Žena a Vánoce Dětské sny

Nemůžu pomáhat někomu,
KDO MI NEVĚŘÍ
„Co dítě získá do čtyř let, udrží si v sobě navždy. Později se ho člověk může
snažit posunout dál, co nejvíc mu dávat. A doufat, že v něm něco z toho
zůstane,“ říká Ludmila Zachová o své pomoci dětem z dětských domovů.
O čem děti sní?

ských přání, která chceme ve spolupráci s veřejností splnit. Můžete si vyNový mobil? Tablet? Snowboard? Počíbrat konkrétní dítě a splnit mu jeho
tač? Jasně, tak vypadají běžná přání
sen nebo poslat peníze na sbírkový
puberťáků. Ale vraťme se nohama na
účet. V rámci našeho projektu
zem, přesněji do dětského domoSport pomáhá (www.sportpova. Tady se sní o něčem mnomaha.org) pořádáme benehem prostším. Sedmnáctileﬁční akce. Výtěžek z nich
tý Alan miluje fotbal, rád
putuje dětem, které si niby chodil na opravdové
kdo nevybere, ale
tréninky. Osmiletého
podporu potřebují.
Erika fascinuje svět
Peníze od nás jdou
ryb, moc by si přál rybářský prut. ČtrnáctiLudmila Zachová vždy přímo sportovnímu klubu nebo orletý Igor touží studoV roce 2011 založila s manžeganizaci, kam pak
vat na střední škole,
lem neziskovou organizaci
dítě na vybranou akrád by navštěvoval příAno, ano (www.ano.g6.cz),
tivitu dochází,“ vypravný kurz ke zkouškterá pomáhá dětem z dětských domovů a znevýhodsvětluje princip funkám. Devítiletá Anita
něných rodin plnit jejich
gování organizace
žije v dětském domosny – ve studiu, sportu a dalAno, ano její zakladavě třetím rokem. Choších zájmových činnostech.
telka Ludmila, která
dí do třetí třídy, ale
dohlíží na to, aby děti kroužek skutečmoc jí to ve škole nejde, potřebovala by
ně poctivě navštěvovaly. Ale jde jen
s učením trochu pomoct. Ruda by rád
o formalitu: „Děti jsou šťastné, že něnové kopačky. Táňa, Dora a Tadeáš by
kam můžou chodit, nikdy nelajdají.
chtěli jet v zimě se svou třídou na lyžařSkutečně se jim plní vytoužené sny.“
ský výcvik… „Stačí se podívat na naše
webové stránky, kde je seznam dět-

A co dál?
„Znám osobně každé dítě, kterému pomáháme. Vztah, který spolu navážeme,
dokud je v domově, trvá i dál.“ Děti tak
mají v Ludmile dalšího člověka, na kterého se můžou ve světě venku obrátit:
„Nikdy nevolají, aby si řekly o peníze.
Většinou potřebují poradit s běžnými
věcmi, třeba jak si vybrat doktora
nebo řešit dluh s pojišťovnou. Probíráme spolu to, s čím v běžných rodinách
poradí máma nebo táta. Těší mě, že volají, i když si potřebují jen popovídat,
probrat, co je nového, a pochlubit se,
jak se jim daří.“ ■
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Č

ísla jsou jasná. Po opuštění
dětského domova zvládne
úspěšný přechod do samostatného života šest z deseti
dívek a čtyři z deseti chlapců. Proto
jsme původně zamýšleli pomáhat právě dětem, které se octnou ,venku‘ bez
podpory domova a rodiny. Jenže tito
lidé jsou strašně uzavření, trvá roky,
než si k nim člověk najde cestu. A pomáhat někomu, kdo vám nevěří, zkrátka nelze. Proto jsme museli svůj původní záměr přehodnotit a zaměřili
jsme se přímo na děti v dětských domovech,“ vysvětluje Ludmila Zachová
svou cestu k plnění dětských snů. Její
nezisková organizace Ano, ano dnes
podporuje 270 dětí ze šesti dětských
domovů a sociálně znevýhodněných
rodin: „Na začátku září domovy objedu
a s řediteli se domluvíme, co děti potřebují a v čem je lze podpořit. Snažíme
se, aby se děti zabývaly nějakou dlouhodobou činností. Může to být sport,
hudebka, výtvarka… Víme, že když se
dítě aktivně věnuje své zálibě, někam
patří, posouvá ho to v životě dál.“

www.jenprozeny.cz/zenaazivot
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