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Projekt 

SEN 
 

 

Projekt Sen 

Je zaměřen na děti se sociálním 

hendikepem. 

Z Dětských domovů, z 

pěstounských a sociálně slabých 

rodin. 

Rozvíjí schopnosti, nadání a 

zájmy 

Podporuje zodpovědnost 

Zvyšuje sebevědomí 

Zlepšuje integraci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý má svůj Sen 

Chce něco zažít nebo něco nového 

vyzkoušet  

Potřebuje něco do začátku nebo 

dlouhodobou podporu  

Touží po něčem či potřebuje něco 

pro něho nedostupné  

 

Děti však potřebují někoho,  

kdo jim jejich Sny pomůže 

splnit. 

 

 

Kontakt:  
ANO, ANO  

Ludmila Zachová 

ludmila.zachova@seznam.cz 

602 333 977 

www.ano.g6.cz 

 

mailto:ludmila.zachova@seznam.cz
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Vyberte si jeden dětský Sen a 

zkuste ho splnit 

 

Pomůžete konkrétnímu dítěti 

Konzultace při výběru Snů 

Úspěch a zlepšení dítěte, bude i 

Váš úspěch 

Víte, přesně komu a jak vaše 

prostředky pomohou 

S dítětem se můžete setkat, 

sledovat plnění jeho Snu i další 

jeho vývoj 

Zapojit se můžete jako 

jednotlivec, firma i tým  

Můžete pomoci i chodu a rozvoji 

projektu 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete i jen přispět 

jednorázově nebo vícekrát na 

sbírkový účet 

2700713318/2010 

 

Veřejná sbírka osvědčená 

pod  S-MHMP/1828236/2014 

ve prospěch Projektů  „Sport 

pomáhá a Sen“.  
  

Veškeré příspěvky se používají 

pro děti, které potřebují pomoc. 

 

Přes portál Darujme.cz 

 

https://www.darujme.cz/orga

nizace/1200086 
 

Vzhledem k ochraně práv a osobních 

údajů dětí a dalších osob mohou či 

musí, být jména i „fotografie“ dětí 

změněna či vynechána. 
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V katalogu najdete 244 

dětských Snů dětí z 5 dětských 

domovů, pěstounských a 

sociálně slabých rodin. 

 

 

Jednorázové a Rozjezdové Sny 

Jednorázová pomoc dítěti 

Jeden splněný dětský Sen 
 

Podpora 

Sportovní vybavení    str. 4-8 

Lyžařské zájezdy   str. 9 

Tábory    str. 9 

Výlety, Kurzy    str. 10 

Školy v přírodě     str. 10  

Soustředění    str. 11 

Věci pro radost   str. 12-14 

Studium    str. 15-17 

Pro celé rodinky   str. 17-18 
 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé Sny 

Dlouhodobá podpora dítěte  

Jeden splněný dětský Sen 
 

Podpora: 

Podpora studia a samostatného bydlení  

     str. 18- 20 

Sportovní    str. 21- 24 

Zájmová    str. 25- 29 

Školné, Zdravotní pomoc  str. 30- 31 
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Jednorázové Sny 

Rozjezdové Sny 

Sportovní vybavení 

“Martina“ 15 let, v dětském domově již 8 let, 

nyní bydlí s dalšími děvčaty ve startovacím 

bytě, kde se učí starat samy o sebe. Chodí do 

9. třídy. Splnila bronzový program DofE. 

Ráda by měla své kolo, aby mohla jezdit s 

rodinkou na výlety. Finanční podpora 

4.000 Kč na nákup kola. 

 

 „Jarda“18 let, žije se svou sestrou 

dvojčetem a dalšími dvěma sourozenci v 

dětském domově již 8 rok. Jarda se učí na 

truhláře. Splnil bronzový program DofE.  Moc 

by si přál nové sportovní boty.  

Finanční podpora 2.000 Kč. 

 

„Ina“ 19 let, je v dětském domově třetí rok. 

Učí se na skladnici. Moc ráda maluje a 

tancuje. Pomáhá v domově. Splnila bronzový 

program DofE. Moc ráda by chodila s 

kamarádkami na Country tance a 

potřebovala boty na tancování.  

Finanční podpora 800 Kč. 

„Radek“ 14 let, je v dětském domově třetí 

rok. Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Rád si hraje, baví ho stolní 

tenis a rád zkoumá. Nejvíce ho teď zkoumá 

včely. Chodí hrát stolní tenis a potřeboval 

pálku. Finanční podpora 500 Kč. 

 

“ Oliver“ 16 let, v dětském domově druhý 

rok. Učí se na automechanika. Má rád sport, 

věnuje se závodně fotbalu a futsalu, hraje 

krajské soutěže i za starší tým. Moc by 

potřeboval nové turfy.  

Finanční podpora 1.000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nik“ 13 let, je v dětském domově pátý rok 

se svými bratry a sestrou. Je to nadaný 

sportovec fotbalista.  Moc by si přál jet se 

svou třídou na lyžařský výcvik a 

potřeboval by lyžařskou bundu a kalhoty 

na lyžování. Finanční podpora 2.000 Kč. 

 

 “ Agátka“ 5 let, žije v dětském domově od 

rok. Nejradši má kočárek s miminkem. Ráda 

tancuje a cvičí. Moc by si přála chodit na 

gymnastiku a moc by si přála gymnastický 

dres. Finanční podpora 400 Kč. 

 

“ Prokop“14 let, je v dětském domově 2 rok. 

Chodí do 9. třídy. Má rád všechny míčové 

sporty a rád maluje a tvoří. Splnil bronzový 

program DofE. Hraje fotbal, začínají trénovat 

v hale a moc by potřeboval nové sálové 

boty. Finanční podpora 800 Kč. 

 

„Ilona“ 9 let, žije v dětském domově čtvrtý 

rok se svými 4 sourozenci. Ráda tancuje. 

Chodí druhý rok do tanečního oddílu, 

potřebuje nákolenky. 

Finanční podpora 300 Kč.  
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“ Nora“ 7 let, v dětském domově druhý rok 

pro zanedbání péče. Chodí do 1. třídy. Ráda 

skáče na trampolíně, ráda tancuje a maluje. 

Moc by chtěla chodit se sestrou do 

tanečního kroužku a potřebovala by boty 

na tancování. Finanční podpora 800 Kč. 

 

 

“ Dita“, 15 let v dětském domově 6 rok. Stále 

bojuje s psychikou. Chodí do 9. třídy. Ráda 

maluje, fotografuje a miluje koně. Sport patří 

k jejím koníčkům a chodí druhý rok 

boxovat. Prosí o chrániče na zuby. 

Finanční podpora 120 Kč. 

 „Michal“ 9 let je v dětském domově třetí 

rok. Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Chodí do 4. třídy. Rád si 

hraje s auty a se stavebnicemi. Chodí druhý 

rok na hokejbal. Moc by si přál nové 

chrániče. Finanční podpora 800 Kč.  

 

„Oliver“ 13 let, žije se svými sourozenci v 

dětském domově 5 rok. Nevyhýbá se žádným 

klukovinám. Nejraději lítá po lese nebo hraje 

fotbal. Moc rád by měl své kolo.  

Dar kola velikost 26. 

 

„Denis“ 13 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci čtvrtý rok. Přišli zanedbaní 

a museli se hodně učit nového. Denis je rád 

v partě, chodí hrát fotbal. Potřeboval by 

nové kopačky. Finanční podpora 1.000 Kč.  

 

“ Květka“ 7 let, žije v dětském domově 

druhý rok. Nejradši si hraje s panenkami se 

svou sestřičkou. Chodí do 1. třídy. Začala 

chodit na sportovní gymnastiku a moc by 

si přála gymnastický dres.  

Finanční podpora 400 Kč. 

 „Jakub“ 11 let, je v dětském domově od léta. 

Chodí do 4. třídy. Má rád hudbu a koně. Moc 

rád by jezdil na koni a i se o koně staral. Byla 

by to pro něj dobrá terapie, po všem co si 

zažil. Potřeboval by jezdeckou helmu. 

Finanční podpora 900 Kč. 

 

 „Tibor“ 13 let, je v dětském domově třetí 

rok. Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Rád si hraje, skáče na 

trampolíně, hraje fotbal a rád zkoumá. Chodil 

na karate, ale ze zdravotních důvodů nemůže 

pokračovat. Na jaře začal hrát fotbal, který 

ho moc baví a moc by si přál chrániče. 

Finanční podpora 500 Kč. 
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„Kamila“ 11 let, v dětském domově druhý 

rok. Chodí do 6. třídy. Ráda tancuje a hraje si 

kamarádkami. Ráda by chodila tancovat a 

potřebuje boty na tancování.  

Finanční podpora 800 Kč. 

 

“ Marina“ 14 let, je v dětském domově 1 rok 

se svou sestrou, před tím byly 3 roky v jiném 

dětském domově. Odebrány pro zanedbání 

péče. Chodí do 8. třídy. Ráda sportuje a jezdí 

na kole. Moc by si přála své kolo. Finanční 

podpora 4.000 Kč nebo dar kola. 

 

“ Ester“ 15 let, v dětském domově 1 rok pro 

zanedbání péče. Chodí do 7. třídy. Ráda 

tancuje a miluje módu a chlapce. Moc by si 

přála chodit s kamarádkami na Country 

tance a potřebuje taneční boty. 

 Finanční podpora 800 Kč. 

 

„Aleš“ 12 let, v dětském domově rok. Chodí 

do 6. třídy. Rád jezdí na kole a sportuje. Moc 

rád by chodil na hokejbal a potřebuje 

rukavice. Finanční podpora na nákup 

rukavic 750 Kč. 

„Adam“ 11 let, je v domově pátý rok se 

svými sourozenci. Je to nadaný sportovec 

fotbalista. Rád jezdí na kole a kromě fotbalu 

má rád i ostatní sporty. Dobře se učí. Chodí 

do fotbalového oddílu. Moc by si přál se jet 

se třídou lyžařský výcvik a potřeboval 

zimní bundu a lyžařské kalhoty.  

Finanční podpora 2.000 Kč. 

 „Radek“ 14 let, je v dětském domově třetí 

rok. Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Rád si hraje, baví ho stolní 

tenis a rád zkoumá. Chodí hrát stolní tenis a 

potřeboval pinpongové míčky.  

Finanční podpora 140 Kč.  

 

“ Valentýna“ 9 let, v dětském domově druhý 

rok pro zanedbání péče. Chodí do 3. třídy. Má 

moc ráda matematiku a ráda tancuje. Chodí 

druhý rok do tanečního oddílu DMC a 

potřebuje nové nákolenky.  

Finanční podpora 300 Kč.  

 

„Aleš“ 12 let, v dětském domově rok. Chodí 

do 6. třídy. Rád jezdí na kole a sportuje. Moc 

rád by chodil na hokejbal a potřebuje 

chrániče. Finanční podpora 750 Kč. 

 

„Jáchym“ 17 let, je v dětském domově rok. 

Byl odebrán pro zanedbání péče. Studuje na 

maséra. Hraje již 5 let lakros a je v něm 

dobrý. Potřeboval by novou lakrosku. 

Finanční podpora 3.000 Kč. 
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“ Oliver“ 16 let, v dětském domově druhý 

rok. Učí se na automechanika. Má rád sport, 

věnuje se závodně fotbalu a futsalu, hraje 

krajské soutěže i za starší tým. Moc by 

potřeboval nové sálovky. 

 Finanční podpora 1.500 Kč. 

 

“Elen“ 15 let, v dětském domově od léta. Učí 

se na cukrářku. Snaží se vyrovnat s tím, co ji 

potkalo. Moc by si přála nové sportovní 

boty. Finanční podpora 1.500 Kč. 

 

“ Judita“ 6 let, žije v dětském domově rok se 

svými sestrami. Nejradši si hraje s 

panenkami. Moc ráda cvičí. Ráda by chodila 

na sportovní gymnastiku. Moc by si přála 

gymnastický dres. 

Finanční podpora 400 Kč.  

 

„Marika“ 8 let, žije v dětském domově čtvrtý 

rok se svými 4 sourozenci. Ráda tancuje, 

hraje hry a cvičí dětskou jógu. Moc by si přála 

chodit do Sportovek, kam chodila již minulý 

rok a potřebuje nové sportovní boty. 

Finanční podpora 500 Kč na nákup. 

„Zuzana“ 16 let, je v dětském domově třetí 

rok pro zanedbání péče. Je to tichá dívenka. S 

životem v domově se těžko smiřuje. Učí se na 

kuchařku. Splnila bronzovou cenu DofE. 

Krásně maluje. Ráda by měla své kolo, aby 

mohla jezdit s rodinkou na výlety. 

Finanční podpora 4.000 Kč. 

 

 „Hedvika“ 14 let v dětském domově druhý 

rok. Matka se o ní nedokáže díky alkoholismu 

postarat. Hedvika chodí do 8. třídy a dobře se 

učí. Miluje koně a ráda tancuje. Ráda by 

chodila s kamarádkou na Country tance a 

potřebuje taneční boty.  

Finanční podpora 800 Kč. 

 

 

„Tibor“ 13 let, je v dětském domově třetí 

rok. Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Rád si hraje, skáče na 

trampolíně, hraje fotbal a rád zkoumá. Chodil 

na karate, ale ze zdravotních důvodů nemůže 

pokračovat. Na jaře začal hrát fotbal, který 

ho moc baví a moc by si přál nové 

kopačky. Finanční podpora 1.000 Kč. 

“ Agátka“ 5 let, žije v dětském domově rok. 

Nejradši má kočárek s miminkem. Hraje si 

svou sestřičkou. Ráda tancuje a cvičí. Moc by 

si přála chodit na gymnastiku a 

potřebovala gymnastické cvičky.  

Finanční podpora 200 Kč. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aleš“ 12 let, v dětském domově rok. Chodí 

do 6. třídy. Rád jezdí na kole a sportuje. Moc 

rád by chodil na hokejbal a potřebuje 

helmu. Finanční podpora 1.800 Kč. 
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„Petra“ 7 let, v dětském domově se svými 

sourozenci druhý rok pro zanedbání péče. 

Začala chodit do první třídy. Ráda zpívá, 

tancuje a cvičí. Moc by chtěla se sestrou do 

tanečního kroužku DMC a potřebuje 

nákolenky. Finanční podpora 300 Kč. 

 

“ Květka“ 7 let, žije v dětském domově 

druhý rok. Nejradši si hraje s panenkami se 

svou sestřičkou. Chodí do 1. třídy. Začala 

chodit na sportovní gymnastiku a 

potřebovala by gymnastické cvičky. 

Finanční podpora 200 Kč. 

 

„Ilona“ 9 let, žije v dětském domově čtvrtý 

rok se svými 4 sourozenci. Ráda tancuje. 

Chodí druhý rok do tanečního oddílu DMC 

a ráda by pokračovala. Potřebuje 

kotníčkové boty na tancování.  

Finanční podpora 1.000 Kč.  

 

„Denis“ 13 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci čtvrtý rok. Denis je rád v  

partě, chodí hrát fotbal. Potřeboval by 

sálovky. Finanční podpora 800 Kč.  

“Ema“ 17 let, v dětském domově již 8 let, 

nyní bydlí s dalšími děvčaty ve startovacím 

bytě, kde se učí starat samy o sebe. Učí se na 

prodavačku.  Splnila bronzový program DofE.  

Moc by si přála kolo, aby mohla jezdit na 

výlety. Finanční podpora 5.000 Kč. 

 

„Michal“ 9 let je v dětském domově třetí rok 

se svými bratry. Chodí do 4. třídy. Rád si 

hraje s auty a se stavebnicemi. Chodí druhý 

rok na hokejbal. Moc by si přál nové 

rukavice. Finanční podpora 800 Kč. 

 

„Kevin“ 8 let, v dětském domově se 

sourozenci druhý rok. Chodí do 3. třídy. Má 

rád sport a moc rád maluje a vyrábí. Minulý 

rok začal hrát florbal a chtěl by 

pokračovat. Moc by potřeboval nové 

sálovky. Finanční podpora 800 Kč. 

 

“ Judita“ 6 let, žije v dětském domově rok se 

svými sestrami. Moc ráda cvičí. Ráda by 

chodila na sportovní gymnastiku a 

potřebuje gymnastické cvičky.  

Finanční podpora 200 Kč . 

“ Prokop“14 let, je v dětském domově 2 rok, 

pro zanedbání péče. Chodí do 9. třídy. Má rád 

všechny míčové sporty a rád maluje a tvoří. 

Splnil bronzový program DofE. Hraje fotbal, 

a moc by potřeboval nové kopačky. 

Finanční podpora 1.200 Kč.  

 

“ Klaudie“ 8 let, v dětském domově druhý 

rok pro zanedbání péče. Chodí do 2. třídy. 

Ráda skáče na trampolíně, ráda tancuje a 

ráda si lakuje nehty. Moc by chtěla chodit s 

kamarádkou do tanečního kroužku a 

potřebuje boty na tancování.  

Finanční podpora 800 Kč.  
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Lyžařské zájezdy 

 

 „Nik“ 13 let, je v dětském domově pátý rok. 

Hraje závodně fotbal a patří k posilám týmu. 

Moc by si přál jet se svou třídou na lyžařský 

výcvik. Finanční podpora 3.500 Kč. 

 

„Daniel “ 14 let, žije v dětském domově 9 

měsíců. Byl odebrán za zanedbání péče. 

Chodí do 7. třídy. Rád hraje na počítači a učí  

se cizí jazyky. Moc by si přál jet se třídou na 

lyžařský kurz. Finanční podpora 6.100 Kč.  

 

„Adam“ 11 let,  je v domově pátý rok se 

svými sourozenci. Rád jezdí na kole a kromě 

fotbalu má rád i ostatní sporty. Dobře se učí. 

Moc by si přál se jet se třídou lyžařský 

výcvik. Finanční podpora 6.700 Kč. 

 

„Dominik“, 13 let, v dětském domově čtvrtý 

rok. Rád s kluky jezdí na kole, učí se vařit a 

hraje kinball a florbal. S přechodem na druhý 

stupeň změnil školu a moc rád by jel se 

třídou na lyžařský výcvik.  

Finanční podpora 6.000 Kč. 

„Tibor“ 15 let, byl v dětském domově 3 roky, 

nyní je vrácen k matce. Byl odebrán z rodiny 

před třemi roky, pro týrání otcem. Máma se 

stará jak může, ale některé věci finančně 

nezvládá. Chodí do 9. třídy. Moc by chtěl jet 

se třídou na lyžařský výcvik.  

Finanční podpora 3.000 Kč.  

 

„Lenka“ 7 let, je v dětském domově od léta 

pro zanedbání péče. Na novou situaci si zatím 

zvyká. Začala chodit do 1. třídy. Moc by si 

přála jet se třídou na hory, kde nikdy 

nebyla. Finanční podpora 3.000 Kč.  

 

 

 

 

 

 

Tábory 

 

„Tomáš“ 10 let,  je velice živé dítě, které je v 

dětském domově 6 rok. Je veselý a stále v 

pohybu. Má hodně Snů a hodně poznámek. 

Chodí do páté třídy. Rád by jel v létě na 

příměstský tábor Hobit.  

Finanční podpora 600 Kč. 

 

 „Dan“ 7 let, žije v dětském domově 4 roky. 

Byl odebrán od matky, která se nedokázala o 

Dana postarat. Chodí do přípravné třídy, kde 

má kamarády. Je oblíbený kluk. Má moc ráda 

auta a letadla. Moc by si přál jet na letní 

tábor Dopraváček.  

Finanční podpora 5.000 Kč.  

 

„Libuška“ 11 let, v dětském domově se 

sourozenci druhý rok. Chodí do 5. třídy. Je to 

usměvavá holčina s velkýma očima. Moc ráda 

cvičí a tancuje. Ráda by v létě chodila na 

příměstský taneční tábor.  

Finanční podpora 1.000 Kč.  
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Výlety, Kurzy 
 

 „Kryštof“ 6 let, v dětském domově 2 roky. 

Chodí ještě do školky a moc rád by jel se 

třídou na vánoční výlet.  

Finanční podpora 500 Kč. 

 

„Tibor“ 15 let, byl v dětském domově 3 roky, 

nyní je vrácen k matce. Máma se stará jak 

může, ale některé věci finančně nezvládá. 

Chodí do 9. třídy. Moc by chtěl jet se třídou 

na školní výlety. Finanční podpora 900 Kč. 

 

 „Tomáš“ 10 let, je velice živé dítě, které je v 

dětském domově 6 rok. Je veselý a stále v 

pohybu. Má hodně Snů a hodně poznámek. 

Chodí do páté třídy a má nového pana učitele, 

který by rád jel se třídou na dva výlety. 

Tomáš by moc rád jel na výlet se svoji 

třídou. Finanční podpora 500 Kč a 400 Kč 

na školní výlety. 

 

 „Olík“ 6 let, v dětském domově druhý rok. 

Rád si hraje s auty a jezdí na kole. Chodí ještě 

do školky a moc rád by jel se třídou na 

vánoční výlet. Finanční podpora 500 Kč. 

„Mirek“, 14 let žije v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán pro psychické problémy 

matky. Chodí do 2. ročníku na Střední školu 

protipožární ochrany. Má rád Box. Moc rád 

by jel na týdenní Sportovně-turistický 

kurz se svou třídou. 

 Finanční podpora 2.500 Kč.  

 
Školy v přírodě     

„Terezka“ 11 let, je v dětském domově 

čtvrtý rok. Je občas hodně smutná, ale má 

velkou podporu u svého brášky. Má dlouhé 

vlásky, ráda se češe a parádí. Moc ráda by se 

spolužačkami jela na školu v přírodě. 

Finanční podpora 4.000 Kč. 

“ Erik“ 11 let, žije v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán, pro zanedbání péče. Rád 

jezdí na kole, hraje fotbal, ale nejvíce ho baví 

rybaření. Rád by jel na školu v přírodě. 

Finanční podpora 3.100 Kč. 

 

„Dominik“ 13 let, v dětském domově čtvrtý 

rok. S kluky jezdí na kole, učí se vařit a hraje 

kinball a florbal. S přechodem na druhý 

stupeň změnil školu a moc rád by jel s novou 

třídou na školu v přírodě.  

Finanční podpora 3.100 Kč.  

 

„Tibor“ 15 let, byl v dětském domově 3 roky, 

nyní je vrácen k matce. Máma se stará jak 

může, ale některé věci finančně nezvládá. 

Chodí do 9. třídy. Moc by chtěl jet se třídou 

na školu v přírodě.  

Finanční podpora 2.500 Kč. 

 

„Melichar“ 9 let, je v dětském domově čtvrtý 

rok. Byl odebrán pro zanedbání péče. Rád 

běhá venku a jezdí na kole. Chodí do 4. třídy. 

Rád by jel se svou třídou na školu v přírodě. 

Finanční podpora 3.500 Kč.   
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Soustředění 

 „Ota“ 18 let, v dětském domově rok. Má 14 

sourozenců. Pochází z Jemenu. Chodí do 9. 

třídy. Výborně se učí. Chtěl by studovat 

gymnázium nebo leteckého mechanika. Má 

rád fotbal a velmi dobře hraje, vzali ho do 

týmu Krajského přeboru. Rád by jel s týmem 

na letní soustředění – fotbalové 3.800 Kč. 

 

„Ilona“ 9 let, žije v dětském domově čtvrtý 

rok se svými 4 sourozenci. Přišla do domova 

ve velmi zanedbaném stavu. Pomalu se 

naučila žít v kolektivu. Ráda tancuje. Chodí 

druhý rok do tanečního oddílu DMC a ráda by 

jela na letní taneční soustředění. 4.900 Kč. 

 

„Lucie“ 15 let, žila v pěstounské rodině se 

svými sestrami 7 let, pěstounka je ale 

vyhodila a tak Lucie je zatím u své matky, 

která se vrátila z vězení. Lucie chodí do 9. 

třídy a chce jít na střední školu. Hraje beach 

volejbal.  Moc by potřebovala pomoc při 

platbě za letní soustředění - beach 

volejbalové 4.500 Kč. 

 

“Luboš“ 9 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 

3. třídy. Má bráchu dvojče a jsou u všech 

klukoviny. Rodiče, ale nemají takové finanční 

možnosti a Luboš by moc rád jel s týmem na 

letní soustředění – basketbalové 5.300 Kč.   

 

 „Jáchym“ 17 let,  je v dětském domově rok. 

Studuje na maséra. Hraje již 5 let lakros a je v 

něm dobrý. Rád by jel v létě na soustředění 

– lakrosové 3.800 Kč. 

 

„Nik“ 13 let, je v dětském domově pátý rok 

se svými bratry a sestrou. Je to nadaný 

sportovec fotbalista, hraje závodně fotbal a 

patří k posilám týmu. Rád by jel na letní 

soustředění – fotbalové 4.500 Kč. 

 „Adam“ 11 let, je v domově pátý rok se 

svými sourozenci. Je to nadaný sportovec 

fotbalista. Rád jezdí na kole a kromě fotbalu 

má rád i ostatní sporty. Dobře se učí. Chodí 

do fotbalového oddílu a rád by jel s týmem na 

letní soustředění – fotbalové 4.200 Kč. 

 

“ Juraj“ 12 let, v dětském domově od léta. 

Chodí do 6. třídy. Moc rád sportuje. Hraje 

basketbal a pokračuje v novém týmu. Moc 

rád by jel s týmem na letní soustředění – 

basketbalové 4.500 Kč. 

 

“ Oliver“ 16 let, v dětském domově druhý 

rok. Učí se na automechanika. Má rád sport, 

věnuje se závodně fotbalu a futsalu, hraje 

krajské soutěž. Rád by jel v létě s týmem na 

fotbalové soustředění - 4.500 Kč.  

 

“ Valentýna“ 9 let, v dětském domově druhý 

rok pro zanedbání péče. Chodí do 3. třídy. Má 

moc ráda matematiku a ráda tancuje. Chodí 

druhý rok do tanečního oddílu DMC a ráda by 

jela na letní taneční soustředění - 4.900 Kč.  
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Věci pro radost 
  

 „Teo“ 7 let, je v domově druhý rok. Chodí do 

1. třídy. Rád jezdí na kole a hraje si s míčem. 

„Nikola“ 6 let je v dětském domově druhý 

rok. Je to veselá holčička. Moc ráda si hraje s 

panenkami, prohlíží knížky a hraje si venku. 

Jsou sourozenci a bydlí spolu na pokoji. Moc 

rádi by měli nové hezké záclony. 

Finanční podpora 1.000 Kč. 

 

 „Leošek“ 4 roky, v dětském domově od léta, 

pro zanedbání péče. Rád si hraje s auty a s 

vojáčky. Moc by si přál povlečení s autíčky. 

Finanční podpora 600 Kč. 

 

 „Benjamin“, 3 roky se narodil slepé 

mamince. Je to živý zvídavý kluk. Potřebuje 

okolo sebe děti a někoho, kdo se mu bude 

věnovat po stránkách, které maminka se 

svým hendikepem nezvládne. V září začal 

chodit do školky, aby maminka mohla chodit 

do práce a měl i jinou péči. Maminka by 

potřebovala pomoci s oblečením pro Bena. 

Dar oblečení velikost 104 – 110. 

„Kája“ 14 let přišel do dětského domova 

před dvěma lety se svou sestrou za 

zanedbání péče a týrání ze strany otce. Kája 

chodí do 7. třídy, má rád zvířata a rád fotí. Je 

po několika těžkých operacích a tak nemůže 

sportovat. Moc rád hraje na playstationu PS 4 

a moc by si přál herní sluchátka.  

Finanční podpora 800 Kč. 

 

„Adam“ 11 let, je v domově pátý rok se svými 

sourozenci. Je to nadaný sportovec fotbalista. 

Rád jezdí na kole a kromě fotbalu má rád i 

ostatní sporty. Dobře se učí. Chodí do 

fotbalového oddílu. Moc by si přál se 

sourozenci setkat se po 6 letech se svým 

tátou, který žije v Dánsku. Finanční podpora 

2.500 Kč na letenku do Kodaně. 

 

“Martina“ 15 let, v dětském domově již 8 let, 

nyní bydlí s dalšími děvčaty ve startovacím 

bytě, kde se učí starat samy o sebe. Chodí do 

9. třídy. Splnila bronzový program DofE.  Moc 

by si přála flash disk, kam by si mohla 

ukládat fotky. Finanční podpora 400 Kč. 

 

“Lýdie“ 14 let, žije v dětském domově rok, 

byla odebrána se sourozenci pro týrání. 

Chodí do 7. třídy a moc by ráda byla 

prodavačkou. Krásně stará o své sourozence 

a pomáhá tetě na rodince. Moc by si přála 

mobilní telefon, aby mohla mluvit s 

babičkou. Finanční podpora 3.000 Kč. 

 

“Petr“ 16 let, v dětském domově rok. Učí se 

na prodavače. Chodí na brigádu do Billy. Rád 

hraje fotbal, hokej a poslouchá hudbu. 

Pomáhá v rodince. Moc by si přál mobilní 

telefon. Finanční podpora 3.500 Kč. 

 

“ Oliver“ 15 let, v dětském domově rok. Učí 

se na automechanika. Má rád sport, věnuje se 

závodně fotbalu. Moc by si přál mít dres 

Sparty. Finanční podpora 2.000 Kč. 

 

 „Maxim“ 6 let je v dětském domově druhý 

rok. Byl odebrán se svými sourozenci pro 

zanedbání péče, jen v tom co měli na sobě. 

Chodí do 1. třídy.  Je to moc milý kluk. Moc 

by si přál povlečení s auty.  

Finanční podpora 600 Kč.  
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“Julie“ 9 let, žije v dětském domově s 

přestávkami 5 let. Občas musí být umístěna 

do léčebny, pro zhoršení zdravotního stavu. 

je to usměvavá dívenka, která chodí do 2. 

třídy. Moc by si přála do svého pokojíčku 

novou záclonu. Finanční podpora 500 Kč. 

 

„Ina“18 let, je v dětském domově rok. Učí se 

na skladnici. Je to klidná, hodná holčina. Ráda 

maluje. Pomáhá v domově. Splnila bronzový 

program DofE. Moc by si přála hezké 

oblečení. Finanční podpora 1.500 Kč. 

 

 „Nik“ 13 let,  je v dětském domově pátý rok 

se svými bratry a sestrou. Je to nadaný 

sportovec fotbalista. Moc by si přál se 

sourozenci setkat se po 6 letech se svým 

tátou, který žije v Dánsku. Finanční podpora 

2.500 Kč na letenku do Kodaně. 

 

„Julia“ 8 let, v dětském domově rok. Chodí 

do 2. třídy. Ráda maluje, zpívá a hraje si 

kamarádkami. Moc by si přála povlečení 

ledové království.  

Finanční podpora 600 Kč. 

„Kvído“10 let, je v dětském domově druhý 

rok s bratrem. Má rád fotbal, vybíjenou a běh. 

Nejraději lítá venku s kluky.  

„Filip“ 9 let je v dětském domově rok. Má 

rád fotbal a rošťárny. Je to kluk jak se patří. 

Miluje Spider-mana a bojovníky.  

Bydlí spolu v jednom pokoji a moc by si 

přáli hezké záclony.  

Finanční podpora 1.000 Kč. 

 

 „Monika“ 15 let, je v dětském domově 5 let. 

Chodí do 9. třídy. Ráda sportuje a schází se s 

kamarádkami. Dostala svůj pokojíček, který 

je starší. Moc ráda by si trochu změnila. Moc 

by si přála novou postel.  

Finanční podpora 6.000 Kč. 

 „Kája“ 14 let přišel do dětského domova 

před dvěma lety se svou sestrou za 

zanedbání péče a týrání ze strany otce. Kája 

chodí do 7. třídy, má rád zvířata a rád fotí. Je 

po několika těžkých operacích a tak nemůže 

sportovat. Moc rád hraje na playstationu PS 4 

a moc by si přál pedály s volantem. 

Finanční podpora 2.600 Kč. 

 

 „Nina“ 17 let, přišla do dětského domova o 

prázdninách se svým bratrem za zanedbání 

péče. Učí se ve 2. ročníku na kadeřnici. Ráda 

sportuje a poslouchá písničky.  Moc by si 

přála poznat svou babičku a rodinu, která žije 

u Moskvy. Finanční podpora 5.500 Kč na 

letenku do Moskvy. 

 

„Tonda“ 10 let, je v domově pátý rok se 

svými sourozenci. Je to nadaný sportovec. 

Rád jezdí na kole a miluje salta. Dobře se učí. 

Moc by si přál se sourozenci setkat se po 6 

letech se svým tátou, který žije v Dánsku. 

Finanční podpora 2.500 Kč na letenku do 

Kodaně. 
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„Oliver“12 let, žije se svými sourozenci v 

dětském domově 4 roky. Nevyhýbá se 

žádným klukovinám. Nejraději lítá po lese 

nebo hraje fotbal. Moc rád by měl své 

fotbalové povlečení. Finanční 600 Kč. 

 

“ Milena“ 18 let, je v dětském domově 11 let 

se svými sestrami. Učí se na kosmetičku a 

vizážistku. S rodiči se nestýká. Má velký sen, 

setkat se s rodinou, která žije na Slovenku. 

Finanční podpora 1.500 Kč na lístek na 

autobus nebo vlak. 

 

„Lukáš“ 14 let, žije v dětském domově pátý 

rok. Rád hraje fotbal a stolní tenis. Moc by si 

přál se sourozenci setkat se po 6 letech se 

svým tátou, který žije v Dánsku. Finanční 

podpora 2.500 Kč na letenku do Kodaně. 

 

„Monika“ 16 let, je v dětském domově 6 let. 

Učí se na kadeřnici. Ráda sportuje a schází se 

s kamarádkami. Miluje seriál Ordinace v 

růžové zahradě a má velký sen se podívat na 

natáčení nebo do ateliérů. Podpora zařízení 

vstupu na natáčení nebo do ateliérů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Viktorka“ 7 let je v dětském domově druhý 

rok. Byla odebrána se svými dvěma bratry 

pro zanedbání péče. Je to krásná usměvavá 

holčička. Chodí do 1. třídy. Moc by si přála 

povlečení ledové království.  

Finanční podpora 600 Kč.  

 

“ Šárka“ 15 let žije v dětském domově 13 let. 

Chodí do 9. třídy. Šárka se výborně učí, má 

samé jedničky. Ráda tancuje a cvičí. Chodí do 

kroužku vaření a potřebovala by nové 

krabičky na jídlo. 

Finanční podpora 200 Kč.  

„Amálie“ 12 let, žije v dětském domově pátý 

rok. Byla odebrána se svými sourozenci za 

zanedbání péče. Chodí do 5. třídy. Moc ráda 

tancuje a zamilovala se rokenrolu. Moc by si 

přála se sourozenci setkat se po 6 letech se 

svým tátou, který žije v Dánsku. 

Finanční podpora 2.500 Kč na letenku do 

Kodaně. 

 

„Magda“ 12 let, žije v dětském domově pátý 

rok se svým malým bratrem. Byla odebrána z 

rodiny pro zneužívání. Chodí do 5. třídy. Je to 

tichá zakřiknutá dívenka, která žije ve svém 

světě. Má krásné světlé kudrnaté vlásky. Moc 

by si přála povlečení ledové království. 

Finanční podpora 600 Kč. 

 

“ Juraj“ 12 let, v dětském domově od léta. 

Chodí do 6. třídy. Moc rád sportuje. Hraje 

basketbal. Moc by si přál jet se sestrou na 

návštěvu za babičkou, která žije u Moskvy. 

Finanční podpora 5.500 Kč na letenku do 

Moskvy. 
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Studium 

„Miriam“ 15 let, v dětském domově druhý 

rok. I přes nevyhovující rodinnou „výchovu“ 

zůstala neuvěřitelně milá a slušná. Chodí do 

9. třídy. Má velký Sen studovat konzervatoř, 

obor média, zde patří k hlavním předmětům 

fotografování. Miriam fotí ráda, ale potřebuje 

se zdokonalovat a naučit se nové věci, chodí 

na fotografický kurz. Potřebovala svůj 

fotoaparát – zrcadlovku. 

Finanční podpora 15.000 Kč na nákup 

zrcadlovky. 

Finanční podpora 600 Kč na nákup 

brašny. 

Finanční podpora 4.000 Kč na nákup 

objektivu. 

Finanční podpora 300 Kč na nákup obalu 

na objektiv. 

Finanční podpora 1.000 Kč na nákup 

paměťové karty. 

 

 

 

 

“ Emil“ 6 let žije v dětském domově třetí rok. 

Maminka se nezvládla o něj starat. Emil se 

musel naučit různým základním věcem. 

Chodí do 1. třídy. Rád si hraje, jezdí na kole a 

moc rád skáče na trampolíně. Potřebuje ve 

škole trochu pomoci a může mu pomoci 

cvičení s Logico Piccolo. 

Finanční podpora 250 Kč za Logico 

Piccolo – Začínáme počítat. 

Finanční podpora 280 Kč za Logico 

Piccolo rámeček. 

 

 

“ Lenka“ 16 let, se minulý rok do dětského 

domova vrátila z pěstounské rodiny, kde 

pobývala 4 roky. Má ráda zvířata, ráda 

tancuje a maluje. Je moc šťastná, že může být 

se svými sourozenci. Splnila bronzový 

program DofE. Chodí na Střední uměleckou 

školu. Potřebuje se vzdělávat a posouvat, 

moc by si přála chodit do výtvarného ateliéru 

a potřebovala by různé výtvarné pomůcky. 

Finanční podpora 2.000 Kč na výtvarné 

pomůcky. 

 

 „Klára“ 18 let, se dostala do dětského 

domova před 3 roky. Ráda píše básničky a 

příběhy. Učí se na kadeřnici, tím si plní svůj 

dětský Sen. Moc ráda by získala řidičské 

oprávnění. Finanční podpora 10.000 Kč na 

autoškolu. 

 

„Lukáš“ 14 let, žije v dětském domově pátý 

rok. Byl odebrán se svými sourozenci za 

zanedbání péče. Rád hraje fotbal a stolní 

tenis. Moc by si přál jet se školou na 

jazykový pobyt do Anglie. Finanční 

podpora 9.000 Kč.  

 

 „Sabrina“ 13 let, je v dětském domově rok 

pro zanedbání péče. Chodí do 7. třídy. Má 

ráda filmy a hudbu. Ráda by jela se třídou 

zdravotnický kurz. Finanční podpora 

1.000 Kč. 
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 „Petr“ 15 let, v dětském domově od léta, 

před tím již několikrát v Klokánku a v 

pěstounské rodině. Začal studovat na 

truhláře. Má rád vodu a rybníky, hraje 

florbal. Splnil Bronzový program DofE. 

Potřebuje truhlářské vybavení. 

Finanční podpora 3.200 Kč. 

 

„Petra“ 7 let, v dětském domově se svými 

sourozenci druhý rok pro zanedbání péče. 

Začala chodit do první třídy. Ráda zpívá, 

tancuje a cvičí. Potřebuje ve škole trochu 

pomoci a může ji pomoci cvičení s Logico 

Piccolo. 

Finanční podpora 250 Kč za Logico 

Piccolo – Rozšíření slovní zásoby. 

Finanční podpora 280 Kč za Logico 

Piccolo rámeček. 

 

„Daniel “ 14 let, žije v dětském domově 9 

měsíců. Byl odebrán za zanedbání péče. 

Chodí do 7. třídy. Rád hraje na počítači a učí 

se cizí jazyky. Moc by si přál jet se třídou 

na školní zájezd do Anglie. 

Finanční podpora 9.000 Kč. 

“ Květka“ 7 let, žije v dětském domově 

druhý rok. Nejradši si hraje s panenkami se 

svou sestřičkou. Chodí do 1. třídy. Potřebuje 

se dobře učit a může ji pomoci cvičení s 

Logico Piccolo – Začínáme počítat – 

Zacházení s čísly. 

Finanční podpora 250 Kč za Logico 

Piccolo – Začínáme počítat. 

Finanční podpora 280 Kč za Logico 

Piccolo rámeček. 

 

 „Vendy“ 17 let, přišla do dětského domova 

před dvěma lety se svým bratrem za 

zanedbání péče a týrání. Učí se ve 2. ročníku 

v oboru kuchař-číšník. Ráda tancuje a 

poslouchá písničky. Ráda by absolvovala 

barmanský kurz, který ji pomůže v jejím 

vzdělání. Finanční podpora 4.000 Kč. 

 

 „Adrian“ 15 let žije se svými sourozenci v 

dětském domově již pátý rok. Bydleli ve 

velmi špatných podmínkách a do školy 

chodili velmi málo. Rád se stará o svou 

nejmladší sestřičku. Jezdí na kole, hraje 

fotbal. Začal se učit na tesaře. Potřebuje 

tesařské vybavení na praxi. 

Finanční podpora 2.500 Kč na nákup 

tesařského vybavení. 

 

 „Viola“ 17 let, v dětském domově druhý rok. 

Učí se na kadeřnici. Ráda maluje a tančí. 

Chodí do tanečních. Moc by si přála mít 

řidičák. Finanční podpora 9.000 Kč na 

autoškolu. 
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 „Nina“ 17 let, přišla do dětského domova o 

prázdninách se svým bratrem za zanedbání 

péče. Učí se ve 2. ročníku na kadeřnici. Ráda 

sportuje a poslouchá písničky.  Potřebovala 

by na praxi konturovací strojek.  

Finanční podpora 1.100 Kč. 

 

 

“ Zita“ 7 let, žije v dětském domově pátý rok. 

Moc se jí stýská po mamince, ale ta se o ni 

nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. Chodí 

do 2. třídy, kde se ji moc líbí. Potřebuje 

procvičit český jazyk. Pomůže ji cvičení s 

Logico Piccolo – Čtení s porozuměním. 

Finanční podpora 250 Kč za Logico 

Piccolo – Čtení s porozuměním. 

Finanční podpora 280 Kč za Logico 

Piccolo rámeček. 

 

“ Simona“ 18 let, žije v dětském domově 

pátý rok, nyní ve startovacím bytě. Učí se na 

kadeřnici. Je to živel. Ráda tancuje a chodí 

ven s kamarády. Splnila Bronzový program 

DofE. Potřebovala by nové kadeřnické 

nůžky. Finanční podpora 1.000 Kč.  

„Antonín“ 17 let v dětském domově druhý 

rok se svou sestrou. Matka se o ně nedokáže 

díky alkoholismu postarat. Učí se na 

automechanika. Má rád počítače. Moc rád by 

si udělal ve škole svářečský kurz, který mu 

pomůže v jeho dalším učení a pak v práci.  

Finanční podpora 5.000 Kč.  

 

 
 
Pro celé rodinky  

 

5. Rodinka z dětského domova z Ledců by si 

přála nové rolety. Finanční podpora 3.000 Kč. 

 

1. a 4. Rodinka z dětského domova z Klánovic 

by si přály jít společně na týden na hory. 

Finanční podpora 10.000 Kč.  

4. Rodinka z dětského domova z Ledců by si 

přála jít společně na pizzu.  

Finanční podpora 1.200 Kč. 

 

3. Rodinka z dětského domova z Ledců by si 

přála jít společně do kina.  

Finanční podpora 2.000 Kč.   

 

1. Rodinka z dětského domova z Ledců by si 

přála sedací pytel.  

Finanční podpora 1.700 Kč.  

 

2. Rodinka z dětského domova z Ledců by si 

přála zajít do kina.  

Finanční podpora 2.000 Kč.  

 

2. Rodinka z dětského domova z Ledců by 

moc potřebovala toustovač na 4 tousty. 

Finanční podpora 800 Kč.  

 

4. Rodinka z dětského domova z Unhoště by 

si moc přála podívat se do Botanické 

zahrady. Finanční podpora 1.000 Kč na lístky 

do Botanické zahrady. 
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4. Rodinka z dětského domova z Ledců by si 

přála jít společně do kina. Finanční podpora 

2.000 Kč. 

 

2. Rodinka z dětského domova z Ledců by 

moc potřebovala 6 nových židlí. 

Finanční podpora 4.200 Kč. 

 

5. Rodinka z dětského domova z Unhoště by 

si moc přála novější lednici. Finanční 

podpora 7.000 Kč.  

 

4. Rodinka z dětského domova z Unhoště by 

si moc přála jít na výlet do Zoo. 

Finanční podpora 1.600 Kč.  

 

5. Rodinka z dětského domova z Ledců by 

moc ráda strávila společné odpoledne a zašla 

na pizzu. Finanční podpora 1.200 Kč.  

 

2. Rodinka z dětského domova z Ledců by 

moc ráda strávila společné odpoledne a zašla 

do kina. Finanční podpora 2.000 Kč.  

 

5. Rodinka z dětského domova z Ledců by 

moc ráda strávila společné odpoledne a zašla 

do kina. Finanční podpora 2.000 Kč. 

 

4. Rodinka z dětského domova z Ledců by si 

moc přála dvě křesla. Finanční podpora 

4.000 Kč. 

 

4. Rodinka z dětského domova z Unhoště by 

si moc přála jet parníkem. Finanční podpora 

1.200 Kč na lístky na parník. 

 

3. Rodinka z dětského domova z Ledců by si 

moc přála tablet, nejen na hraní. Finanční 

podpora 3.500 Kč. 

 

6. Rodinka z dětského domova z Ledců by si 

přála myčku. Finanční podpora 7.000 Kč. 

Dlouhodobé Sny 

Podpora studia a samostatného 
bydlení  

„Terezka“ 11 let, je v dětském domově 8 let, 

se svými sestrami byla odebraná pro 

zanedbání péče. Je to živel, chvíli neposedí. 

Ráda maluje, hraje si s kamarády a běhá 

venku. Potřebovala by doučování. 

Roční finanční podpora 4.400 Kč. 

 

“ Lenka“ 16 let, 4 roky v pěstounské rodině, 

nyní v DD. Má ráda zvířata, ráda tancuje a 

maluje. Splnila bronzový program DofE. 

Chodí na Střední uměleckou školu. Potřebuje 

se vzdělávat a posouvat, moc by si přála 

chodit do výtvarného ateliéru, který je každé 

pondělí 3 hodiny. Roční finanční podpora 

9.500 Kč za platbu výtvarný ateliér. 

 

„Daniel “ 14 let, žije v dětském domově 9 

měsíců. Byl odebrán za zanedbání péče. 

Chodí do 7. třídy. Rád hraje na počítači a učí 

se cizí jazyky. Moc rád by chodil na kurz 

angličtiny. Finanční podpora 3.500 Kč na 

anglický kurz. 
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 „Aneta“ 18 let, žila sedm let v pěstounské 

sportovní rodině, po neshodách se synem 

pěstounů byla z rodiny vyhozena. Na chvíli ji 

k sobě vzala matka, která se vrátila z vězení, 

ale příteli matky se nelíbilo, že se Aneta k ní 

vrátila. Nyní Aneta žije u svého kamaráda. 

Přešla ze střední školy do učení kuchař – 

číšník. Moc ráda sportuje a jezdí na kole. 

Hrála beach volejbal. Splnila Stříbrnou 

úroveň Mezinárodní ceny vévody z 

Edinburghu. Aneta je strašně hodná milá 

dívčina, není konfliktní a vše co ji potkalo, si 

nezasloužila. Aneta se snaží o sebe postarat, 

po škole chodí na brigády, aby se uživila. 

Podpora studia a bydlení. 

Finanční měsíční podpora 300 Kč – 500 Kč 

na podporu studia a bydlení. 

“ Erik“ 11 let, žije v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán, pro zanedbání péče. Rád 

jezdí na kole, hraje fotbal, ale nejvíce ho baví 

rybaření. Potřeboval by trochu pomoci s 

učením. Finanční roční podpora 4.500 Kč 

na doučování. 

 

„Jarda“18 let, žije se svou sestrou dvojčetem 

a dalšími dvěma sourozenci v dětském 

domově již 8 rok. Jarda se učí na truhláře. 

Splnil bronzový program DofE.  Rád hraje 

fotbal a jezdí na kole. Podpora studia. 

Finanční měsíční podpora 300 Kč – 500 Kč 

na podporu studia. 

 

 

“ Hanka“ 14 let, žije v dětském domově pět 

let. Byla odebrána, jen v tom co měla na sobě, 

ze sociálně slabé rodiny, kde žila se svými 7 

sourozenci. Je vděčná za každou maličkost, 

kterou dostane. Chodí do 7. třídy. Ráda hraje 

divadlo, zpívá a tancuje. Potřebuje pomoci se 

školou. Roční finanční podpora 4.400 Kč 

na doučování. 

 

“ Lenka“ 16 let, se minulý rok do dětského 

domova vrátila z pěstounské rodiny, kde 

pobývala 4 roky. Má ráda zvířata, ráda 

tancuje a maluje. Je moc šťastná, že může být 

se svými sourozenci. Splnila bronzový 

program DofE. Chodí na Střední uměleckou 

školu. Podpora studia. 

Měsíční finanční podpora 300 Kč – 500 Kč 

na podporu studia. 

 

„Matylda“ 13 let, v dětském domově rok. 

Chodí do 8. třídy. Má ráda sport a tancuje. 

Ráda by se zlepšila v angličtině a může chodit 

do jazykové školy. 

Roční finanční příspěvek 3.500 Kč na 

anglický kurz. 
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„Miriam“ 15 let, v dětském domově druhý 

rok. I přes nevyhovující rodinnou „výchovu“ 

zůstala neuvěřitelně milá a slušná. Chodí do 

9. třídy. Má velký Sen studovat konzervatoř, 

obor média, zde patří k hlavním předmětům 

fotografování. Miriam fotí ráda, ale potřebuje 

se zdokonalovat a naučit se nové věci, ráda 

by se přihlásila na fotografický kurz. 

Roční finanční podpora 12.600 Kč na 

fotografický kurz. 

 

 

„Katka“ 21 let, žiji v dětském domově 

několik let. Odmaturovala jsem na Střední 

odborné škole pro administrativu Evropské 

Unie, obor provoz diplomatických služeb. 

Nyní studuji Právo v Olomouci. Mým 

nejdůležitějším koníčkem je nyní škola a 

učení. Velice mě baví studium cizích jazyků a 

poznávání nových věcí vůbec. Dále je mým 

koníčkem sport, nejvíce pak běhání. Chodím 

na brigády a snažím se o sebe starat. Podpora 

studia. 

Finanční podpora studia měsíční 300 Kč – 

500 Kč. 

“Marián“ 16 let, v  dětském domově je pátý 

rok. Rodiče se o něj nezajímají. Chodí na 

střední školu dopravní.  Jezdí na kole a 

závodně hraje fotbal. Splnil Bronzový 

program DofE. Chodí do jazykové školy na 

angličtinu a rád by pokračoval. 

Roční finanční podpora 3.500 Kč na 

jazykový kurz. 

 

„Melichar“ 9 let, je v dětském domově čtvrtý 

rok. Byl odebrán pro zanedbání péče. Rád 

běhá venku a jezdí na kole. Chodí do 4. třídy. 

Potřebuje pravidelné doučování. 

Roční finanční podpora 4.400 Kč na 

doučování. 

 

“ Emily“ 17 let, před 9 lety se dostala se 

sourozenci do dětského domova. Po roce si ji 

vzala pěstounská rodina. Po 7 letech se vrací 

do dětského domova, kde ji čekají 

sourozenci. Studuje hotelovou školu a snaží 

se mít velmi dobré výsledky. Splnila 

Bronzový program DofE. Podpora studia. 

Měsíční finanční podpora 300 Kč – 500 Kč 

podpora studia. 

„Igor“17 let je v domově šestý rok, nyní ve 

startovacím bytě. Je to  skvělý 17ti letý kluk,  

je velmi veselý chlapec, vděčný za každou 

maličkost a pozornost. Z toho je patrné, že 

doma zázemí a pozornosti se mu 

nedostávalo. Rád sportuje. Studuje střední 

školu stavební. Splnil Bronzový program 

DofE. Rád by chodil do jazykové školy na 

angličtinu. Pololetní finanční podpora 

3.000 Kč na anglický kurz.  
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Sportovní podpora 

 

„Tonda“ 10 let, je v domově pátý rok se 

svými sourozenci. Je to nadaný sportovec. 

Rád jezdí na kole a miluje salta. Dobře se učí. 

Rád by se naučil judo. Roční finanční 

podpora 2.500 Kč za tréninky juda. 

 

“Martina“ 15 let, v dětském domově již 8 let, 

nyní bydlí s dalšími děvčaty ve startovacím 

bytě, kde se učí starat samy o sebe. Chodí do 

9. třídy. Splnila bronzový program DofE. 

Ráda by chodila s kamarádkami plavat. 

Finanční podpora 1.200 Kč na 

permanentku na plavání. 

 

 „Lucie“ 15 let, žila v pěstounské rodině se 

svými sestrami 7 let, pěstounka je ale 

vyhodila a tak Lucie je zatím u své matky, 

která se vrátila z vězení. Lucie chodí do 9. 

třídy a chce jít na střední školu. Hraje beach 

volejbal.  Moc by potřebovala pomoc při 

platbě oddílových příspěvků. 

Roční finanční podpora 4.000 Kč na 

příspěvky za beach volejbal. 

„Denis“ 13 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci čtvrtý rok. Přišli zanedbaní 

a museli se hodně učit nového. Denis je rád v 

partě, chodí hrát fotbal a stolní tenis. Roční 

finanční podpora 1.500 Kč na příspěvky 

za kroužek stolního tenisu. 

 

„Denis“ 13 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci čtvrtý rok. Přišli zanedbaní 

a museli se hodně učit nového. Denis je rád v 

partě, chodí hrát fotbal. Potřeboval by pomoc 

s fotbalovými příspěvky. 

Roční finanční podpora 1.000 Kč na 

fotbalové příspěvky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Tibor“ 13 let, je v dětském domově třetí 

rok. Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Rád si hraje, skáče na 

trampolíně, hraje fotbal a rád zkoumá. Chodil 

na karate, ale ze zdravotních důvodů nemůže 

pokračovat. Na jaře začal hrát fotbal, který ho 

moc baví. Roční finanční podpora 1.500 Kč 

fotbalové příspěvky. 

 

“ Berenika“ 14 let žije ve velké náhradní 

rodině. Je to živá holčina s velkýma očima, 

která miluje pohádky a moc ráda jí. Ráda 

cvičí a tancuje. Pomáhá s malými dětmi, jako 

asistentka aerobiku. Hraje volejbal. Pomoc s 

příspěvky volejbalu. 

Roční finanční podpora 1.000 Kč na 

příspěvky volejbalu. 

 

“ Dita“, 15 let v dětském domově 6 rok. Stále 

bojuje s psychikou. Chodí do 9. třídy. Ráda 

maluje, fotografuje a miluje koně. Sport patří 

k jejím koníčkům a chodí druhý rok boxovat. 

Prosí o pomoc s příspěvky. 

Roční finanční podpora 2.200 Kč na 

oddílové příspěvky boxu. 
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“Jonáš“ 9 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 

3. třídy. Má bráchu dvojče a jsou u všech 

klukoviny. Zamiloval si basketbal a s bráchou 

začali chodit na tréninky. Rodiče, ale nemají 

takové finanční možnosti, aby klukům mohli 

zaplatit celé basketbalové příspěvky. 

Část roční finanční podpory 3.500 Kč na 

basketbalové příspěvky. 

 

„Adam“ 11 let, je v domově pátý rok se 

svými sourozenci. Je to nadaný sportovec 

fotbalista. Rád jezdí na kole a kromě fotbalu 

má rád i ostatní sporty. Dobře se učí. Chodí 

do fotbalového oddílu a potřebuje pomoci 

zaplatit příspěvky. 

Finanční pololetní podpora fotbalových 

příspěvků 2.100 Kč. 

 

„Kevin“ 8 let, v dětském domově se 

sourozenci druhý rok. Chodí do 3. třídy. Má 

rád sport a moc rád maluje a vyrábí. Minulý 

rok začal hrát florbal a chtěl by pokračovat. 

Roční finanční podpora 2.500 Kč na 

florbal. 

 

„Ota“ 18 let, v dětském domově rok. Má 14 

sourozenců. Pochází z Jemenu. Chodí do 9. 

třídy. Výborně se učí. Chtěl by studovat 

gymnázium nebo leteckého mechanika. Má 

rád fotbal a velmi dobře hraje, vzali ho do 

týmu Krajského přeboru. Podpora 

fotbalových příspěvků. 

Finanční roční podpora fotbalových 

příspěvků 4.200 Kč. 

 

“ Květka“ 7 let, žije v dětském domově 

druhý rok. Nejradši si hraje s panenkami se 

svou sestřičkou. Chodí do 1. třídy. Začala 

chodit na sportovní gymnastiku, může někdo 

pomoci zaplatit příspěvky. 

Roční finanční podpora 3.300 Kč za 

sportovní gymnastiku. 

 

Prokop“ 14 let, je v dětském domově 2 rok, 

pro zanedbání péče. Chodí do 9. třídy. Má rád 

všechny míčové sporty a rád maluje a tvoří. 

Splnil bronzový program DofE. Hraje fotbal a 

potřeboval by zaplatit fotbalové příspěvky. 

Roční finanční podpora 2.000 Kč za 

fotbalové příspěvky. 

„Alan“ 20 let, žije v dětském domově 10 let. 

Z rodiny byl odebrán pro týrání. Učí se na 

zedníka. Rád hraje závodně fotbal, na pozici 

brankář, sleduje filmy a poslouchá hudbu. Je 

velkým fanouškem fotbalového týmu AC 

Sparta Praha. Podpora fotbalových 

příspěvků. 

Finanční roční podpora fotbalových 

příspěvků 5.000 Kč. 

 

Judita“ 6 let, žije v dětském domově rok se 

svými sestrami. Nejradši si hraje s 

panenkami. Moc ráda cvičí. Ráda by chodila 

na sportovní gymnastiku. 

Pololetní finanční podpora 1.700 Kč na 

příspěvky. 
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 „Alan“ 20 let, žije v dětském domově 10 let. 

Z rodiny byl odebrán pro týrání. Učí se na 

zedníka. Rád hraje závodně fotbal, na pozici 

brankář, sleduje filmy a poslouchá hudbu. Je 

velkým fanouškem fotbalového týmu AC 

Sparta Praha. Má nabídku chodit na 

brankářské tréninky. Podpora individuálních 

brankářský tréninků. 

Finanční půlroční podpora brankářských 

tréninků 6.500 Kč. 

 

“ Robert“ 10 let, v dětském domově od léta 

pro zanedbání péče. Je to živý kluk, rád 

sportuje. Hrál florbal a moc rád by 

pokračoval i v jiném týmu. Potřeboval by 

zaplatit florbalové příspěvky. 

Pololetní finanční podpora 3.100 Kč 

florbalové příspěvky. 

 

„Natan“ 8 let, je v domově od léta se svými 

sourozenci. Chodí do 1. třídy základní školy. 

Rád jezdí na kole, maluje a hraje hry. Je to 

živel a rád by s bráchou chodil na judo. 

Roční finanční podpora 2.500 Kč za 

tréninky juda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Berenika“ 14 let žije ve velké náhradní 

rodině. Je to živá holčina s velkýma očima, 

která miluje pohádky a moc ráda jí. Ráda 

cvičí a tancuje. Pomáhá s malými dětmi, jako 

asistentka aerobiku a i ona cvičí závodně. 

Pomoc s příspěvky aerobiku. 

Roční finanční podpora 1.000 Kč na 

příspěvky aerobiku. 

 

“ Agátka“ 5 let, žije v dětském domově rok. 

Nejradši má kočárek s miminkem. Hraje si 

svou sestřičkou. Ráda tancuje a cvičí. Moc by 

si přála chodit na gymnastiku. 

Roční finanční podpora 3.300 Kč na 

příspěvky gymnastiku. 

 

„Michal“ 9 let je v dětském domově třetí rok. 

Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Chodí do 4. třídy. Rád si 

hraje s auty a se stavebnicemi. Chodí druhý 

rok na hokejbal. Moc by si přál pokračovat na 

tréninkách hokejbalu. 

Roční finanční podpora 3.000 Kč na 

hokejbalové příspěvky.  

 

“Luboš“ 9 let, sociálně slabá rodina. Chodí 

do 3. třídy. Má bráchu dvojče a jsou u všech 

klukoviny. Zamiloval si basketbal a s bráchou 

začali chodit na tréninky. Rodiče, ale nemají 

takové finanční možnosti, aby klukům mohli 

zaplatit celé basketbalové příspěvky. 

Část roční finanční podpory 3.500 Kč na 

basketbalové příspěvky. 
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 „Aleš“ 12 let, v dětském domově rok. Chodí 

do 6. třídy. Rád jezdí na kole a sportuje. Moc 

rád by chodil na hokejbal. 

Finanční roční podpora hokejbalových 

příspěvků 3.000 Kč. 

 

„Daniel“ 14 let, žije je s maminkou. Dobře se 

učí. Rád sportuje, hraje 5 rokem basketbal a 

potřebuje pomoci s příspěvky. 

Roční finanční podpora 5.000 Kč za 

basketbalové příspěvky. 

 

„Andrej“ 6 let, je v domově od léta se svými 

sourozenci. Chodí do 0. ročníku základní 

školy. Rád jezdí na kole, kope s kluky a hraje 

hry. Je to živel a rád by s bráchou chodil na 

judo. Roční finanční podpora 2.500 Kč za 

tréninky juda. 

 

Oliver“ 16 let, v dětském domově druhý rok. 

Učí se na automechanika. Má rád sport, 

věnuje se závodně fotbalu a futsalu, hraje 

krajské soutěže i za starší tým. Oddílové 

fotbalové příspěvky. Roční finanční 

podpora 2.500 Kč na fotbalové příspěvky. 

„Jáchym“ 17 let, je v dětském domově rok. 

Byl odebrán pro zanedbání péče. Studuje 

maséra. Hraje již 5 let lakros a je v něm 

dobrý. Potřeboval by pomoci zaplatit 

lakrosové příspěvky. 

Roční finanční podpora 4.000 Kč na 

oddílové příspěvky. 

 

 

 „Nik“ 13 let,  je v dětském domově pátý rok 

se svými bratry a sestrou. Je to nadaný 

sportovec fotbalista, hraje závodně fotbal a 

patří k posilám týmu. Rád by pokračoval v 

trénování. Roční finanční podpora 4.200 

Kč na fotbalové oddílové příspěvky. 

 

 

“ Juraj“ 12 let, v dětském domově od léta. 

Chodí do 6. třídy. Moc rád sportuje. Hrál 

basketbal a moc rád by pokračoval i v jiném 

týmu. Moc prosí o zaplacení basketbalových 

příspěvků. Roční finanční podpora 4.000 

Kč basketbalové příspěvky. 

 

 „Barbora“ 16 let, je v dětském domově 

druhý rok. Chodí na střední školu obor 

sociální činnost. Splnila bronzový program 

DofE. Cvičí závodně aerobik a ráda by v 

aerobiku pokračovala. Roční finanční 

podpora 8.000 Kč na příspěvky na 

aerobik. 
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Zájmová podpora  

 

„Ilona“ 9 let, žije v dětském domově čtvrtý 

rok se svými 4 sourozenci. Přišla do domova 

ve velmi zanedbaném stavu. Pomalu se 

naučila žít v kolektivu. Ráda tancuje. Chodí 

druhý rok do tanečního oddílu DMC a ráda by 

pokračovala. Pololetní finanční podpora 

2.500 Kč za oddílové příspěvky DMC. 

 

 „Zuzana“ 16 let, je v dětském domově třetí 

rok pro zanedbání péče. Je to tichá dívenka. S 

životem v domově se těžko smiřuje. Učí se na 

kuchařku. Splnila bronzovou cenu DofE. 

Krásně maluje. Ráda by chodila s 

kamarádkami plavat, moc by si přála 

permanentku na plavání. Finanční podpora 

1.200 Kč na permanentku na plavání. 

 

„Nela“ 13 let, v dětském domově rok. Stále si 

zvyká. Chodí do 7. třídy. Ráda poslouchá 

hudbu, maluje a tancuje. Ráda by chodila s 

kamarádkami na Zumbu. 

Finanční roční podpora 4.000 Kč na 

Zumbu. 

„Marek“ 8 let, v dětském domově od léta. 

Chodí do 2. třídy. Rád si hraje venku, jezdí na 

kole, plave. Moc rád by chodil ve škole na 

kroužek míčovek. Roční finanční podpora 

800 Kč za kroužek míčovek. 

 

„Marika“  8 let, žije v dětském domově 

čtvrtý rok se svými 4 sourozenci. Přišla do 

domova ve velmi zanedbaném stavu. Ráda 

tancuje, hraje hry a cvičí dětskou jógu. Moc 

by si přála chodit do kroužku Jogínek, kam 

chodila již minulý rok. Roční finanční 

podpora 1.000 Kč na kroužek Jogínek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Zita“ 7 let, žije v dětském domově pátý rok. 

Moc se jí stýská po mamince, ale ta se o ni 

nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. Chodí 

do 2. třídy, kde se ji moc líbí. Ráda by chodila 

na kroužek trampolín. Roční finanční 

podpora 1.000 Kč za kroužek trampolín. 

 

„Kevin“ 8 let, v dětském domově se 

sourozenci druhý rok. Chodí do 3. třídy. Má 

rád sport a moc rád maluje a vyrábí. Moc rád 

by chodil do modeláře. Roční finanční 

podpora 1.700 Kč za kroužek modeláře. 

 

“ Nora“ 7 let, v dětském domově druhý rok 

pro zanedbání péče. Chodí do 1. třídy. Ráda 

skáče na trampolíně, ráda tancuje a maluje. 

Moc by chtěla chodit se sestrou do tanečního 

kroužku. Roční finanční podpora 900 Kč 

na taneční příspěvky. 

 

„Sára“ 6 let, sociálně slabá rodina. Do dvou 

let vyrůstala v dětském domově. V září začala 

chodit do 1. třídy a moc by ráda chodila na 

kroužek tancování. Roční finanční podpora 

1.500 Kč na kroužek tancování. 
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„Terezka“ 11 let, je v dětském domově 

čtvrtý rok. Je občas hodně smutná, ale má 

velkou podporu u svého brášky. Má dlouhé 

vlásky, ráda se češe a parádí. Moc ráda by se 

spolužačkami chodila na Zumbu. Finanční 

roční podpora 4.000 Kč na Zumbu. 

 

„Libuška“ 11 let, v dětském domově se 

sourozenci druhý rok. Chodí do 5. třídy. Je to 

usměvavá holčina s velkýma očima. Moc ráda 

cvičí a tancuje. Moc ráda by chodila na street 

dance. Pololetní finanční podpora 2.000 

Kč na příspěvky street dance. 

 

 

“ Valentýna“ 9 let, v dětském domově druhý 

rok pro zanedbání péče. Chodí do 3. třídy. Má 

moc ráda matematiku a ráda tancuje. Chodí 

druhý rok do tanečního oddílu DMC a 

potřebuje zaplatit příspěvky. Finanční roční 

podpora 5.000 Kč na příspěvky DMC. 

 

 

“ Prokop“ 14 let, je v dětském domově 2 rok, 

pro zanedbání péče. Chodí do 9. třídy. Má rád 

všechny míčové sporty a rád maluje a tvoří. 

Splnil bronzový program DofE. Rád by chodil 

do kroužku Míčovek. Roční finanční 

podpora 800 Kč na kroužek míčovek. 

 

 

„Přemek“  16 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci čtvrtý rok. Měl velký 

problém mluvit a dodnes se učí správně 

vyslovovat. Našel si kamarády, chodí do 

skautu, na keramiku a k hasičům. Také se učí 

vařit. Rád by chodil do kroužku kuchtík, kde 

by se vše dobře naučil. Roční finanční 

podpora 1.500 Kč za kroužek Kuchtík. 

 

“ Prokop“ 14 let, je v dětském domově 2 rok, 

pro zanedbání péče. Chodí do 9. třídy. Má rád 

všechny míčové sporty a rád maluje a tvoří. 

Splnil bronzový program DofE. Rád by chodil 

do kroužku Gejmr, kde se bude učit skládat 

video hry. Roční finanční podpora 1.000 Kč 

na kroužek Gejmr. 

 

„Karin“ 11 let, v dětském domově rok. Chodí 

do 6. třídy. Miluje koně. Moc ráda by chodila 

jezdit do jízdárny, dříve žila na statku, kde na 

koních jezdila. Bude u toho pracovat a starat 

se o koně. Pololetní finanční podpora 

5.000 Kč na jízdy na koni. 

 

 

“Ema“ 17 let, v dětském domově již 8 let, 

nyní bydlí s dalšími děvčaty ve startovacím 

bytě, kde se učí starat samy o sebe. Učí se na 

prodavačku.  Splnila bronzový program DofE.  

Moc by si přála chodit s kamarádkami plavat, 

moc by si přála permanentku na plavání. 

Finanční podpora 1.200 Kč na 

permanentku na plavání. 
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„Marek“ 8 let, v dětském domově od léta. 

Chodí do 2. třídy. Rád si hraje venku, jezdí na 

kole, plave a staví lodě a letadla. Moc rád by 

chodil na kroužek modelář. Roční finanční 

podpora 1.700 Kč za kroužek modelář. 

 

„Kamila“ 11 let, v dětském domově druhý 

rok. Chodí do 6. třídy. Ráda tancuje a hraje si 

kamarádkami. Ráda by chodila tancovat. 

Roční finanční podpora 1.000 Kč na 

taneční kroužek. 

 

„Hedvika“11 let, je v dětském domově 6 let. 

Rodiče se o ni nezajímají. Je to veselá 

holčička, která miluje vodu. Má radost z 

každé maličkosti. Chodila na kroužek plavání 

a moc ráda by pokračovala. Pololetní 

finanční podpora 3.000 Kč na kroužek 

plavání. 

 

„Matylda“ 13 let, v dětském domově rok. 

Chodí do 8. třídy. Má ráda sport a tancuje. 

Moc ráda by chodila s kamarádkami na 

zumbu. Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na Zumbu. 

„Marika“ 8 let, žije v dětském domově čtvrtý 

rok se svými 4 sourozenci. Přišla do domova 

ve velmi zanedbaném stavu. Ráda tancuje, 

hraje hry a cvičí dětskou jógu. Moc by si přála 

chodit do Sportovek, kam chodila již minulý 

rok. Roční finanční podpora 1.000 Kč na 

kroužek Sportovek. 

 

„Hedvika“ 14 let v dětském domově druhý 

rok. Matka se o ní nedokáže díky alkoholismu 

postarat. Hedvika chodí do 8. třídy a dobře se 

učí. Miluje koně a ráda tancuje. Ráda by 

chodila s kamarádkou na Country tance. 

Roční finanční podpora 1.000 Kč na 

Country tance. 

 

„Přemek“ 16 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci čtvrtý rok. Měl velký 

problém mluvit a dodnes se učí správně 

vyslovovat. Našel si kamarády, chodí do 

skautu, na keramiku a k hasičům. Prosím o 

zaplacení příspěvků hasičů. Roční finanční 

podpora 1000 Kč za kroužek hasičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Klaudie“ 8 let, v dětském domově druhý 

rok pro zanedbání péče. Chodí do 2. třídy. 

Ráda skáče na trampolíně, ráda tancuje a 

ráda si lakuje nehty. Moc by chtěla chodit s 

kamarádkou do tanečního kroužku. 

Roční finanční podpora 900 Kč na taneční 

příspěvky. 
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„Petra“ 7 let, v dětském domově se svými 

sourozenci druhý rok pro zanedbání péče. 

Začala chodit do první třídy. Ráda zpívá, 

tancuje a cvičí. Moc by chtěla se sestrou do 

tanečního kroužku DMC. Pololetní finanční 

podpora 2.500 Kč na kroužek DMC. 

 

„Ester“ 11 let, je v dětském domově 2 rok se 

svou sestrou, před tím byly 3 roky v jiném 

dětském domově. Odebrány pro zanedbání 

péče. Chodí do 4. třídy. Má ráda přírodu, 

zvířata, plave. Pomáhá malým dětem. Moc si 

přeje chodit do kroužku Veselá věda. 

Roční finanční podpora 1.600 Kč za 

kroužek Veselá věda. 

 

„Hedvika“ 14 let, v dětském domově druhý 

rok. Matka se o ní nedokáže díky alkoholismu 

postarat. Hedvika chodí do 8. třídy a dobře se 

učí. Miluje koně. Vyrostla na vesnici, kde 

mezi koni byla každý den. Moc ráda by 

chodila jezdit do jízdárny. Bude u toho 

pracovat a starat se o koně. Pololetní 

finanční podpora 4.000 Kč na jízdy na 

koni. 

“ Emil“ 6 let žije v dětském domově třetí rok. 

Maminka se nezvládla o něj starat. Emil se 

musel naučit různým základním věcem. Rád 

si hraje, jezdí na kole a moc rád skáče na 

trampolíně. Moc by si přál chodit do kroužku 

Jumping. Roční Finanční podpora 1.000 Kč 

na kroužek Jumping. 

 

„Robin“ 18 let, je v dětském domově 8 let. 

Studuje střední školu obor informační 

technologie. Jeho život díky zdravotnímu 

omezení, má nohu kratší o 6 cm, není snadný. 

Nejen, že nemůže sportovat, ale do budoucna 

ho čekají těžké operace, aby co nejdéle chodil 

a neskončil na vozíku. Potřebuje chodit 

pravidelně plavat. Finanční měsíční 

podpora 400 Kč na vstup do bazénu. 

 

„Terezka“ 11 let, je v dětském domově 8 let, 

se svými sestrami byla odebraná pro 

zanedbání péče. Je to živel, chvíli neposedí. 

Ráda maluje, hraje si s kamarády a běhá 

venku. Moc ráda by chodila s kamarádkami 

na Zumbu. Roční finanční podpora 4.000 

Kč na kroužek Zumby. 

“ Zita“ 7 let, žije v dětském domově pátý rok. 

Moc se jí stýská po mamince, ale ta se o ni 

nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. Chodí 

do 2. třídy, kde se ji moc líbí. Už rok chodí do 

tanečního kroužku a ráda by pokračovala. 

Pololetní finanční podpora 2.500 Kč za 

Taneční kroužek. 

 

“ Šárka“ 15 let žije v dětském domově 13 let. 

Matka ani otec se o ni nezajímají. Chodí do 9. 

třídy. Šárka se výborně učí, má samé 

jedničky. Ráda tancuje a cvičí. Moc ráda chodí 

do kroužku vaření Kuchtík. Roční finanční 

podpora 1.500 Kč za kroužek vaření 

Kuchtík. 

 

“ Hanka“ 14 let, žije v dětském domově pět 

let. Byla odebrána,  jen v tom co měla na 

sobě, ze sociálně slabé rodiny, kde žila se 

svými 7 sourozenci. Je vděčná za každou 

maličkost, kterou dostane. Chodí do 7. třídy. 

Ráda hraje divadlo, zpívá a tancuje. Ráda by 

chodila s kamarádkami na Zumbu. 

Roční finanční podpora 4.000 Kč na 

Zumbu. 
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„Přemek“ 16 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci čtvrtý rok. Měl velký 

problém mluvit a dodnes se učí správně 

vyslovovat. Našel si kamarády, chodí do 

skautu a na keramiku. Kroužek keramiky. 

Roční finanční podpora 500 Kč za kroužek 

keramiky. 

 

 

„Terezka“ 11 let,  je v dětském domově 8 let, 

se svými sestrami byla odebraná pro 

zanedbání péče. Je to živel, chvíli neposedí. 

Ráda maluje, hraje si s kamarády a běhá 

venku. Moc ráda by chodila na výtvarný 

kroužek. Roční finanční podpora 1.500 Kč 

na výtvarný kroužek. 

 

 

„Ota“ 11 let, v dětském domově 3 roky. Se 

svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Chodí do 4. třídy. Jezdí na 

kole, hraje míčové hry a chodí na keramiku. 

Moc rád by chodil na míčové hry. 

Roční finanční podpora 800 Kč na 

kroužek míčových her. 

“ Ester“ 15 let, v dětském domově 1 rok pro 

zanedbání péče. Chodí do 7. třídy. Ráda 

tancuje a miluje módu a chlapce. Moc by si 

přála chodit s kamarádkami na Country 

tance. Roční finanční podpora 1.000 Kč. 

 

„Jakub“ 11 let, je v dětském domově od léta.  

Chodí do 4. třídy. Má rád hudbu a koně. Moc 

rád by jezdil na koni a i se o koně staral. Byla 

by to pro něj dobrá terapie, po všem co si 

zažil. Pololetní finanční podpora 4.000 Kč 

na jízdy na koni. 

 

 „Nela“ 6 let, je v dětském domově od léta, 

společně se sourozenci. Chodí do 0. ročníku 

základní školy. Má ráda panenky a ráda je ve 

vodě. Moc by se chtěla naučit plavat.  

Pololetní finanční podpora 3.000 Kč. 

 

“ Týna“ 17 let, v dětském domově od léta pro 

týrání. Učí se prodavačku a je moc šťastná, že 

v domově má klid. Ráda tancuje, hezky se 

obléká a sleduje blogy o módě. Moc by chtěla 

chodit s ostatními kamarádkami na Zumbu. 

Roční finanční podpora 4.000 Kč. 

„Ina“ 19 let, je v dětském domově třetí rok. 

Učí se na skladnici. Moc ráda maluje a 

tancuje. Pomáhá v domově. Splnila bronzový 

program DofE. Moc ráda by na Country tance. 

Roční finanční podpora 1.000 Kč na 

Country tance. 

 

„Radek“ 14 let,  je v dětském domově třetí 

rok. Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Rád si hraje, baví ho stolní 

tenis a rád zkoumá. Nejvíce teď zkoumá 

včely. Chtěl by chodit do kroužku Včelař. 

Roční finanční podpora 1.000 Kč kroužek 

Včelař. 
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Školné, Zdravotní pomoc 

 

 „Maruška“ 4 roky, žije jen s maminkou. 

Maminka musí do práce, aby se uživily, ale na 

platbu za školku pro Marušku jim peníze 

nestačí. Pomůžete ji platit školkovné 350 

Kč měsíčně a 620 Kč stravné.  

 

Matteo 11 let, je od 2 let autista s mentální 

retardací, je těžce zdravotně postižený 

stupeň závislosti IV. Matteo žije pouze s 

matkou a je na ní závislý, takže matka 

nemůže chodit do zaměstnání a žijí ze 

sociálních dávek.  Již čtvrtým rokem Matteo 

navštěvuje školu Mateřská škola a základní 

škola speciální Diakonie ČCE Praha. Placení 

školného matce v poslední době dělá velké 

problémy a nerada by, aby Mattea škola 

vyloučila pro neplacení.  

Školné ve výši 2.000 Kč měsíčně. Pomůžete 

někdo finančně Matteovi a podpoříte ho 

školným ve výši 1.000 Kč měsíčně, druhou 

část zaplatí škola. 

 

„Tibor“ 15 let, byl v dětském domově 3 roky, 

nyní je vrácen k matce. Byl odebrán z rodiny 

před třemi roky, pro týrání otcem. Otec 

spáchal sebevraždu. Máma se stará jak může, 

ale některé věci finančně nezvládá. Chodí do 

9. třídy. Tibor nemůže chodit na obědy do 

školní jídelny se spolužáky. Byl by moc 

šťastný, kdy by mu někdo pomohl. 

Roční finanční podpora 3.800 Kč na školní 

obědy. 

 

 „Benjamin“, 3 roky se narodil slepé 

mamince. Je to živý zvídavý kluk. Potřebuje 

okolo sebe děti a někoho, kdo se mu bude 

věnovat po stránkách, které maminka se 

svým hendikepem nezvládne. Od září začal 

chodit do školky, aby maminka mohla chodit 

do práce a měl i jinou péči. Moc se mu tam 

líbí. Můžeme mamince pomoci se 

školkovným. Finanční měsíční podpora 

1.800 Kč, můžete přispět i jinou částkou na 

sbírkový účet 2700713318/2010, V.S. 999. 

 

 

 

Tomášovi je 16 let, navštěvuje Mateřskou a 

základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 

5. Je v 9. ročníku ve třídě C, kde jsou žáci s 

mentálním a kombinovaným postižením a 

poruchou autistického spektra. Tomášovi 

byla diagnostikována těžká mentální 

retardace, atypický autismus, poruchy 

pozornosti a hyperaktivity na podkladě 

ADHD. Chlapec je velmi společenský, 

kontaktní. Je silně fixován na matku a 

mladšího sourozence. Řeč funkčně 

nevyužívá, komunikuje pomocí gest či 

znakem do řeči. Tomášovi je nutné podávat 

mixovanou stravu, protože nejeví snahu 

potravu kousat, dusí se. Rodina je ve velmi 

tíživé situaci, kterou se snaží řešit. Přes 

veškerou snahu je Tomášovo školné nad 

jejich možnosti. Školné ve výši 2.000 Kč 

měsíčně je vysoké. Pomůžete někdo finančně 

Tomášovi a podpoříte ho školným ve výši 

1.000 Kč měsíčně, druhou část zaplatí škola. 
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 „Robert“ 15 let, je v dětském domově od 

léta. Chodí do 9. třídy. Rád čte a jezdí na kole. 

Potřebuje nutně brýle. Finanční podpora 

4.500 Kč na nákup brýlí. 

 

 

Tomáš je dvanáctiletý kluk, který neměl v 

životě tolik štěstí. Narodil se postižený 

mentální retardací, přesto je to veselý a 

hravý kluk, který si každý den užívá, co mu 

život nabízí. Navštěvuje Speciální školu pro 

postižené děti, kam chodí moc rád. Rodiče 

jsou ve velmi tíživé situaci, kterou se snaží 

řešit, ale školné 2.000 Kč měsíčně za 

Tomáškovu školu je nad jejich možnosti.  

Můžete někdo Tomášovi pomoci a na školné 

mu jakoukoliv měsíční částkou přispívat? 

Rádi bychom sehnali sponzora, který by 

přispěl polovinou měsíčního školného 

1.000 Kč – 10.000 Kč ročně. Druhou 

polovinu zajistí ředitelství školy. 

Tomášovi můžete přispět i ON-LINE či na 

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY – jak VS či uvádějte 

3607. 

 

 „Robin“ 17 let, je v dětském domově 7 let. 

Studuje střední školu obor informační 

technologie. Jeho život díky zdravotnímu 

omezení, má nohu kratší o 6 cm, není snadný. 

Nejen, že nemůže sportovat, ale do budoucna 

ho čekají těžké operace, aby co nejdéle chodil 

a neskončil na vozíku. Jeho velkým snem je 

mít kolo, ale jeho zdravotní stav mu 

nedovoluje velkou zátěž na zborcený kloub a 

potřeboval by elektrokolo. 

Finanční podpora 26.000 Kč na nákup 

elektrokola – Můžete přispět i malou 

částkou na účet sbírky 2700713318/2010, 

variabilní symbol je 5511 

 

 

Moc děkujeme za pomoc.   
 

V projektech 
máme zapojeno  

470 dětí. 
 

 

 

Díky Vám, 
jsme 

v minulém školním roce, 
podpořili dlouhodobě 

269 dětí, 
a splnili jsme  

695 dětských snů. 
 


