péče. Covid, vzdělává-
ní a péče o těžkou situací zasažené sourozence, to vše znamenalo dva velmi náročné roky, kdy se jí nadace opět snažila 
pomoci. Dnes spolu sourozenci žijí spokojeně a dokonce obnovili vztahy s rodiči.

Denisa dnes pracuje v neziskové organizaci, která podporuje pěstounské rodiny. Ráda pracuje s dětmi, které stejně jako 
ona neměly start do života jednoduchý, a těší ji pomáhat.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme mladým lidem jako Denisa splnit si sen o vzdělání!
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9.  CHCI POMOCI 
ZAHOJIT BOLAVOU  
DĚTSKOU DUŠIČKU 
… protože citové strádání v dětství, odloučení  
od rodiny, ztráta zázemí a rozpad vašeho do-
sud známého světa zanechá v křehké dětské 
duši rány, s nimiž se člověk vyrovnává celý život.  
Psychoterapie pomáhá dětem vyrovnat se s těmi-
to zážitky.

Když doma létaly nadávky a facky, sestry Maruška a Markétka se někdy zavíraly do dětského pokoje, někdy se snažily 
bránit mámu. Rodiče se poznali velmi mladí a brali se krátce předtím, než  se narodila první dcera Marie. Časem zjistili, 
že jsou každý z jiného těsta, ale ujišťovali se, že společně to zvládnou. Shodují se, že spouštěčem konfliktů byla špatná 
finanční situace rodiny. Nakonec u hádek zasahovala policie, a sociální pracovníci doporučili spolupráci v programu 
NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ, který se věnuje rodinám zasaženým domácím násilím. 

Marušce i Markétce pomohli dětští terapeuti překonat následky konfliktních situací mezi rodiči, kterých bývaly obě svěd-
kem. Dívky si odnesly negativní vztah k otci, kterému vyčítaly, že ubližoval mámě. Maruška navíc fungovala jako mámin 
důvěrník a ochránce v roli, kterou patnáctiletá dívka nemohla unést. V poradně sestry získaly bezpečný prostor, naučily 
pečovat o sebe a své potřeby.  Díky tomu dokázaly vytvořit lepší vztah s oběma rodiči, kteří získali nový náhled na situaci 
svých dcer. Chtěli pro ně spokojenější dětství, ale nedokázali změnit své způsoby řešení konfliktů, ani jim předcházet. 
Dívky byly po rozvodu rodičů svěřeny do výhradní péče matky a s tatínkem se pravidelně potkávají podle dohody rodičů.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme dopsat dětským příběhům šťastnější konce!

10. CHCI POMOCI  
MLADÝM LIDEM STÁT  
NA VLASTNÍCH NOHÁCH
… protože každý si zaslouží pomoc, aby mohl 
uplatnit svůj potenciál. Mladí lidé v ústavní péči 
netrpí materiální nouzí, chybí jim však láska  
a podpora rodiny a možnost získat praktické  
zkušenosti. My jim pomáháme k úspěšnějšímu 
startu do samostatného života.

Monika a Martin se poznali v dětském domově. Měli mnoho společného. Oba se tam ocitli díky nezájmu svých rodičů, 
oba brzy ztratili maminku. Martin navíc nemá žádné blízké příbuzné. I když jim je sotva osmnáct, a teprve se připravují 
na budoucí povolání, zamilovali se do sebe a brzy se jim narodí miminko. Rozhodli se založit rodinu a budovat nový 
domov společně.

Dnes se připravují na budoucí samostatný život, při studiu si přivydělávají. Monika plánuje, že po narození dítěte dokončí 
poslední zbývající ročník školy. Martin s pomocí vychovatelů zajistil sociální byt. Ten je ale bez vybavení a bez spotřebičů, 
a proto se mladý pár obrátil na nadaci. Věří, že s pomocí okolí zvládnou zodpovědně rodičovskou roli – už teď vědí,  
že chtějí svým dětem dát stabilnější a šťastnější dětství, než měli oni sami.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme mladým lidem jako Monika a Martin vzít život  
do vlastních rukou a zapojit se do společnosti.
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Mladá Boleslav, lesopark Štěpánka,
12. září 2019
Přijďte za námi do parku Štěpánka a pomozte dětem z dětských domovů
v Mladé Boleslavi a okolí Kvasin. Nadace Terezy Maxové dětem ve spolupráci
se ŠKODA AUTO pro vás připravila unikátní charitativní trať. Sprintujte,
klusejte, choďte. Zdoláním každého kilometru přispějete částkou 20 Kč těm,
kteří potřebují zdolat nepřízeň osudu. Těšit se můžete na aktivnı ́
doprovodný program pro malé i velké.

www.teribear.cz
www.skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

POMÁHEJME POHYBEM 
SPOLEČNĚ S MEDVĚDEM  
TERIBEAREM
#SKODAAUTOpomaha 

TERIBEAR hýbe Prahou pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba a ŠKODA AUTO je již po  
8. generálním partnerem. V roce 2021 jsme rozšířili naše aktivity na podporu vzdělávání  
o mobilní laboratoř EDU.LAB, kde se návštěvníci mohou zábavnou formou seznámit  
s virtuální a rozšířenou realitou, 3D tiskem či s oblastí kybernetické bezpečnosti, nebo 
pokročilým programováním robotů. Vnitřní stanoviště mají vzdělávací charakter a vysvětlují 
fungování konkrétních technologií i jejich uplatnění v praxi. Ve venkovní expozici si mohou 
návštěvníci sami vyzkoušet programovatelné roboty, které povzbuzují vynalézavost  
a kreativitu. 

Mobilní laboratoř EDU.LAB již přivítala více než 6000 žáků a studentů po celé České 
republice. Navštivte EDU.LAB  na Letné i Vy!

12. 9.—15. 9. 2022, Letenské sady v Praze
Navštivte EDU.LAB
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ZNOVU  
JSME PRO VÁS  

PŘIPRAVILI
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ZNOVU JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI,  
ANEB NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

TERIBEAR BANDANA  
- SPECIÁLNÍ DÁREK ÚPLNĚ PRO VŠECHNY

I letos každý z účastníků dostane od nadace dárek – multifunkční bandanu TERIBEAR. Tentokráte 
v bílo-červené barvě. Ať se vám i tato verze líbí a dobře nosí! 

DĚTEM ČIPY ZDARMA DO ŠKOL

Díky Partnerům akce pro pohyb - máme i letos možnost pozvat děti ze škol, školek, sportovních klubů 
a dětských domovů zcela zdarma. Pro děti bude jako dárek připravená voda, samolepka a rozvrh 
hodin TERIBEAR.

MYSLÍME I NA VAŠE PSÍ KAMARÁDY

Na akci vítáme i vaše domácí mazlíčky, které můžete i letos registrovat - kilometry nasbírané těmito 
čtyřnohými účastníky se sice budu započítávat do celkového počtu naběhaných kilometrů, budou 
dohledatelné v leaderboardu, nebudou však součástí oficiální výsledkové listiny. 

MYSLÍME NA PŘÍRODU

Není nám lhostejné životní prostředí a chceme být dobrým sousedem všem v okolí, proto i letos na-
bídneme recyklační boxy a budeme rádi, když spolu s námi budete třídit odpad a udržovat prostor 
akce čistý.

LAHODNÝ ČAJÍČEK
 
(10:00 – 21:00 hod, každý den)
Díky našemu partnerovi Jacobs Douwe Egberts vás s radostí zveme na výborný čajíček značky  
Pickwick. Bude k dispozici každý den, od 10:00 do 21:00 hod.

ANEBO JE LIBO RADĚJI VYNIKAJÍCÍ KÁVIČKU?

Pokud jste milovníci kávy, i pro vás máme skvělou zprávu. Letos v TERIBEAR village vítáme nového 
partnera – Costa Coffee a i tentokrát dáme kávě přidanou hodnotu - aneb můžete pomáhat, i když 
nejste na okruhu! Každá vypitá káva Costa Coffee znamená nejen vzpruhu do dalšího pohybu,  
ale i 20 Kč pro konkrétní příběh. Děkujeme, že jste v tom s námi a že jste kamarádi TERIBEARa. 
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NÁPOJOVÉ AUTOMATY COCA-COLA

U nás mít žízeň nebudete. Pokud dostanete chuť na něco jiného než vodu, máme řešení - nápojo-
vé automaty od Coca-Coly. Část výtěžku z prodeje výrobků bude opět věnována na dobrou věc.  
V automatech je možné platit hotově nebo bezkontaktní platební kartou. 

JE LIBO NĚCO NA ZUB?

Po výkonu je dobré doplnit energii. V TERIBEAR village jsme pro vás připravili zónu občerstvení. Po 
celou dobu můžete navštívit stánek BULL DOGS, v pondělí 12.9. vás bude čekat nápojový stánek 
Prostě Na kolech.

BEZPEČNÁ ROZCVIČKA S JAKUBEM VOBOŘILEM

Před běháním je důležité se důkladně rozcvičit a dynamicky protáhnout. Náš generální partner 
ŠKODA AUTO připravil pro návštěvníky již tradiční krátké rozcvičky pod vedením instruktora  
a zakladatele projektu Outdoor Training Club Jakuba Vobořila. Společně se rozcvičíme před během, 
zaměříme se na mobilitu přetížených partií a statické protažení po běhu. 

Pondělí  12. 9. v 16:30 a 18:00
Úterý  13. 9. v 16:00, 17:40 a 19:00
Středa  14. 9. – čtvrtek 15. 9. v 15:00, 17:00 a 19:00
Pátek  16. 9. ve 14:00, 16:00 a 18:00
sobota  17. 9. v 10:30, 14:00, 16:00 a 18:00
Neděle 18. 9. v 10:30, 14:00 a 15:00

EDU.LAB  

- vhled do světa technologií - 13.9 -15.9. ŠKODA AUTO si letos navíc připravila mobilní laboratoř 
EDU.LAB, kde se návštěvníci mohou zábavnou formou seznámit s virtuální a rozšířenou realitou, 
3D tiskem či s oblastí kybernetické bezpečnosti, nebo pokročilým programováním robotů. Vnitřní 
stanoviště mají vzdělávací charakter a vysvětlují fungování konkrétních technologií i jejich uplatnění 
v praxi. Ve venkovní expozici si mohou návštěvníci sami vyzkoušet programovatelné roboty, které 
povzbuzují vynalézavost a kreativitu. EDU.LAB bude na Letné k dispozici od 13. do 15. září. 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - 16.9 – 18.9

Od čtvrtka 16. září do ukončení akce v neděli 18. září pak bude na místě k dispozici unikátní mo-
bilní dětské dopravní hřiště.

DOBIJTE SI MOBILNÍ TELEFON

Na stánku mediální skupiny MAFRA si v partnerské zóně můžete bez problému dobít váš mobilní 
telefon, zalistovat v některém z nabízených titulů a na chvíli si odpočinout před dalším kolečkem ☺
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PRIMA VYCHYTÁVKY

Stánek televize Prima nabídne běžcům a chodcům vodu a drobné sportovní Prima vychytávky. 
Návštěvníci si zde mohou vybrat na doma některý z časopisů (Prima FRESH, Prima ZOOM nebo 
třeba Primáček) vydávaných agenturou Solootions. 

ANALÝZA DOŠLAPU

Na stánku společnosti RENOMIA bude pro dospělé i juniorské běžce k dispozici bezplatná analý-
za došlapu, vč. odborné konzultace. Připraveny jsou i různé aktivity pro ty nejmenší účastníky. 

MÁTE NABĚHÁNO? 
ZKUSTE POKOŘIT HOKEJOVOU BRANKU

Stánek partnera - STŘÍDA SPORT oficiální distributor hokejového vybavení CCM – nabídne 
možnost vyzkoušet si střelbu na hokejovou branku (na místě budou k dispozici hokejky, hokejové rukavice  
a helmy), dále desku Game Changer pro nacvičení obratnosti a techniky ráce s hokejkou a pukem 
a také bude příležitost obléknout si spodní hokejovou výstroj značky CCM. 

TERIBEAR KOLEKCE 

Na stánku nadace bude jako již tradičně možnost zakoupit designové výrobky z kolekce TERIBEAR 
a podpořit tak ještě více znevýhodněné děti. Platba kartou je možná. Těšíme se na vás!

CENY PRO VÍTĚZE

Každý účastník je náš hrdina. Za všechny zdolané kilometry děkujeme. Je však tradicí ocenit ty, kteří 
se v leaderboardu umístili na předních místech. I letos oceníme první tři účastníky v individuálních 
kategoriích – muž, žena a dítě. Ve skupinových kategoriích – team a rodina – si vítězové na prvním 
místě odnesou originální skleněnou trofej.

TERIBEAR FOTOKOUTEK 
(vedle nadačního stánku)

Přijďte si pořídit fotografii a pochlubte se světu, že jste tu byli a pomohli dětem! Budeme vám velmi 
vděční, když se o fotku podělíte na sociálních sítích s hashtagy – například  #teribearhybeprahou, 
#teribear, #bezimproteribear, #brumfit, #pomahamsteribearem 

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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NONSTOP
Pondělí 12.9. od 17:00 – neděle 18.9. do 16:00
Možnost sbírat kilometry pro dobrou věc (během nebo chůzí)
 

PONDĚLÍ 12. 9. 2022
15:00 Otevření registrace v parku Letná
17:00 Slavnostní start akce
 

NEDĚLE 18. 9. 2022
16:00 Uzavření trati
16:45 Vyhlášení výsledků
 
Změna programu vyhrazena
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KONTAKTY 

ADRESA NADACE: 

Nadace Terezy Maxové dětem 
Lazarská 13/8 
120 00 Praha 2 
tel: +420 725 663 014 
www.terezamaxovadetem.cz
www.teribear.cz

NAJDETE NÁS TAKÉ:
Nadace Terezy Maxové dětem

TERIBEAR

@nadace_terezy_maxove 

@NadaceTMd

@iamteribear

JAK MŮŽETE PODPOŘIT NADACI TEREZY MAXOVÉ DĚTEM:

• Dárcovská SMS ve tvaru DMS TEREZADETEM 30, DMS TEREZADETEM 60 či DMS TEREZADETEM 90  
 na číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Nadace obdrží 29, 59 nebo 89 Kč, které může použít  
 na podporu svého poslání.
• Pravidelná podpora formou věnování libovolné částky na účet nadace. (2323232323/2700)
• Brigády a pracovní zkušenosti pro mladé lidi z dětských domovů.
• Zakoupení výrobků TERIBEAR - www.teribearshop.cz nebo www.darkyteribear.cz
• Kontakt: info@terezamaxovadetem.cz; +420 725 663 014 
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Pořádá:

Generální mediální partner: Generální partner: Ve spolupráci s:

Partneři:

S mediální podporou:

Technology partneři:

Hlavní partner:

Social media partner:

Partneři pro pohyb:

Produkční zajištění:

Partneři osvěžení:

Dále děkujeme:

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM:

Partner pro dobrovolnictví:


