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

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:

Podporuje zodpovědnost

ANO, ANO z.s.
Ludmila Zachová

Zvyšuje sebevědomí

ludmila.zachova@seznam.cz

Zlepšuje integraci

602 333 977

www.ano.g6.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.

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 220
dětských snů dětí z 5 dětských
domovů, pěstounských a
sociálně slabých rodin.
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Jednorázové Sny

Radim

Julie – Splněný Sen

Sportovní vybavení

„Radim“ v dětském domově rok. Chodí do

“Julie“ žije v dětském domově s

6. třídy. Hraje fotbal. Má rád hudbu,

přestávkami 3 roky. Občas musí být

kterou moc rád poslouchá. Rád jezdí na

umístěna do léčebny, pro zhoršení

kole a moc rád by měl svoje kolo.

zdravotního stavu. je to usměvavá

14 let

dívenka, která moc touží po kole.

Dětský domov

7 let

Sen: Kolo velikost 26.

Dětský domov

Podpora: Dar kola velikost 26.

SEN: Kolo velikost 20

Hledáme někoho,
kdo by opravil darovaná kola.
Město Beroun nám věnovalo 16 kol ze
Ztrát a nálezů. Nyní potřebujeme hodné,
dobré lidi, kteří by si udělali čas a nějaké
kolo nám opravili.

Podpora: Dar kola velikost 20 nebo 24.

Filip
„Filip“ je v dětském domově rok. Má rád

Martin – Sen se plní

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

„Martin“ je v dětském domově od léta.

Miluje Spider-mana a bojovníky. Hraje s

Ještě si nezvykl a moc se mu stýská, i když

kluky fotbal a moc rád by měl svůj vlastní

byl odebrán pro týrání. Děti mají

kopací míč.

odstrkovadla a on by si ho také moc přál.

10 let

5 let

Dětský domov

Dětský domov

Sen: Kopací míč

SEN: Odstrkovadlo

Podpora: Finanční podpora na nákup

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na

fotbalového míče 400 Kč.

nákup odrážedla.
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Týnka

Berenika – Sen se plní

Prokop – Sen se plní

„Týnka“ je malinká usměvavá holčička,

“ Berenika“ žije ve velké náhradní rodině.

“ Prokop“ je v dětském domově od léta,

která se ráda mazlí. Je v dětském

Je to živá holčina s velkýma očima, která

pro zanedbání péče. Na prostředí

domově třetí rok, její máma se o ní

miluje pohádky a moc ráda jí. Ráda cvičí a

dětského domova si zvyká. Chodí hrát

nedokázala postarat. Ráda si hraje s

tancuje. Pomáhá s malými dětmi, jako

fotbal s kluky z domova. Potřeboval by

panenkami a jezdí na odstrkovadle. Už je

asistentka aerobiku a i ona cvičí závodně.

kopačky.

však velká holka a moc ráda by měla malé

Na zahradě mají nový basketbalový koš a

12 let

kolo s kolečky.

moc by si přála basketbalový míč.

6 let

12 let

SEN: Kopačky

Dětský domov

Pěstounská rodina

Podpora: Finanční

Sen: Kolo s kolečky

SEN: Basketbalový míč

podpora 1.000 Kč na

Podpora: Finanční podpora na nákup kola s

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na nákup

nákup kopaček.

kolečky 2.000 Kč nebo dar kola s kolečky.

basketbalového míče.

Dětský domov

Róza
Oliver

Zuzana

„Róza“ je v domově se svými sestrami dva

„Oliver“ žije se svými sourozenci v

„Zuzana“ je v dětském domově 7 měsíců

roky. Chodí do 4. třídy. Ráda hraje míčové

dětském domově 4 roky. Nevyhýbá se

pro zanedbání péče. Je to tichá dívenka.

hry a běhá. Moc by si přála mít své kolo,

žádným klukovinám. Nejraději lítá po lese

Na život v domově si stále zvyká. Ráda by

aby mohla s kamarádkami jezdit.

nebo hraje fotbal. Moc rád by měl své

se naučila jezdit na kole.

10 let

kolo.

13 let

Dětský domov

12 let

Dětský domov

SEN: Kolo

Dětský domov

SEN: Kolo

Podpora: Finanční podpora na nákup kola

SEN: Kolo

Podpora: Dar kola nebo finanční podpora na

3.500 Kč nebo dar kola.

Podpora: Dar kola velikost 26.

nákup kola.
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Matyáš

Filip

Lucie

“ Matyáš“ je v dětském domově druhý rok,

„Filip“ je v dětském domově rok. Má rád

„Lucie" chodí do 7. třídy. Žije se svými

byl odebrán z rodiny pro zanedbání péče.

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

sourozenci v malé vesničce s otcem.

Chodí na střední školu obor sportovní

Miluje Spider-mana a bojovníky. Rád by

Matka děti opustila. Lucie ráda čte a

managment. Tancuje brek dance a cvičí.

měl kolo jako ostatní kluci.

maluje. Doma musí pomáhat otci. Moc

Učí malé děti tancovat. Potřeboval

9 let

ráda by jela se třídou na lyžařský výcvik,

by nové sportovní boty.

Dětský domov

ale finanční situace v rodině je špatná a

18 let

Sen: Kolo

Startovací byt

Podpora: Dar kola.

12 let

Podpora: Finanční podpora nákup

Jednorázové Sny

SEN: Lyžařský výcvik

sportovních bot 1.500 Kč.

Lyžařské zájezdy

SEN: Sportovní boty

Kvído
„Kvído“ je v dětském domově rok s

otec na lyžařský výcvik peníze nemá.
Sociálně slabá rodina
Podpora: Finanční podpora na platbu za
lyžařský výcvik 6.000 Kč.

Jáchym
„Jáchym“ je v dětském domově 7 let. Rád

Igor

sportuje. Chodí do 7. třídy a dobře se učil,

„Igor“ je v domově čtvrtý rok. Je to skvělý

ale začal trochu lajdačit, chodí na

15ti letý kluk, vděčný za každou maličkost

doučování. Hraje závodně fotbal, který ho

a pozornost. Rád sportuje. Rád by se

moc baví. Rád by jel se třídou na lyžařský

dostal na střední školu. Je v 9. třídě a moc

výcvik.

rád by jel se třídou na lyžařský výcvik.

12 let

15 let

Sen: Kolo

Dětský domov

Dětský domov

Podpora: Dar v podobě kola.

SEN: Lyžařský výcvik

SEN: Lyžařský výcvik

Podpora: Finanční podpora na platbu za

Podpora: Finanční podpora 5.800 Kč na

lyžařský výcvik 6.000 Kč.

lyžařský výcvik.

bratrem. Má rád fotbal, vybíjenou a běh.
Nejraději lítá venku s kluky. Moc rád by
měl své kolo.
10 let
Dětský domov
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Tibor

Jednorázové Sny

Libor

„Tibor“ byl odebrán z rodiny před dvěma

Tábory, soustředění

“Libor“ žije se svým dvojčetem jen s

roky, pro týrání otcem. Otec spáchal
sebevraždu. Tibor se svoji se sestrou
vrátil domů na dlouhodobou propustku.
Máma se stará jak může, ale některé věci
finančně nezvládá. Tibor může jet se
třídou na lyžařský kurz, první částku platí
škola a 2.800 Kč doplácí rodina. Byl by
moc šťastný, kdy by mu někdo pomohl.
14 let
Dětský domov, t.č. dlouhodobá propustka
SEN: Lyžařský výcvik
Podpora: Finanční podpora na 2.800 Kč.

Lukáš
„Lukáš“ žije v dětském domově rok. Byl
odebrán se svými sourozenci za
zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje
fotbal a chodí do fotbalového oddílu. Rád
by jel s týmem na fotbalové soustředění.
8 let

maminkou. Chodí do 4. třídy. Má rád
všechny klukoviny. Začal hrát s bráchou
basketbal. Je velký sportovec a kamarád.
Rád by jel s týmem v létě na letní
soustředění.
10 let
Sociálně slabá rodina

Dětský domov

SEN: Basketbalové soustředění

SEN: Fotbalové soustředění

Podpora: Finanční podpora na basketbalové

Podpora: Finanční podpora 3.900 Kč na

soustředění 5.000 Kč.

fotbalové soustředění.
Nik

Adam

„Nik“ je v domově rok se svými bratry. Je

„Adam“ je v domově rok se svým bratrem.

to nadaný sportovec fotbalista hraje
závodně. V létě by rád s kluky jel
fotbalové soustředění.
10 let
Dětský domov
Sen: Fotbalové soustředění
Podpora: Finanční podpora na fotbalové
soustředění 3.900 Kč.

Je to nadaný sportovec fotbalista a rád by
pokračoval a hrál fotbal závodně. V létě by
rád jel s týmem na soustředění.
8 let
Dětský domov
Sen: Fotbalové soustředění
Podpora: Finanční podpora na fotbalové
soustředění 3.900 Kč.
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Kvído

Denis

Alan

„Kvído“ žije v dětském domově. Chodí do

„Denis“ žije v dětském domově se třemi

„Alan“ žije v dětském domově 4 rok. Z

6. třídy. Nejraději má babičku a pejska

sourozenci druhý rok. Přišli zanedbaní a

rodiny byl odebrán pro týrání. Studuje

tety. Občas zlobí. Rád jezdí na kole, hraje

museli se hodně učit nového. Denis je rád

střední školu, obor masér. Rád hraje

počítačové hry, ale nejvíce ho baví hrát

v partě a rád jezdí na kole a hraje fotbal.

fotbal a sleduje filmy. Je velkým

fotbal. Chodí hrát do družstva a je dobrý

Moc rád chodí do skauta a chtěl ba jet na

fanouškem fotbalového týmu AC Sparta

fotbalista. Rád by jel na letní fotbalové

letní tábor.

Praha. Rád by jel s novým týmem na

soustředění.

11 let

soustředění.

12 let

Dětský domov

18 let

Dětský domov

SEN: Letní skautský tábor

Dětský domov

SEN: Fotbalové soustředění

Podpora: Finanční podpora skautského

SEN: Fotbalové soustředění

Podpora: Finanční podpora na fotbalové

tábora 2.500 Kč.

soustředění 3.900 Kč.

Podpora: Finanční podpora příspěvek na
fotbalové soustředění 3.900 Kč.

Tonda
„Tonda“ žije v dětském domově rok. Byl
odebrán se svými sourozenci za
zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje
fotbal a chodí s bratry do fotbalového
oddílu. Moc rád by jel v létě na
soustředění.
7 let
Dětský domov
SEN: Fotbalové soustředění
Podpora: Finanční podpora příspěvek na
fotbalové soustředění 3.900 Kč.
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Jednorázové Sny

Hanka

Jednorázové Sny

Školy v přírodě

“ Hanka“ žije v dětském domově tři roky.

Oblečení, vybavení do školy

Jonáš – Splněný Sen
„Jonáš“ žije sám se svou slepou
maminkou. Je velmi chytrý, ale většina
věcí mu déle trvá. Má malého brášku, se
kterým pomáhá. Moc rád by jel se třídou
na školu v přírodě
14 let
Sociálně slabá rodina
SEN: Škola v přírodě
Podpora: Finanční podpora na školu v
přírodě 3.500 Kč.

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. Ráda hraje
divadlo, zpívá a tancuje. Ráda chodí do
školy a chtěla by jet se třídou na školu v
přírodě.
10 let
Dětský domov
SEN: Škola v přírodě
Podpora: Finanční podpora na platbu za
školu v přírodě 3.300 Kč.

Erik
“ Erik“ žije v dětském domově rok. Byl

Melichar

odebrán, pro zanedbání péče. Rád jezdí na

„Melichar“ je v dětském domově druhý

kole, hraje fotbal, ale nejvíce ho baví

rok. Byl odebrán pro zanedbání péče.

rybaření. Rád by jel se třídou na školu v

Chodit do druhé třídy a moc rád by jel se

přírodě.

spolužáky na školu v přírodě.

9 let

7 let

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Škola v přírodě

SEN: Škola v přírodě

Podpora: Finanční podpora na platbu za

Podpora: Finanční podpora na školu v

školu v přírodě 3.200 Kč.

přírodě 3.100 Kč.

Benjamin
„Benjamin“ se narodil 25. 10. 2016 slepé
mamince. Je to veselý a stále usměvavý
kluk, který miluje vodu. Maminka začala
mít velké zdravotní problémy se srdcem,
a proto nemůže moc pracovat. Kdybyste ji
mohl někdo pomoci s potřebami pro
Benjamina, bude moc vděčná.
Sociálně slabá rodina
SEN: Kojenecká strava zeleninová ovocná
Podpora: Finanční příspěvek na nákup
kojenecké stravy 2.500 Kč.
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Teo

Teo– Splněný Sen

Benjamin

„Teo“ je v domově rok. Chodí do školky do

„Teo“ je v domově rok. Chodí do školky do

„Benjamin“ se narodil 25. 10. 2016 slepé

předškoláků. Moc by si přál mít krásnou

předškoláků. Moc by si přál mít krásnou

mamince. Je to veselý a stále usměvavý

školní tašku.

školní tašku a penál.

kluk, který miluje vodu. Maminka začala

6 let

6 let

mít velké zdravotní problémy se srdcem,

Dětský domov

Dětský domov

a proto nemůže moc pracovat. Kdybyste jí

Sen: Školní batoh

Sen: Penál plný

mohl někdo pomoci s potřebami pro

Podpora: Finanční podpora na nákup

Podpora: Finanční

školního batohu 1.700 Kč.

podpora na nákup plného

Sociálně slabá rodina

penálu 200 Kč.

SEN: Pleny

Benjamina, bude moc vděčná.

Podpora: Finanční příspěvek na nákup plen
900 Kč.

Viktorka– Splněný Sen
„Viktorka“ je v dětském domově rok. Byla

Viktorka

odebrána se svými dvěma bratry pro

„Viktorka“ je v dětském domově rok. Byla

zanedbání péče. Je to krásná usměvavá

odebrána se svými dvěma bratry pro

„Evička“je v dětském domově rok,

holčička. Půjde do školy a moc by si přála

zanedbání péče. Je to krásná usměvavá

sociálka ji odebrala pro zanedbání péče a

vybavený penál.

holčička. Půjde do školy a moc by si přála

záškoláctví. Evičce se moc stýská. Chodí

6 let

krásnou školní aktovku.

do nové školky. Moc by si přála Elsové

Dětský domov

6 let

bačkorky z ledového království.

SEN: Penál

Dětský domov

6 let

Podpora: Finanční podpora 200 Kč na nákup

SEN: Školní batoh

Dětský domov

penálu.

Podpora: Finanční podpora 1.700 Kč na

Sen: Bačkorky

nákup školního batohu.

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup

Evička– Splněný Sen

bačkorek.
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Maxim

Benjamin

Marek

„Maxim“ je v dětském domově druhý rok.

„Benjamin“ se narodil 25. 10. 2016 slepé

„Marek“ přišel se sourozenci do dětského

Byl odebrán se svými sourozenci pro

mamince, která potřebuje pomoci. Stará

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

zanedbání péče, jen v tom co měli na sobě.

se ještě o staršího brášku. Tatínek odešel.

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

Je to moc milý kluk. Moc by si přál novou

Sociálně slabá rodina

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

kšiltovku.

SEN: Oblečení na 2 roky

zanedbaní, bez návyků. Moc prosíme o

5 let

Podpora: Dar oblečení na 2 roky

pomoc a dárky nejen pro radost.
6 let

Dětský domov
SEN: Kšiltovka

Matyáš

Dětský domov

Podpora: Finanční podpora na nákup

“ Matyáš“ je v dětském domově rok, byl

SEN: Zimní boty

kšiltovky 300 Kč.

odebrán z rodiny pro zanedbání péče.
Chodí do 9. třídy. Tancuje brek dance a

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na
nákup zimních bot velikost 32.

Dominik

cvičí. Učí malé děti tancovat. Má Sen mít

„Dominik“ je v dětském domově druhý

hezké nové oblečení.

Kevin

16 let

„Kevin“ přišel se sourozenci do dětského

Dětský domov

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

SEN: Hezké nové oblečení

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

nové

zanedbaní, bez návyků. Moc prosíme o

oblečení.

pomoc a dárky nejen pro radost.

rok. V domově je se svou sestrou. Rád s
kluky jezdí na kole, učí se vařit a hraje
kinball. Potřeboval by nový školní batoh.
11 let
Dětský domov
SEN: Školní batoh

4 roky

Podpora: Finanční

Dětský domov

podpora na nákup

SEN: Zimní boty

školního batohu

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na

1.700 Kč.

nákup zimních bot velikost 31.
11

Ráchel

Kevin

Marek, Kevin

„Ráchel“ přišla se sourozenci do dětského

„Kevin“ přišel se sourozenci do dětského

„Marek, Kevin“ přišli se sestrou do

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

dětského domova v listopadu 2017.

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

Odebráni byli pro zanedbání péče a

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

záškoláctví. Bydleli v kůlně v poli bez

zanedbaní, bez návyků. Moc prosíme o

zanedbaní, bez návyků. Protože přišli do

vody a elektřiny. Jsou zanedbaní, bez

pomoc a dárky nejen pro radost.

dětského domova nyní, nedostanou svoje

návyků. Protože přišli do dětského

1,5 roku

přání ani na „Vánoční stromy přání“. Moc

domova nyní, nedostanou svoje přání ani

Dětský domov

prosíme o pomoc a dárky nejen pro

na „Vánoční stromy přání“. Moc prosíme o

SEN: Zimní boty

radost.

pomoc a dárky nejen pro radost.

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na nákup

4 roky

6 let, 4 roky

zimních bot velikost 24.

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Trojhranné pastelky

SEN: Závěsy do pokojíčku

Marek

Podpora: Finanční podpora 150 Kč na nákup

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na

„Marek“ přišel se sourozenci do dětského

trojhranných pastelek.

nákup dětských závěsů.

domova v listopadu 2017. Odebráni byli
pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli
v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou
zanedbaní, bez návyků. Moc prosíme o
pomoc a dárky nejen pro radost.
6 let
Dětský domov
SEN: Výukový tablet
Podpora: Finanční podpora 800 Kč na nákup
výukového tabletu
12

Ráchel

Benjamin

Jednorázové Sny

„Ráchel“ přišla se sourozenci do dětského

„Benjamin“ se narodil 25.10.2016 slepé

Elektronika, věci pro radost

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

mamince. Je to veselý a stále usměvavý

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

kluk, který miluje vodu. Maminka začala

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

mít velké zdravotní problémy se srdcem,

zanedbaní, bez návyků. Moc prosíme o

a proto nemůže moc pracovat. Kdybyste jí

pomoc a dárky nejen pro radost.

mohl někdo pomoci s potřebami pro

1,5 roku

Benjamina, bude moc vděčná.

Dětský domov

Sociálně slabá rodina

SEN: Kočárek golfový

SEN: Kočárek golfky

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na

Podpora: Finanční příspěvek 2.000 Kč na

nákup golfového kočárku nebo dar kočárku.

nákup golfového kočárku nebo dar golfového
kočárku.

Magda
„Magda“ je v dětském domově 5 rok.
Chodí do učení na prodavačku. Splnila
bronzový program Mezinárodní ceny
vévody z Edinburghu. Moc by si přála
středně světlý make-up a lesk na rty.
17 let
Dětský domov
SEN: Světlý make-up a lesk na rty
Podpora: Finanční podpora na nákup
kosmetiky 280 Kč.

Marek

Ráchel

„Marek“ přišel se sourozenci do dětského

„Ráchel“ přišla se sourozenci do dětského

Denisa

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

„Denisa“ žije v dětském domově od jara.

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

Chodí do 8. třídy. Snaží se pomáhat tetám

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

a naučit se nové věci, které z domova

zanedbaní, bez návyků. Moc prosíme o

zanedbaní, bez návyků. Moc prosíme o

nezná. Má velký Sen poslouchat písničky

pomoc a dárky nejen pro radost.

pomoc a dárky nejen pro radost.

na MP3.

6 let

1,5 roku

14 let

Dětský domov

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Trojhranné pastelky

SEN: Pleny

SEN: MP3

Podpora: Finanční podpora 150 Kč na nákup

Podpora: Finanční podpora 2.000

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na nákup

trojhranných pastelek.

Kč na nákup plen.

MP3.
13

Magda

Klaudie– Splněný Sen

Vendy

„Magda“ je v dětském domově 5 rok.

„Klaudie“ v dětském domově 7 let. Učí se

„Vendy“ přišla do dětského domova o

Chodí do učení na prodavačku. Splnila

na cukrářku, protože péct ji moc baví.

prázdninách se svým bratrem za

bronzový program Mezinárodní ceny

Ráda tancuje a poslouchá hudbu. Ráda se

zanedbání péče a týrání. Učí se v 1.

vévody z Edinburghu. Moc by si přála

parádí, a moc by si přála Rimmel Match

ročníku v oboru kuchař-číšník. Ráda

kosmetiku – řasenku, pudr, tužka na oči,

Perfection tekutý make-up SPF 18.

tancuje a poslouchá písničky. Moc by si

linky.

16 let

přála mobilní telefon a paměťovou kartu,

17 let

Dětský domov

aby si mohla do telefonu stáhnout

Dětský domov

Sen: Make-up

písničky k poslouchání.

SEN: Kosmetiku

Podpora: Finanční podpora 200 Kč na nákup

16 let

Podpora: Finanční podpora na nákup

make-up.

Dětský domov

kosmetiky 370 Kč.

Klaudie

SEN: Paměťovou kartu

Kája

„Klaudie“ v dětském

Podpora: Finanční podpora na nákup

„Kája“ přišel do dětského domova o

domově 7 let. Učí se na

paměťové karty 400 Kč.

prázdninách se svou sestrou za zanedbání

cukrářku, protože péct

péče a týrání ze strany otce. Kája chodí do

ji moc baví. Ráda

5. třídy, má rád zvířata a rád fotí. Moc se

Tom– Splněný Sen

tancuje a poslouchá

mu stýská po mamince a má velké přání.

hudbu. Ráda se parádí

„Tom“ je v domově rok. Chodí do školky.

Moc by si přál mobilní telefon, aby si s

a moc by si přála

maminkou mohl psát, teď píše jen dopisy.

květinovou vůni.

12 let

16 let

Dětský domov

Dětský domov

Dětský domov

Sen: Květinová vůně

Sen: Dětská kytara

Podpora: Finanční podpora 250 Kč na nákup

Podpora: Finanční podpora na nákup dětské

květinové vůně.

kytary 410 Kč

SEN: Mobilní telefon
Podpora: Finanční podpora na nákup
mobilního telefonu 1.500 Kč.

Má spoustu kamarádů, se kterými dělá
lumpárny. Nejraději běhá po lese. Má rád
hudbu a moc by si přál dětskou kytaru.
6 let

14

Lukáš

Silvie

Klaudie

Lukášovi je 11 let, chodí do Speciální

„Silvie“ žije v dětském domově 15 let. Učí

„Klaudie“ v dětském domově 7 let. Učí se

školy do 3. třídy. S kamarády moc kontakt

se v praktickém oboru – péče. Je to moc

na cukrářku, protože péct ji moc baví.

nenavazuje. Počítá do 10. Lukáš má těžké

hodná a usměvavá dívka, která má mnoho

Ráda tancuje a poslouchá hudbu. Ráda se

kombinované postižení.

špatných zážitků, ze kterých se stále

parádí a moc by si přála Kosmetický

Diagnostikovanou mentální retardaci,

dostává. Jejím velkým snem je mít MP3.

kufřík – tužku na obočí, linky na oči, stíny

autismus, hypotonický syndrom, porucha

19 let

a štěteček.

imunity, porucha termoregulace ,

Dětský domov

16 let

diagnostikovaná epileptická ložiska. Nosí

SEN: MP3

Dětský domov

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na nákup

Sen: Kosmetický kufřík

MP3.

Podpora: Finanční podpora 350 Kč na nákup

Roman

kosmetického kufříku.

„Roman“ v dětském domově jsem již 14

Kevin

let. Učím se na opraváře zemědělských

„Kevin“ přišel se sourozenci do dětského

strojů. Mým největším koníčkem je jízda

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

autem. Baví mě i sport a hraní

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

počítačových her. Mým velkým Snem je

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

řídit nějaké „lepší“ auto.

zanedbaní, bez návyků. Moc prosíme o

18 let

pomoc a dárky nejen pro radost.

Dětský domov

4 roky

SEN: Řídit „lepší“ auto

Dětský domov

Podpora: Finanční podpora 2.500 Kč na

SEN: Stolní hra Veselé hry s krtkem

dioptrické brýle (rok od roku má více
dioptrií) a na jedno oko přestává vidět. Je
plenovaný. Kvůli zlepšení zdravotního
stavu byl rodičům doporučeno zakoupení
parní vysavač s
čističem. www.electroworld.cz/rowentary7557wh-bezsackovy-parni-vysavac, který
je ale nad finanční možnosti rodičů.
Sociálně slabá rodina
Parní vysavač a čistič 7.999 Kč.

poukaz pro jízdu ve Ferrari
nebo Lamborghini Gallardo nebo možnost
řízení „lepšího“ auta.

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na
nákup Stolní hry Veselé hry s krtkem.
15

Marek, Kevin, Ráchel

Lukáš

Michal

„Marek, Kevin a Ráchel“ přišli do

„Lukáš“ je v dětském domově rok,

„Michal“ je v dětském domově rok. Se

dětského domova v listopadu 2017.

sociálka ji odebrala pro zanedbání péče a

svými bratry je již umístěn v dětském

Odebráni byli pro zanedbání péče a

záškoláctví. Lukáš se snaží zvyknout si na

domově po druhé. Chodí do druhé třídy.

záškoláctví. Bydleli v kůlně v poli bez

jiný režim. Chodí s kluky kopat a jezdí na

Rád si hraje s auty a se stavebnicemi. Moc

vody a elektřiny. Jsou zanedbaní, bez

kole, které nikdy neměl. Moc by si přál

by si přál lego auto.

návyků. Protože přišli do dětského

dětský batoh.

8 let

domova nyní, nedostanou svoje přání ani

9 let

Dětský domov

na „Vánoční stromy přání“. Moc prosíme o

Dětský domov

SEN: Lego auto

pomoc a dárky nejen pro radost.

SEN: Dětský batoh

6 let, 4 roky, 1,5 roku

Podpora: Finanční podpora na nákup batohu

Dětský domov
SEN: CD přehrávač se vstupem na USB na
poslouchání pohádek
Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na
nákup CD přehrávače.

¨

400 Kč.

Podpora: Finanční podpora na lego auto 400Kč.
Marek
„Marek“ přišel se sourozenci do dětského
domova v listopadu 2017. Odebráni byli

Jaromír

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

„Jaromír“ žije v dětském domově od

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

malička. Má od narození zdravotní

zanedbaní, bez návyků. Protože přišli do

hendikep. Splnil stříbrnou Mezinárodní

dětského domova nyní, nedostanou svoje

cenu vévody z Edinburghu. Učí se

přání ani na „Vánoční stromy přání“. Moc

prodavačem, chodí na brigádu a šetří si. Je

prosíme o pomoc a dárky nejen pro

to moc fajn kluk, který miluje stolní tenis.

radost.

Moc by si přál MP3.

6 let

21 let

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Stolní hra V Kostce! Zvířata

SEN: MP3

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na

Podpora: Finanční podpora na nákup MP3

nákup Stolní hry V Kostce! Zvířata.

800 Kč.
16

Vendy

Daniela

Alan – Splněný Sen

„Vendy“ přišla do dětského domova o

„Daniela“ je v domově se svými sestrami

„Alan“ žije v dětském domově 3 rok. Z

prázdninách se svým bratrem za

dva roky. Chodí do 5. třídy. Nejraději hraje

rodiny byl odebrán pro týrání. Studuje

zanedbání péče a týrání. Učí se v 1.

vybíjenou. Ráda se parádí. Moc by si přála

střední školu, obor masér. Rád hraje

ročníku v oboru kuchař-číšník. Ráda

žehličku na vlasy.

fotbal a sleduje filmy. Je velkým

tancuje a poslouchá písničky. Moc by si

12 let

fanouškem fotbalového týmu AC Sparta

přála mobilní telefon a paměťovou kartu,

Dětský domov

Praha. Jeho velkým Snem je se setkat s

aby si mohla do telefonu stáhnout

SEN: Žehlička na vlasy s výměnnými

hráči tohoto fotbalového týmu.

písničky k poslouchání.

nástavci

17 let

16 let

Podpora: Finanční podpora na nákup

Dětský domov

Dětský domov

žehličky na vlasy 1.300 Kč.

SEN: Setkání s hráči fotbalového týmu AC

SEN: Mobilní telefon

Kevin

Sparta Praha

Podpora: Finanční podpora na nákup

„Kevin“ přišel se sourozenci do dětského

Podpora: Zprostředkování setkání s hráči AC

mobilního telefonu 2.000 Kč.
Jáchym
„Jáchym“ je v dětském domově 7 let. Rád
sportuje. Chodí do 7. Třídy. Hraje závodně
fotbal, který ho moc baví. Rád hraje
počítačové hry. Moc by si
přál reproduktory.
12 let
Dětský domov
SEN: Reproduktory
Podpora: Finanční podpora na
nákup reproduktorů 300 Kč.

domova v listopadu 2017. Odebráni byli
pro zanedbání péče a záškoláctví. Jsou
zanedbaní, bez návyků. Protože přišli do
dětského domova nyní, nedostanou svoje
přání ani na „Vánoční stromy přání“. Moc
prosíme o pomoc a dárky nejen pro
radost.
4 roky
Dětský domov
SEN: Duplo Box plný kostek
Podpora: Finanční podpora 700 Kč na
nákup Dupla Boxu.

Sparta Praha.
Klaudie
„Klaudie“ v dětském domově 7 let. Učí se
na cukrářku, protože péct ji moc baví.
Ráda tancuje a poslouchá hudbu. Moc by
si přála MP4.
16 let
Dětský domov
Sen: MP4
Podpora: Finanční podpora na nákup MP4
800 Kč.
17

Hedvika

Zbyněk

6 sourozenců z dětského domova

„Hedvika“ je v dětském domově 4 rok.

„Zbyněk“ je v dětském domově 2 roky.

„Sourozenci“ žijí v dětském domově rok.

Rodiče se o ni nezajímají. Je to veselá

Studuje obchodní lyceum. Baví ho sport,

Byli odebráni za zanedbání péče. Jsou

holčička, která miluje vodu. Má radost z

zejména posilování, hra na kytaru,

sportovně nadaní. Hrají fotbal. Moc by si

každé maličkosti. Moc ráda si hraje a moc

počítačové hry a čtení. Moc by si přál

přáli strávit čas společně, třeba jít na

by si přála domeček pro Barbie.

kartu k počítačovým hrám.

Laser game, to by byl splněný sen.

9 let

17 let

6 – 12 let

Dětský domov

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Domeček pro Barbie

SEN: Karta k počítačovým hrám

SEN: Laser game

Podpora: Finanční podpora

Podpora: Finanční podpora na nákup

Podpora: Finanční podpora 2.200 Kč na 3

na nákup domečku 1.500 –

počítačové karty 2.000 Kč.

hry.

3.000 Kč nebo dar v podobě

Rachel

domečku pro Barbie.

„Ráchel“ přišla se sourozenci do dětského

Dan

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

„Dan“ žije v dětském domově 2 roky. Byl

pro zanedbání péče a záškoláctví. Jsou

odebrán od matky, která se nedokázala o

zanedbaní, bez návyků. Protože přišli do

Dana postarat. Chodí do školky, kde má

dětského domova nyní, nedostanou svoje

kamarády. Je oblíbený kluk. Má moc ráda

přání ani na „Vánoční stromy přání“. Moc

auta a má velký sen, mít šlapací auto.

prosíme o pomoc a dárky nejen pro

5 let

radost.

Dětský domov

1,5 roku

SEN: Šlapací auto

Dětský domov

Podpora: Finanční podpora na nákup

SEN: Kostičky se zvířátky

šlapacího auta 1.800 Kč nebo dar šlapacího

Podpora: Finanční podpora 350 Kč na nákup

auta.

Kostiček se zvířátky.

Michal
„Michal“ přišel do dětského domova v
listopadu 2017. Byl odebrán pro
zanedbání péče a týrání. Je to šikovný,
usměvavý kluk, předškolák. Rád si
hraje. Uděláte mu někdo radost a splníte
mu vánoční přání.
5 let
Dětský domov
SEN: Lego stavebnici Policejní nebo hasičská
stanice
Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na
nákup lega.
18

Kevin

Marek

Ráchel

„Kevin“ přišel se sourozenci do dětského

„Marek“ přišel se sourozenci do dětského

„Ráchel“ přišla se sourozenci do dětského

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

domova v listopadu 2017. Jsou zanedbaní,

pro zanedbání péče a záškoláctví. Jsou

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

bez návyků. Protože přišli do dětského

zanedbaní, bez návyků. Protože přišli do

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

domova nyní, nedostanou svoje přání ani

dětského domova nyní, nedostanou svoje

zanedbaní, bez návyků. Moc prosíme o

na „Vánoční stromy přání“. Moc prosíme o

přání ani na „Vánoční stromy přání“. Moc

pomoc a dárky nejen pro radost.

pomoc a dárky nejen pro radost.

prosíme o pomoc a dárky nejen pro

6 let

1,5 roků

radost.

Dětský domov

Dětský domov

4 roky

SEN: Stolní hra "Mluvím správně"

SEN: Moje první knížka – látková se zvuky

Dětský domov

Podpora: Finanční podpora 200 Kč na

SEN: Omalovánky

nákup Stolní hra "Mluvím správně".

Podpora: Finanční podpora 250 Kč na
nákup Moje první knížka – látková se zvuky.

Podpora: Finanční podpora 100 Kč na nákup
omalovánek.

Gabriel
“ Gabriel“ žije v dětském domově 6 let.
Otec ho sice občas navštěvuje, ale nastálo
si Gabriela domů vzít nechce. Gabriel
hraje florbal, jezdí na kole, hraje na
počítači hry a poslouchá muziku. Moc by
si přál nové reproduktory.
13 let
Dětský domov

Evička
„Evička“je v dětském domově rok,
sociálka ji odebrala pro zanedbání péče a
záškoláctví. Evičce se moc stýská. Chodí
do nové školky. Moc by si přála oblečení
na Barbie.
6 let
Dětský domov
Sen: Oblečení na Barbie

SEN: Reproduktory

Podpora: Finanční podpora 200 Kč na nákup

Podpora: Finanční podpora na nákup

oblečků.

reproduktorů 300 Kč.
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Marek

Štefan

Michal

„Marek“ přišel se sourozenci do dětského

„Štefan“ je v dětském domově se svým

„Michal“ přišel do dětského domova v

domova v listopadu 2017. Bydleli v kůlně

bratrem. Chodí do 7. třídy. Hraje fotbal v

listopadu 2017. Byl odebrán pro

v poli bez vody a elektřiny. Jsou

přeboru a je v něm úspěšný. Rád

zanedbání péče a týrání. Je to šikovný,

zanedbaní, bez návyků. Protože přišli do

poslouchá hudbu a hraje na počítači. Moc

usměvavý kluk, předškolák. Rád si

dětského domova nyní, nedostanou svoje

by si přál monitor k počítači, který se mu

hraje. Protože přišel do dětského domova

přání ani na „Vánoční stromy přání“. Moc

rozbil.

nyní, nedostane svoje vánoční přání na

prosíme o pomoc a dárky nejen pro

14 let

„Vánoční stromy přání“. Uděláte mu

radost.

Dětský domov

někdo radost a splníte mu vánoční přání.

6 let

SEN: Monitor k počítači

5 let

Dětský domov

Podpora: Finanční podpora na nákup

Dětský domov

SEN: Lego Farma

monitoru z bazaru 1.000 Kč nebo dar starého

Podpora: Finanční podpora 1.400 Kč na

monitoru.

SEN: Lego stavebnici Startovací sada

nákup lega Farma.

Kevin

Janek

„Kevin“ přišel se sourozenci do dětského

„Janek“ je v dětském domově rok. Se

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

svými bratry je již umístěn v dětském

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

domově po druhé. Je to kluk uličník, který

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Moc

miluje auta. Udělejte mu někdo radost,

prosíme o pomoc a dárky nejen pro

nový autem

radost.

6 let

4 roky

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Auto

SEN: Papírové pexeso

Podpora: Finanční podpora na nákup auta
500 Kč.

Podpora: Finanční podpora 700 Kč na nákup
lega.

Podpora: Finanční podpora 50 Kč na nákup
2x papírové pexeso.
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Marek

Ráchel

Marek

„Marek“ přišel se sourozenci do dětského

„Ráchel“ přišla se sourozenci do dětského

„Marek“ přišel se sourozenci do dětského

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

domova v listopadu 2017. Protože přišli

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

do dětského domova nyní, nedostanou

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

svoje přání ani na „Vánoční stromy

v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou

zanedbaní, bez návyků. Protože přišli do

přání“. Moc prosíme o pomoc a dárky

zanedbaní, bez návyků. Protože přišli do

dětského domova nyní, nedostanou svoje

nejen pro radost.

dětského domova nyní, nedostanou svoje

přání ani na „Vánoční stromy přání“. Moc

1,5 roku

přání ani na „Vánoční stromy přání“. Moc

prosíme o pomoc a dárky nejen pro

Dětský domov

prosíme o pomoc a dárky nejen pro

radost.

SEN: Kostičky se zvířátky

radost.

6 let
Dětský domov

Podpora: Finanční podpora 350 Kč na nákup

6 let

Kostiček se zvířátky.

Dětský domov

SEN: Stolní hra Hry pro předškoláky

Kevin

SEN: Omalovánky

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na

„Kevin“ přišel se sourozenci do dětského

Podpora: Finanční podpora 1000 Kč na

nákup Stolní hry – Hry pro předškoláky.

domova v listopadu 2017. Odebráni byli

nákup omalovánek.

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli
v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Jsou
zanedbaní, bez návyků. Moc prosíme o
pomoc a dárky nejen pro radost.
4 roky
Dětský domov
SEN: Pexeso a domino Medvídek Pú
Podpora: Finanční podpora 200 Kč na
nákup Pexeso a domino Medvídek Pú.
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Jednorázové Sny

6. Rodinka z dětského domova z Ledců by

Rodinka z dětského domova z Unhoště má

Pro celé rodinky

moc ráda měla tablet, aby děti za odměnu

velký Sen, zažít víkendový rodinný pobyt

mohly hrát hry.

v penzionu či hotýlku se sportovním

Dětský domov Ledce

vyžitím.

SEN: Tablet

Dětský domov Unhošť

šla plavat do bazénu s tobogánem.

Podpora: Finanční podpora 3.000 Kč na

SEN: Víkendový rodinný pobyt

Dětský domov Ledce

nákup tabletu nebo dar.

Podpora: Finanční podpora 8.000 Kč na

4. Rodinka z dětského domova z Ledců by
moc ráda strávila společné odpoledne a

víkendový rodinný pobyt pro 8 dětí a 1

SEN: Návštěva bazénu
Podpora: Finanční podpora 850 Kč.

2. Rodinka z dětského domova z Ledců by
moc ráda strávila společné odpoledne a
šla do kina.
Dětský domov Ledce
SEN: Návštěva kina

1. Rodinka z dětského domova z Ledců by

dospělého.

moc ráda strávila společné odpoledne a
šla plavat do bazénu s tobogánem.

2. Rodinka z dětského domova z Ledců by

Dětský domov Ledce

moc ráda strávila společné odpoledne a

SEN: Návštěva bazénu

šla plavat do bazénu s tobogánem.

Podpora: Finanční podpora 850 Kč.

Dětský domov Ledce
SEN: Návštěva bazénu
Podpora: Finanční podpora 850 Kč.

Podpora: Finanční podpora 1.800 Kč.
3. Rodinka z dětského domova z Ledců by
4. Rodinka z dětského domova z Ledců by,

moc ráda strávila společné odpoledne a

si moc přála nové barevné povlečení.

zašla na pizzu.

Dětský domov Ledce

Dětský domov Ledce

SEN: 4x povlečení

SEN: Návštěva pizérie

Podpora: Finanční podpora na nákup

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč.

povlečení 2.000 Kč.
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5. Rodinka z dětského domova z Ledců by,

4. Rodinka z dětského domova z Ledců by

si moc přála topinkovač na čtyři topinky.

moc ráda strávila společné odpoledne a

Dětský domov Ledce

šla společně do kina.

SEN: Topinkovač

Dětský domov Ledce

Podpora: Finanční podpora na nákup

SEN: Návštěva kina

topinkovač 1.600 Kč.

Podpora: Finanční podpora 1.800 Kč.

1. Rodinka z dětského domova z Ledců by
moc ráda strávila společné odpoledne a

1. Rodinka z dětského domova z Ledců by

šla společně do Zoo.

moc ráda strávila společné odpoledne a

Dětský domov Ledce

3. Rodinka z dětského domova z Ledců by

SEN: Návštěva Zoo

moc ráda strávila společné odpoledne a

Podpora: Finanční podpora 1.600 Kč.
1. rodinka z dětského domova Litoměřice
má velký Sen mít novou televizi, aby se

šla společně do kina.
Dětský domov Ledce
SEN: Návštěva kina

šla společně do kina.
Dětský domov Ledce
SEN: Návštěva kina
Podpora: Finanční podpora 1.800 Kč.

Podpora: Finanční podpora 1.800 Kč.

mohli společně dívat na pohádky a

3. Rodinka z dětského domova z Ledců má

soutěže. Mají starou, které vypadává
obraz a přeskakuje zvuk.

5. Rodinka z dětského domova z Ledců by,

Dětský domov Litoměřice

si moc přála toustovač na 4 tousty.

SEN: Nová televize

Dětský domov Ledce

Podpora: Finanční podpora 8.000 Kč na

SEN: Toustovač

nákup televize.

Podpora: Finanční podpora na nákup

Sen jít společně do divadla či na muzikál.
Dětský domov Ledce
SEN: Lístky do divadla nebo na muzikál
Podpora: Finanční podpora na nákup 8
lístků do divadla nebo na muzikál.

toustovače 800 Kč.
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4. Rodinka z dětského domova z Ledců by,

Klára

Anežka

si moc přála nové barevné povlečení.

„Klára“ se dostala do dětského domova v

„Anežka“ je v dětském domově od léta.

Dětský domov Ledce

létě. Ráda píše básničky a příběhy. Učí se

Chodí do 9. třídy a má sen být masérka.

SEN: 4x povlečení

na kadeřnici, tím si plní svůj dětský Sen.

Moc ji tento obor zajímá a baví. Podává si

Podpora: Finanční podpora na nákup

Potřebuje kadeřnický kufr se základním

přihlášku na obor masér. K tomu, aby

vybavením pro kadeřníky.

mohla studovat tento obor a rozvíjet se,

16 let

potřebuje masážní lehátko.

Dětský domov

15 let

SEN: Kadeřnický kufr

Dětský domov

Podpora: Finanční podpora 4.200 Kč na

SEN: Masážní lehátko

nákup kadeřnického kufru.

Podpora: Finanční podpora na nákup

povlečení 2.000 Kč.

masážního lehátka 3.000 Kč nebo dar.

Rozjezdové Sny

Matyáš
“ Matyáš“ je v dětském domově druhý rok,

Podpora Studia

byl odebrán z rodiny pro zanedbání péče.

Petra

Chodí na střední školu obor sportovní

„Petra“ je v dětském domově od září.

managment. Tancuje brek dance a cvičí.

Studuje na Open Gate se dvěma dvojkami

Učí malé děti tancovat. Moc rád by si

a příští rok bude maturovat. Moc by si

udělal autoškolu.

přála mít řidičský průkaz.

18 let

18 let

Startovací byt

Dětský domov
SEN: Řidičský průkaz
Podpora: Finanční podpora na platbu za
autoškolu 8.500 Kč.

SEN: Autoškola
Podpora: Finanční podpora na autoškolu
8.500 Kč.

Eva
„Eva“ v domově žije již 13 let, má dva
mladší sourozence. Studuje zdravotní
školu. V domově pomáhá s malými dětmi.
Ráda chodí ven s kamarádkami. Splnila
stříbrný program Mezinárodní ceny
vévody z Edinburghu. Moc ráda by si
udělala řidičský průkaz.
18 let
Startovací byt
SEN: Autoškola
Podpora: Finanční podpora 8.500 Kč na
autoškolu.
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Monika

Rozjezdové Sny

Felix

„Monika" je v dětském domově 4 roky.

Zájmová podpora

„Felix“ žije v dětském domově 2 roky.
Chodí do základní školy. „Od začátku co

Učí se v oboru Maskér-vlásenkář. Je velmi
nadaná, Vyhrála již několik maskérských

Martina

soutěží. Má velké přání - kosmetický

„Martina“ je v dětském domově 7 let se

stolek, který by využila při své práci.

svými sourozenci. Chodí do 9. třídy a ráda

18 let

by se dostala na střední školu. Její největší

Dětský domov

záliba je hudba. Je hudebně nadaná.

SEN: Kosmetický stolek

Navštěvuje hudební školu, kde se učí na

Podpora: Finanční podpora na nákup

klávesy, ale v domově nemůže cvičit,

kosmetického stolku 2.700 Kč.

protože v domově nejsou. Jejím velkým
snem jsou klávesy nebo varhany s
klaviaturou.
14 let
Dětský domov
SEN: Klávesy

jsem se narodil, miluji hudbu, armádu a
malování. Maluji pořád, armádu si
připomínám vším, co jde, ale hudbu co
chci dělat, na tom nemám vybavení, které
potřebuji. Mám Sen mít mixážní pult.“
16 let
Dětský domov
SEN: Mixážní vybavení
Podpora: Finanční podpora na nákup
mixážního vybavení 5.000 Kč.
Denis
„Denis“ žije v dětském domově se třemi
sourozenci druhý rok. Přišli zanedbaní a
museli se hodně učit nového. Denis je rád

Podpora: Finanční podpora na nákup kláves

v partě a rád jezdí na kole a hraje fotbal.

2.500 Kč nebo dar kláves.

Moc rád chodí do skauta a chtěl by jezdit s
kamarády na výpravy.
11 let
Dětský domov
SEN: Skautské výpravy
Podpora: Finanční roční podpora
skautských výprav 2.000 Kč.
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Magdaléna

Rozjezdové Sny

Tibor

„Magdaléna“ v dětském domově žije 11

Sportovní podpora

„Tibor“ je v dětském domově rok. Se

let. Většinu času věnuje přípravě na
maturitu. Vystudovala grafickou školu a
nyní si dodělává nástavbu – Podnikání.
Dále v životě bych se ráda věnovala
grafice a focení, proto její velký Sen je mít
zrcadlovku.
22 let
Dětský domov
SEN: Fotoaparát zrcadlovka

Vašek
„Vašek“ je v dětském domově od března,
matka se nezvládla o Vaška postarat. Má
rád parkur. Je neposedný a často zlobí.
Přesto by rád chodil s kamarády na
karate. Potřebuje kimono a pásek.
10 let
Dětský domov
SEN: Kimono a pásek

Podpora: Finanční podpora 15.000 Kč na

Podpora: Finanční podpora příspěvky na

nákup zrcadlovky nebo dar v podobě

nákup kimona a pásku 900 Kč.

zrcadlovky.

svými bratry je již umístěn v dětském
domově po druhé. Rád si hraje, skáče na
trampolíně, hraje fotbal a rád zkoumá.
Moc rád by se naučil karate. Potřeboval by
chrániče na zuby a ruce.
11 let
Dětský domov
SEN: Chrániče
Podpora: Finanční
podpora na nákup chráničů 600 Kč.
Barbora

Radek

„Barbora“ je v dětském domově od léta.

„Radek“ je v dětském domově rok. Se

Chodí do 9. třídy a ráda by šla na střední

svými bratry je již umístěn v dětském

školu obor sociální činnost. V domově si

domově po druhé. Rád si hraje a rád

zvyká. Našla si kroužek aerobiku, kam

zkoumá. Chodí na karate. Potřebuje

ráda chodí. Potřebovala by sportovní

chrániče na zuby a ruce.

boty.

12 let

12 let

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Chrániče

SEN: Sportovní boty

Podpora: Finanční podpora na nákup

Podpora: Finanční podpora na nákup

chráničů 600 Kč.

sportovních bot 1.600 Kč.
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Martina

Tibor

Eva

„Martina“ žije v pěstounské rodině se

„Tibor“ je v dětském domově rok. Se

„Eva“ v domově žije již 13 let, má dva

svými sestrami 4 roky, před tím byla v

svými bratry je již umístěn v dětském

mladší sourozence. Je přátelská a

dětském domově. Studuje Obchodní

domově po druhé. Rád si hraje, skáče na

zodpovědná. Studuje zdravotní školu. V

akademii a hraje beach volejbal.

trampolíně, hraje fotbal a rád zkoumá.

domově pomáhá s malými dětmi. Ráda

Dokončila program Mezinárodní cena

Moc rád by se naučil karate. Moc by si přál

chodí ven s kamarádkami. Splnila

vévody z Edinburghu. Moc by potřebovala

kimono s páskem.

stříbrný program Mezinárodní ceny

nové sportovní oblečení a boty.

11 let

vévody z Edinburghu. Hraje tenis a

17 let

Dětský domov

potřebovala nové sportovní boty.

Pěstounská rodina

SEN: Kimono a pásek

18 let

Sen: Sportovní oblečení a boty

Podpora: Finanční podpora na

Startovací byt

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na

nákup kimona a pásku 900 Kč.

SEN: Sportovní boty na tenis

nákup sportovního oblečení a bot.
Vašek
Radek

„Vašek“ je v dětském domově od března,

„Radek“ je v dětském domově rok. Se

matka se nezvládla o Vaška postarat. Má

svými bratry je již umístěn v dětském

rád parkur. Je neposedný a často zlobí.

domově po druhé. Rád si hraje a rád

Přesto by rád chodil s kamarády na

zkoumá. S bráchou by rád chodil na

karate. Potřebuje chrániče zubů a rukou.

karate. Potřebuje kimono a pásek.

10 let

12 let

Dětský domov

Dětský domov
SEN: Kimono a pásek
Podpora: Finanční podpora na nákup
kimona 1.100 Kč.

SEN: Chrániče
Podpora: Finanční podpora příspěvky na
nákup ochranných pomůcek 600 Kč.

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na
nákup sportovních bot.
Jan
„Jan“ je v domově od léta. Rodiče
drogovali. Rád hraje fotbal, florbal. Začal
tancovat break a hraje florbal. Potřeboval
sportovní boty.
13 let
Dětský domov
SEN: Sportovní boty
Podpora: Finanční podpora na nákup
sportovních bot 1.500 Kč.
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Liliana

Aneta– Splněný Sen

Lucie

„Liliana“ v dětském domově žije již deset

„Aneta“ žije již čtvrtý rok v pěstounské

„Lucie“ žije v pěstounské rodině se svými

let se svými čtyřmi sourozenci. Výborně

sportovní rodině. Před tím žila se

sestrami 4 roky, před tím byla v dětském

se učí a moc ráda tancuje, tanec je její

sestrami v dětském domově. Moc ráda

domově. Hraje beach volejbal. K beach

život. Ráda se stará o malé děti a ráda

sportuje a jezdí na kole. Již třetí rok hraje

volejbalu vede Lucii její pěstounka, která

pomáhá. Závodně tancuje. Potřebovala by

beach volejbal. Potřebovala by větší

je zároveň učitelkou tělocviku.

sportovní boty.

sportovní boty a soupravu.

Potřebovala by nové sportovní boty a

14 let

15 let

soupravu.

Dětský domov

Pěstounská rodina

12 let

Sen: Sportovní boty

Sen: Sportovní oblečení.

Pěstounská rodina

Podpora: Finanční podpora na nákup

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na

sportovních bot 1.500 Kč.

nákup sportovního oblečení.
Berenika
“ Berenika“ 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.
Moc by si přála sportovní tašku.
12 let
Pěstounská rodina
SEN: Sportovní taška na aerobik
Podpora: Finanční roční podpora na nákup
sportovní tašky 800 Kč.

Sen: Sportovní boty a souprava
Podpora: Finanční podpora na nákup bot a
soupravy 2.000 Kč.
Mikuláš
„Mikuláš“ je v dětském domově od léta,
pro zanedbání péče a týráni. Chodí do 7
třídy. Moc rád hraje fotbal a místní klub
ho vzal do svého mládežnického týmu.
Potřebuje nové kopačky.
13 let
Dětský domov
SEN: Kopačky
Podpora: Finanční podpora příspěvky na
nákup kopaček 1.400 Kč.
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Rozjezdové Sny

Rozjezdové Sny

Dlouhodobé Sny

Podpora zdravotní

Samostatné bydleni

Podpora studia

Milada

Šarlota

Igor– Splněný Sen

„Milada“ žije v dětském domově 4 roky.

„Šarlota“ je v dětském domově podruhé

„Igor“ je v domově čtvrtý rok. Je to skvělý 15

Učí se na pečovatelku. Po všech zážitcích,

od prázdnin. Z rodiny byla odebrána ve 3

ti letý kluk, je velmi veselý chlapec, vděčný za

které ve svém životě prožila, ji na rukou

letech, pak žila 4 roky v dětském domově,

každou maličkost a pozornost. Z toho je

zbyly jizvy. Moc by chtěla, aby jizvy

poté se dostala do pěstounské rodiny, kde

patrné, že doma zázemí a pozornosti se mu

zmizely.

po úmrtí pěstouna ji pěstounka týrala.

nedostávalo. Rád sportuje. Rád by se dostal na

19 let

Chodí na střední hotelovou školu. Chodí

střední školu. Má možnost chodit ve škole na

Dětský domov

do tanečního kroužku, ráda jezdí na kole

přípravu ke zkouškám.

SEN: Odstranění jizev

a má moc ráda koně. Protože by si brzy

15 let

Podpora: Doporučení či nabídnutí pomoci

měla stěhovat do startovacího bytu, tak by

Dětský domov

si moc přála své vybavení – postel,

SEN: Dostat se na střední školu

zrcadlo, skříň.

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na

18 let

přípravný kurz ke zkouškám na střední

Dětský domov

školu.

odstranění jizev na rukou.

Sen: Postel
Podpora: Finanční podpora na nákup
postele 9.490 Kč
Sen: Velké zrcadlo
Podpora: Finanční podpora na nákup
velkého zrcadla 800 Kč.
Sen: Skříň
Podpora: Finanční podpora na nákup skříně
4.600 Kč.
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Eva

Táňa

Michal

„Eva“ v domově žije již 13 let, má dva

„Táňa“ žije v domově se svými třemi

„Michal“ přišel do domova v létě. Chodí do

mladší sourozence. Studuje Zdravotní

sestrami 7 let. Je tichá, usměvavá holčina.

9. třídy a rád by se dostal na střední školu.

školu obor rehabilitace. Sportuje a ráda

Ráda se hezky oblékne. Má kamarádky, se

Potřeboval by chodit na přípravu na

píše články. Chodí na brigády, pomáhá s

kterými ráda chodí ven a na Zumbu. Ráda

přijímací zkoušky, aby vše dobře a

dětmi. Splnila stříbrnou Mezinárodní

by se zdokonalila v angličtině a chodila do

úspěšně zvládl.

cenu vévody z Edinburghu.

Kurzu anglického jazyka.

15 let

18 let

13 let

Dětský domov

Startovací byt

Dětský domov

SEN: Přípravka na přijímací zkoušky

SEN: Dobře se učit

SEN: Kurz angličtiny

Podpora: Roční finanční podpora na

Podpora: Finanční podpora studia 300 – 500

Podpora: Roční finanční podpora na

přípravku na přijímací zkoušky 2.000 Kč.

měsíčně, 3.600 – 5.000 Kč ročně.

anglický kurz 4.500 Kč.
Igor

Marián

Andrea

„Igor“ je v domově čtvrtý rok. Je to skvělý

“Marián“ v dětském domově je třetí rok.

„Andrea“ přišla do dětské domova před

15 ti letý kluk, je velmi veselý chlapec,

Rodiče se o něj nezajímají. Chodí do

rokem, sociálka ji odebrala pro zanedbání

vděčný za každou maličkost a pozornost.

deváté třídy a učí se dobře. Jezdí na kole a

péče a záškoláctví. Andrea si v domově

Rád sportuje. Rád by se dostal na střední

závodně hraje fotbal. Chtěl by se dostat na

zvyká, pomáhají v tom její dva sourozenci.

školu. Chtěl by se zlepšit i v anglickém

střední školu a potřebuje přípravu na

Andrea se zlepšila ve škole a ráda by se

jazyce a chodit na kurz.

zkoušky.

dobře naučila angličtinu.

15 let

14 let

11 let

Dětský domov

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Kurz angličtiny

SEN: Příprava na střední školu

SEN: Kurz angličtiny

Podpora: Finanční roční podpora 4.500 Kč

Podpora: Finanční roční podpora na Kurz

Podpora: Finanční roční podpora na kurz

na kurz angličtiny.

přípravy na střední školu 2.200 Kč.

angličtiny 4.500 Kč.
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abnormality.V chování pak se objevuje

měsíčně, druhou část zaplatí škola.

zvýšená citlivost, úzkostnost a rysy autismu.

Jakubovi můžete přispět i ON-LINE či na

S Jakubem pracují podle metody

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY – jak VS či uvádějte

strukturovaného učení, s využitím prvků

3907

alternativní komunikace. Maximálně mu
vyhovuje snížený počet dětí ve třídě,
individuální přístup pedagogů, vizualizace
např. pomocí fotografií, piktogramů či
procesuálních schémat, ale hlavně pevný
denní režim a program.
V letošním školním roce si u Jakuba všímáme
velkých pokroků zejména v oblastech
komunikačních a pracovních dovedností a v
oblasti hrubé motoriky. Naším hlavním cílem
Pomoc pro Jakuba – měsíční školné 1.000 Kč

v tomto roce bude především rozvíjet a
posilovat Kubovu samostatnou chůzi a

Jakubovi je 5 let, navštěvuje Mateřskou a

upevňovat jeho komunikační a sociální

základní školu speciální Diakonie ČCE Praha

schopnosti.

5– třídu mateřské školy pro děti s mentálním

Školné ve výši 2.000 Kč měsíčně je vysoké.

a kombinovaným postižením. Je postižen

Pomůžete někdo finančně Jakubovi

vzácným genetickým syndromem Kabuki –

a podpoříte ho školným ve výši 1.000 Kč

Like, který se projevuje mentální retardací a
řadou strukturních vývojových vad, mezi
které patří snížený růst, kosterní a svalové

31

Finanční pomoc na asistentku pro Dušana

nadcházejícím školním roce již jen na 5 hodin

Tomáš navštěvuje Speciální školu pro

– 3.000 Kč měsíčně

týdně. Dušan však nutně potřebuje asistenta

postižené děti, kam chodí moc rád. Rodiče

na výuku českého jazyka, matematiky a

jsou ve velmi tíživé situaci, kterou se snaží

přírodopisu, to je na 12 hodin týdně.

řešit, ale školné 2.000 Kč měsíčně za

Pěstouni shání pro Dušana finanční pomoc,

Tomáškovu školu je nad jejich možnosti.

aby mu mohli zajistit asistenta, alespoň na 10
hodin týdně.
5 hodin týdně od státu a 5 hodin týdně od
dobrých lidí – 3.000 Kč měsíčně – 30.000 Kč
ročně.
Můžete někdo Dušanovi pomoci a na
Dušan je třináctiletý stále usměvavý kluk.

asistenta mu jakoukoliv měsíční částkou

Žije se svým hendikepem autismem,

přispívat?

svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým

Každá další hodina s asistentem stojí 150 Kč.

syndromem na levé oko. Má šest sourozenců

Dušanovi můžete přispět i ON-LINE či na

v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi.

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY – jak VS či uvádějte

Navštěvuje základní školu, kde za pomoci

3807

asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co
ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si
ho oblíbila, velmi si spolu rozumí.
V minulých letech měl podle předpisů nárok
od státu na 15 výukových hodin týdně s
asistentem. Minulý školní rok již jen na 10
hodin týdně, chybějící hodiny zůstávala paní
asistentka s Dušanem zdarma a v

Můžete někdo Tomášovi pomoci a na školné
mu jakoukoliv měsíční částkou přispívat?
Rádi bychom sehnali sponzora, který by

Pomoc pro Tomáše – měsíční školné 1.000 Kč

přispěl polovinou měsíčního školného to je

Tomáš je desetiletý kluk, který neměl v

1.000 Kč – 10.000 Kč ročně. Druhou polovinu

životě tolik štěstí. Narodil se postižený

zajistí ředitelství školy.

mentální retardací, přesto je to veselý a

Tomášovi můžete přispět i ON-LINE či na

hravý kluk, který si každý den užívá, co mu

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY – jak VS či uvádějte

život nabízí.

3607.
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Pomoc pro Daniela – měsíční školné 1.000 Kč

Daniela velmi dobře starat, ale má finanční

5. Je v 7. ročníku ve třídě C, kde jsou žáci

problémy a potřebovala by pomoci s

s mentálním a kombinovaným postižením a

Danielovým školným.

poruchou autistického spektra. Tomášovi

Školné ve výši 2.000 Kč měsíčně je vysoké.

byla diagnostikována těžká mentální

Pomůžete někdo finančně Danielovi

retardace, atypický autismus, poruchy

a podpoříte ho školným ve výši 1.000 Kč

pozornosti a hyperaktivity na podkladě

měsíčně, druhou část zaplatí škola.

ADHD. Chlapec je velmi společenský,

Danielovi můžete přispět i ON-LINE či na

kontaktní. Je silně fixován na matku a

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY – jak VS či uvádějte
3507.

Pomoc pro Tomáše – měsíční školné 1.000 Kč

„Danielovi“ je 12 let a od září bude docházet

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

Tomášovi je 14 let, navštěvuje Mateřskou a

tíživé situaci, kterou se snaží řešit. Přes

základní školu speciální Diakonie ČCE Praha

veškerou snahu je Tomášovo školné nad

do 5. třídy základní speciální školy. Má

jejich možnosti.

vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou se

Můžete někdo Tomášovi pomoci a na školné

spastickou kvadruparézou. Většinu dne má

mu jakoukoliv měsíční částkou přispívat?

dobrou náladu. S každým hned naváže

Rádi bychom sehnali sponzora, který by

kontakt a je potěšen, když s ním dotyčná

přispěl polovinou měsíčního školného to je

osoba pohovoří a pohladí ho. Daniel přestože

1.000 Kč – 10.000 Kč ročně. Druhou polovinu

nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým

zajistí ředitelství školy.

pokynům, které se pravidelně opakují. Ve

Tomášovi můžete přispět i ON-LINE či na

škole pravidelně cvičí pod odborným

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY – jak VS či uvádějte

dohledem fyzioterapeutů. Rodina se snaží o

4014.
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Dlouhodobé Sny

Jáchym

Marek

Doučování

„Jáchym“ je v dětském domově 7 let. Rád

„Marek“ žije se svými sourozenci v

sportuje. Chodí do 7. třídy a dobře se učil,

dětském domově již čtvrtý rok. Bydleli ve

ale začal trochu lajdačit a potřebuje

velmi špatných podmínkách a do školy

pomoc, hlavně s angličtinou. Hraje

chodili velmi málo. Rád se stará o svou

závodně fotbal, který ho moc baví.

nejmladší sestřičku. Jezdí na kole, hraje

12 let

fotbal. Ve škole však musí přidat a proto

Terezka
„Terezka“ je v dětském domově druhý
rok. Je občas hodně smutná, ale má velkou
podporu u svého brášky. Má dlouhé
vlásky, ráda se češe a parádí. Moc

Dětský domov

potřebuje dohnat své spolužáky.

SEN: Doučování

8 let

Podpora: Finanční roční podpora na

Dětský domov

doučování 4.400 Kč.

SEN: Doučování

potřebuje doučování.
13 let
Dětský domov
SEN: Doučování
Podpora: Finanční roční podpora na hodiny
doučování roční 3.500 Kč.

Podpora: Finanční podpora doučování 4.400

Andrea

Kč.

„Andrea“ přišla do dětské domova před
rokem, sociálka ji odebrala pro zanedbání
péče a záškoláctví. Andrea si v domově
zvyká, pomáhají v tom její dva sourozenci.
Andrea se zlepšila ve škole, ale stále
potřebuje v učení pomoci.
11 let
Dětský domov
SEN: Doučování
Podpora: Finanční roční podpora na
doučování 4.400 Kč.
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Lukáš

Melichar

Dlouhodobé Sny

„Lukáš“ je v dětském domově rok,

„Melichar“ je v dětském domově druhý

Zdravotní podpora

sociálka ji odebrala pro zanedbání péče a

rok. Byl odebrán pro zanedbání péče. Rád

Benjamin

záškoláctví. Lukáš se snaží zvyknout si na

běhá venku a jezdí na kole. Chodí do

jiný režim. Chodí s kluky kopat a jezdí na

druhé třídy a potřebuje pomoc v českém

kole, které nikdy neměl. Má však

jazyce. Chtěl by chodit ve škole na

problémy ve škole a nutně potřebuje

kroužek „Nebojte se češtiny“.

doučování, aby vše dohnal.

7 let

splnit Sen, aby mohl dovádět v bazénku.

9 let

Dětský domov

Sociálně slabá rodina

Dětský domov

SEN: Kroužek Nebojte se češtiny

SEN: Kojenecké plavání

SEN: Dohnat vše ve škole

Podpora: Finanční roční podpora 1.000 Kč.

Podpora: Finanční příspěvek na kojenecké

„Benjamin“ se narodil 25. 10. 2016 slepé
mamince. Je to veselý a stále usměvavý
kluk, který miluje vodu, ale do vany se už
moc nevejde. Proto bychom mu chtěli

Podpora: Finanční roční podpora na hodiny

plavání 3.500 Kč.

doučování roční 4.400 Kč.

Veronika

Táňa

„Veronika“ byla odebrána z rodiny před

„Táňa“ žije v domově se svými třemi
sestrami 7 let. Je tichá, usměvavá holčina.
Ráda se hezky oblékne. Ve škole občas
spolužákům nestíhá, a proto potřebuje
doučování.
13 let
Dětský domov
SEN: Doučování
Podpora: Roční finanční podpora na
doučování 4.400 Kč.

dvěma roky, pro týrání otcem. Otec
spáchal sebevraždu. Veronika s bratrem
se vrátili domů na dlouhodobou
propustku. Máma se stará jak může, ale
některé věci finančně nezvládá. Veronika
nemůže chodit na obědy do školní jídelny.
12 let
Dětský domov, t.č. dlouhodobá propustka
SEN: Obědy ve školní jídelně
Podpora: Finanční podpora měsíční 560 Kč
(oběd 28 Kč)
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Klára

Dlouhodobé Sny

Daniela

„Klára“ se dostala do dětského domova v

Podpora samostatného bydlení

„Daniela“ žije v domově již 6 let se svými

létě. Učí se na kadeřnici, tím si plní svůj
dětský Sen. Ráda píše básničky a příběhy.
Má staré rozbité brýle a potřebuje nové.
16 let
Dětský domov
SEN: Nové brýle
Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč na
brýle.
Tibor
„Tibor“ byl odebrán z rodiny před dvěma
roky, pro týrání otcem. Otec spáchal
sebevraždu. Tibor se svoji se sestrou
vrátil domů na dlouhodobou propustku.

třemi sestrami pro zanedbání péče matky.
Soňa
Soňa se učí cukrářkou. V dětském
domově je s přestávkami 13 let. Je krásná
a milá dívka, která žije ve světě plném
lásky a krásných chlapců, Ráda se parádí
a vše řeší s úsměvem. Splnila Mezinárodní

Daniela se o své sestry doma rok starala,
než se dostaly všechny do dětského
domova. Chodí do učení na cukrářku. Moc
ráda zdobí dorty. Pomáhá v dětském
domově a snaží se naučit sama žít.
17 let

cenu vévody z Edinburghu. Začala se učit

Startovací byt

o sebe starat sama.

SEN: Podpora samostatného bydlení

18 let

Podpora: Finanční podpora měsíční podpora

Startovací byt

300 Kč, roční 3.600 Kč samostatného bydlení.

SEN: Podpora samostatného bydlení

Máma se stará jak může, ale některé věci

Podpora: Finanční podpora měsíční podpora

finančně nezvládá. Tibor nemůže chodit

300 – 500 Kč, roční 3.600 – 6.000 Kč.

na obědy do školní jídelny se spolužáky.
Byl by moc šťastný, kdy by mu někdo
pomohl.
14 let
Dětský domov, t.č. dlouhodobá propustka
SEN: Obědy ve školní jídelně
Podpora: Finanční podpora měsíční 580 Kč
(oběd 29 Kč)
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Dlouhodobé Sny

Aneta– Splněný Sen

Lucie

Sportovní podpora

„Aneta“ žije již pátý rok v pěstounské

„Lucie“ žije v pěstounské rodině se svými

Prokop

sportovní rodině. Před tím žila se

sestrami 5 let, před tím byla v dětském

sestrami v dětském domově. Moc ráda

domově. Hraje beach volejbal. K beach

sportuje a jezdí na kole. Již čtvrtý rok

volejbalu vede Lucii její pěstounka, která

hraje beach volejbal. Dokončila Stříbrnou

je zároveň učitelkou tělocviku.

úroveň Mezinárodní ceny vévody z

13 let

“ Prokop“ je v dětském domově od léta,
pro zanedbání péče. Na prostředí
dětského domova si zvyká. Moc rád by
hrál florbal, tak jako ve staré škole.
12 let

Edinburghu.

Pěstounská rodina

16 let

Sen: Beach volejbal

SEN: Florbal

Pěstounská rodina

Podpora: Finanční podpora roční oddílový

Podpora: Finanční roční podpora 1.400 Kč

Sen: Beach volejbal

příspěvek 4.000 Kč.

na kroužkovné.

Podpora: Finanční podpora roční oddílový

Dětský domov

příspěvek 4.000 Kč.
Matěj

Mirek
„Mirek“ žije v dětském domově druhý rok.

“Matěj“ žije se svým dvojčetem jen s

Nik

maminkou. Chodí do 4. třídy. Má rád

Byl odebrán pro psychické problémy

„Nik“ je v domově rok se svými bratry. Je

matky. Chodí do 9. třídy a rád posiluje.

to nadaný sportovec fotbalista a rád by

Chtěl by moc se naučit boxovat. Má

hrál fotbal dál závodně.

možnost chodit na Kicbox.

10 let

14 let

Dětský domov

Dětský domov

Sen: Fotbal

SEN: Příspěvky na Kicbox

Podpora: Finanční podpora na roční

Podpora: Finanční pololetní podpora 4.000

oddílový příspěvek 4.000 Kč.

Kč na příspěvky na Kicbox.

všechny klukoviny. Je to živel. Začal hrát
basketbal, kde má partu kamarádů a s
míčem mu to jde.
10 let
Sociálně slabá rodina
SEN: Basketbal
Podpora: Finanční podpora na roční
basketbalové příspěvky 4.300 Kč.

37

Lukáš

Kvído

Karin

„Lukáš“ žije v dětském domově rok. Byl

„Kvído“ žije v dětském domově. Chodí do

“Karin“ žije se sourozenci v sociálně slabé

odebrán se svými sourozenci za

6. třídy. Nejraději má babičku a pejska

rodině. Je to moc hodná holčina. Minulý

zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje

tety. Občas zlobí. Rád jezdí na kole, hraje

rok začala hrát basketbal, ve kterém je

fotbal a chodí do fotbalového oddílu.

počítačové hry, ale nejvíce ho baví hrát

velmi dobrá. Moc ráda by letos

8 let

fotbal. Chodí hrát do družstva a je dobrý

pokračovala, ale matka ji nemůže

Dětský domov

fotbalista.

basketbal zaplatit.

SEN: Fotbalové

12 let

Sociálně slabá rodina

příspěvky

Dětský domov

SEN: Basketbal

Podpora: Finanční

SEN: Fotbalové příspěvky

Podpora: Finanční podpora na roční

roční podpora 4.000 Kč

Podpora: Finanční roční podpora na

basketbalové příspěvky 4.300 Kč.

na fotbalové příspěvky.
Tibor

fotbalové příspěvky 4.000 Kč.
Nikol
Dominik

„Nikol“ je v dětském domově bude rok.

„Dominik“ je v dětském domově druhý

Byla odebrána z nefunkční rodiny i se

rok. V domově je se svou sestrou. Rád s

svým starším bratrem. Zvyká si na život v

kluky jezdí na kole, učí se vařit a hraje

domově. Ráda maluje, vyrábí výrobky a

kinball, který ho moc baví a rád by v něm

tancuje. Ráda by chodila se spolužačkami

pokračoval.

na kroužek míčovek.

11 let

12 let

Dětský domov

Dětský domov

Podpora: Finanční podpora roční na kroužek

SEN: Kroužek Kinballu

SEN: Chodit do kroužku míčovek

karate 1.600 Kč.

Podpora: Finanční roční podpora na kroužek

Podpora: Roční finanční podpora 1.000 Kč na

kinballu 1.000 Kč.

kroužkovné.

„Tibor“ je v dětském domově rok. Se
svými bratry je již umístěn v dětském
domově po druhé. Rád si hraje, skáče na
trampolíně, hraje fotbal a rád zkoumá.
Moc rád by se naučil karate.
11 let
Dětský domov
SEN: Kroužek Karate
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Barbora

Libor

Jan

„Barbora“ je v dětském domově od léta.

“Libor“ žije se svým dvojčetem jen s

„Jan“ je v domově od léta. Rodiče

Chodí do 9. třídy a ráda by šla na střední

maminkou. Chodí do 4. třídy. Má rád

drogovali. Rád hraje fotbal, florbal. Začal

školu obor sociální činnost. V domově si

všechny klukoviny. Začal hrát s bráchou

tancovat break. Ve škole by rád chodil se

zvyká. Našla si kroužek aerobiku, kam

basketbal. Je velký sportovec a kamarád.

spolužáky na florbal.

ráda chodí.

10 let

13 let

12 let

Sociálně slabá rodina

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Basketbal

SEN: Florbal

SEN: Aerobik

Podpora: Finanční podpora na roční

Podpora: Finanční roční podpora na

Podpora: Finanční roční podpora Aerobiku

basketbalové příspěvky 4.300 Kč.

kroužkovné florbalu 1.400 Kč.

3.000 Kč.
Martina
Adam

„Martina“ žije v pěstounské rodině se

„Adam“ je v domově rok se svým bratrem.

svými sestrami 5 let, před tím byla v

Je to nadaný sportovec fotbalista a rád by

dětském domově. Studuje Obchodní

pokračoval a hrál fotbal závodně.

akademii a hraje beach volejbal.

8 let

Dokončila program Mezinárodní cena

Dětský domov

vévody z Edinburghu. Ráda by v beach

Sen: Fotbalové příspěvky
Podpora: Finanční roční podpora na

volejbalu pokračovala.
17 let

fotbalové příspěvky

Pěstounská rodina

2.000 Kč.

Sen: Beach volejbal
Podpora: Finanční podpora roční oddílový
příspěvek 4.000 Kč.
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Denis

Eva

Mikuláš

„Denis“ žije v dětském domově se třemi

„Eva“ v domově žije již 13 let, má dva

„Mikuláš“ je v dětském domově od léta,

sourozenci druhý rok. Přišli zanedbaní a

mladší sourozence. Je přátelská a

pro zanedbání péče a týráni. Chodí do 7

museli se hodně učit nového. Denis je rád

zodpovědná. Studuje zdravotní školu. V

třídy. Moc rád hraje fotbal a místní klub

v partě, chodí do skauta. Rád jezdí na kole

domově pomáhá s malými dětmi. Ráda

ho vzal do svého mládežnického týmu.

a hraje fotbal.

chodí ven s kamarádkami. Splnila

13 let

11 let

stříbrný program Mezinárodní ceny

Dětský domov

Dětský domov
SEN: Fotbalové příspěvky
Podpora: Finanční roční
podpora fotbalových
příspěvků 1.000 Kč.

Dominik
„Dominik“ je v dětském domově druhý
rok. V domově je se svou sestrou. Rád s
kluky jezdí na kole, učí se vařit a hraje
kinball. Ve škole by si rád vyzkoušel Judo.
11 let
Dětský domov
SEN: Kroužek juda
Podpora: Finanční roční podpora na
kroužkovné 1.000 Kč.

vévody z Edinburghu. Hraje tenis.
18 let
Startovací byt
SEN: Naučit se dobře hrát tenis

SEN: Fotbalové příspěvky
Podpora: Finanční roční podpora příspěvky
na fotbalové příspěvky 1.600 Kč.

Podpora: Finanční podpora na roční
oddílové příspěvky 1.400 Kč – hodiny výuky

Simon

tenisu dána trenérem zdarma

„Simon“ je

Radek

nejmladší ze čtyř sourozenců. Je milý,

„Radek“ je v dětském domově rok. Se
svými bratry je již umístěn v dětském
domově po druhé. Rád si hraje a rád
zkoumá. S bráchou by rád chodil na

neposedný, hravý a je u každé klukoviny.
Rád jezdí na kole a kope s kluky fotbal.
Rád zažívá různá dobrodružství. Moc rád
chodil ve škole na míčové hry.

karate.

12 let

12 let

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Kroužek míčových her

SEN: Kroužek Karate

Podpora: Finanční roční podpora 800 Kč na

Podpora: Finanční roční podpora

kroužek míčových her.

kroužkovné 1.600 Kč.
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Erik

Vašek

Tonda

“ Erik“ žije v dětském domově rok. Byl

„Vašek“ je v dětském domově od března,

„Tonda“ žije v dětském domově rok. Byl

odebrán, pro zanedbání péče. Rád jezdí na

matka se nezvládla o Vaška postarat. Má

odebrán se svými sourozenci za

kole, hraje fotbal, ale nejvíce ho baví

rád parkur. Je neposedný a často zlobí.

zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje

rybaření. Ve škole by rád chodil do

Přesto by rád chodil s kamarády na

fotbal a chodí s bratry do fotbalového

kroužku míčových her.

karate.

oddílu.

9 let

10 let

7 let

Dětský domov

Dětský domov

Dětský domov

SEN: Kroužek míčových her

SEN: Karate

SEN: Fotbalové příspěvky

Podpora: Finanční roční podpora 1.000 Kč.

Podpora: Finanční roční podpora příspěvky

Podpora: Finanční roční podpora na

na karate 1.600 Kč.

fotbalové příspěvky 2.000 Kč.

Jaromír

Prokop

Alan

„Jaromír“ žije v dětském domově od

“ Prokop“ je v dětském domově od léta,

„Alan“ žije v dětském domově 4 rok. Z

malička. Nikdo z rodiny o něj nejeví

pro zanedbání péče. Na prostředí

rodiny byl odebrán pro týrání. Studuje

zájem. Má od narození zdravotní

dětského domova si zvyká. Chodí hrát

střední školu, obor masér. Rád hraje

hendikep. Splnil stříbrnou Mezinárodní

fotbal s kluky z domova. Ve škole by rád

závodně fotbal a sleduje filmy. Je velkým

cenu vévody z Edinburghu. Učí se

chodil hrát florbal.

fanouškem fotbalového týmu AC Sparta

prodavačem, chodí na brigádu a šetří si. Je

12 let

Praha.

to moc fajn kluk, který miluje stolní tenis.

Dětský domov

18 let

21 let

SEN: Florbal

Dětský domov

Dětský domov

Podpora: Finanční roční

SEN: Fotbalové příspěvky

podpora 1.400 Kč na příspěvek

Podpora: Finanční roční podpora

na florbal.

fotbalových příspěvků 4.000 Kč.

SEN: Tréninky stolního tenisu
Podpora: Finanční roční podpora tréninků
stolního tenisu 5.600 Kč.
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Přemek

Dlouhodobé Sny

„Přemek“ žije v dětském domově se třemi

Zájmová podpora

sourozenci druhý rok. Měl velký problém

Erik

mluvit a dodnes se učí správně
vyslovovat. Našel si kamarády a rád by s
nimi chodil hrát florbal.

Liliana
¨

“ Erik“ žije v dětském domově od léta. Byl
odebrán, pro zanedbání péče. Rád jezdí na
kole, hraje fotbal, ale nejvíce ho baví

„Liliana“ v dětském domově žije již deset
let se svými čtyřmi sourozenci. Výborně
se učí a moc ráda tancuje, tanec je její
život. Ráda se stará o malé děti a ráda
pomáhá. Závodně tancuje.

14 let

rybaření. Moc rád by chodil do

14 let

Dětský domov

rybářského kroužku.

Dětský domov

9 let

Sen: Tanec

Dětský domov

Podpora: Finanční podpora

SEN: Rybářský kroužek

na platbu ročních tanečních

SEN: Florbal
Podpora: Finanční roční podpora florbalové
příspěvky 1.500 Kč.
Hanka
“ Hanka“ žije v dětském domově tři roky.

Podpora: Finanční roční podpora 2.000 Kč.

Byla odebrána, jen v tom co měla na
sobě, ze sociálně slabé rodiny, kde žila se

Jan

svými 7 sourozenci. Je vděčná za každou

„Jan“ je v domově od léta. Rád hraje fotbal

maličkost, kterou dostane. Ráda hraje

a florbal. Kluci v domově chodí do DDM

divadlo, zpívá, tancuje a hraje vybíjenou.

tancovat break, moc by rád chodil s nimi.

Ráda by chodila ve škole na kroužek

13 let

vybíjené.
10 let
Dětský domov
SEN: Kroužek vybíjené
Podpora: Finanční roční podpora na kroužek
vybíjené 1.000 Kč.

Dětský domov
SEN: Break dance
Podpora: Finanční roční podpora na
kroužkovné Break dance 1.000 Kč.

příspěvků 1.000 Kč

Mirka
„Mirka“ žije v dětském domově 6 let se
svými 3 sestrami. Je temperamentní,
veselá. Ráda se učí novým věcem. Moc by
ráda tancuje a chtěla by chodit tancovat
Zumbu.
14 let
Dětský domov
SEN: Tancovat Zumbu
Podpora: Finanční podpora na hodiny
Zumby 400 Kč měsíčně, za rok 4.000 Kč.
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Čeněk

Denis

Matyáš

„Čeněk“ žije v dětském domově 8 let.

„Denis“ žije v dětském domově se třemi

“ Matyáš“ je v dětském domově druhý rok,

Bratři již dětský domov opustili. Rád

sourozenci druhý rok. Přišli zanedbaní a

byl odebrán z rodiny pro zanedbání péče.

sportuje, jezdí na skateboardu a tancuje

museli se hodně učit nového. Denis je rád

Chodí na střední školu obor sportovní

Brek dance. Vystupuje s Break dancem na

v partě a rád jezdí na kole a hraje fotbal.

managment. Tancuje brek dance a cvičí.

různých společenských akcích.

Moc rád chodí do skauta.

Učí malé děti tancovat.

16 let

11 let

18 let

Dětský domov

Dětský domov

Startovací byt

SEN: Break dance

SEN: Skautský oddíl

SEN: Break

Podpora: Finanční roční podpora 1.000 Kč

Podpora: Finanční roční podpora 800 Kč.

na příspěvky.

Podpora: Finanční podpora na roční
příspěvky na Break 1.000 Kč.

Lukáš
Zita

„Lukáš“ je v dětském domově rok,

“ Zita“ žije v dětském domově třetí rok.

sociálka ji odebrala pro zanedbání péče a

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

záškoláctví. Lukáš se snaží zvyknout si na

nezajímá. Všechno se snaží dohonit ve

jiný režim. Chodí s kluky kopat a jezdí na

školce, kde se jí moc líbí. Moc ráda tancuje

kole, které nikdy neměl. Rád vymýšlí

a chtěla by chodit do tanečního kroužku.

příběhy. Rád by chodil do kroužku

5 let

Časopisu Lišák.

Dětský domov

9 let

SEN: Kroužek Tancování

Dětský domov

Podpora: Finanční roční podpora 1.000 Kč

SEN: Kroužek Časopisu Lišák

na kroužkovné.

Podpora: Finanční roční podpora na
kroužkovné 800 Kč.
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Hedvika

Ilona

Iveta

„Hedvika“ v dětském domově od května.

„Ilona“ žije v dětském domově druhý rok

“ Iveta“ žije v dětském domově tři roky.

Matka se o ni nedokáže díky alkoholismu

se svými 4 sourozenci. Přišla do domova

Byla odebrána, jen v tom co měla na

postarat. Hedvika chodí do 6. třídy a

ve velmi zanedbaném stavu. Pomalu se

sobě, ze sociálně slabé rodiny, kde žila se

dobře se učí. Miluje koně. Vyrostla na

naučila žít v kolektivu. Ráda tancuje. Moc

svými 7 sourozenci. Je vděčná za každou

vesnici, kde mezi konmi byla každý den.

by chtěla chodit se sestrou do kroužku

maličkost, kterou dostane. Ráda hraje

Moc ráda by chodila jezdit do jízdárny.

„Tancování s Lukášem“.

divadlo, zpívá, tancuje a maluje. Moc ráda

Bude u toho pracovat a starat se o koně.

7 let

chodí do výtvarného kroužku.

13 let

Dětský domov

9 let

Dětský domov

SEN: Kroužek Tancování s Lukášem

Dětský domov

Podpora: Finanční podpora na roční

SEN: Výtvarný kroužek

kroužkovné 1.000 Kč.

Podpora: Finanční roční podpora 1.000 Kč

SEN: Jízdy na koni
Podpora: Finanční podpora na jízdy na koni
3.000Kč.
Ivo
„Ivo“ je v domově již 6 let. Rád hraje fotbal
a maluje. Nejvíce ho však baví tancovat
Break dance. Chodí již čtvrtý rok do
kroužku. Vystupuje s ostatními na
různých akcích.
13 let
Dětský domov
SEN: Break dance

kroužkovné.
Radek
„Radek“ je v dětském domově rok. Se
svými bratry je již umístěn v dětském
domově po druhé. Rád si hraje a rád
zkoumá. Moc se zajímá o včely a chodí na
kroužek včelařství.
12 let
Dětský domov

Podpora: Finanční roční podpora na

SEN: Kroužek Včelařství

kroužkovné Break dance 1.000 Kč.

Podpora: Finanční roční podpora
kroužkovné 1.000 Kč.
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Terezka

Karina

David

„Terezka“ je v dětském domově druhý

“ Karina“ žije v hodné rodině se svým

„David“ má Sen stát se malířem. Žije v

rok. Je občas hodně smutná, ale má velkou

postiženým bratrem. Karina se dobře učí,

pěstounské rodině, kde je velmi spokojen,

podporu u svého brášky. Má dlouhé

ráda maluje a tancuje. Jejím velkým Snem

přesto z ní byl násilím odebrán a trvalo

vlásky, ráda se češe a parádí. Moc ráda by

je navštěvovat kurz moderního tance.

půl roku, než ho pěstouni vybojovali zpět.

se spolužačkami chodila na dětskou jógu.

15 let

Chodí na výtvarný obor ZUŠ.

9 let

Sociálně slabá rodina

15 let

SEN: Kurz moderního tancování

Pěstounská rodina

Podpora: Finanční roční podpora tanečních

SEN: Stát se výtvarníkem

příspěvků 4.000 K

Podpora: Finanční podpora – roční

Dětský domov
SEN: Kroužek dětské jógy
Podpora: Finanční roční podpora na kroužek
jógy 1.000 Kč.

školné 2.800 Kč.
Šárka
“ Šárka“ žije v dětském domově se dvěma

Táňa „Táňa“ žije v domově se svými třemi

sourozenci. Matka ani otec se o ni

sestrami 7 let. Je tichá, usměvavá holčina.

nezajímají. Potřebuje neustálou péči a je

Ráda se hezky oblékne. Má kamarádky, se

ráda za jakoukoliv pozornost. Šárka se

kterými ráda chodí ven a na Zumbu.

výborně učí, má samé jedničky. Ráda

13 let

tancuje a cvičí. Moc ráda by chodila na

Dětský domov

míčovky.

SEN: Zumba

13 let

Podpora: Roční finanční podpora na kroužek

Dětský domov

Zumby 4.000 Kč.

SEN: Kroužek míčovek
Podpora: Roční finanční podpora na
kroužkovné 1.000 Kč.
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Tomáš

Nina

Dana

„Tomáš“ je velice živé dítě, které je v

„Nina“ je v dětském domově rok. Chodí do

“ Dana“ je usměvavá a hodná dívka. Je

domově 4 rok. Je veselý a stále v pohybu.

4. třídy. Je to hodná a klidná holčina. Ráda

sportovně nadaná, tancuje a je v týmu

Má hodně Snů. Moc by si přál chodit ve

čte, maluje, chodí s kamarádkami ven a

roztleskávaček. V dětském domově je se

škole na kroužek Repování.

moc by si přála chodit tancovat Zumbu.

svým bratrem. Velmi dobře se učí a chodí

8 let

11 let

žonglovat. Ráda by pokračovala.

Dětský domov

Dětský domov

14 let

SEN: Kroužek Repování

SEN: Zumba

Dětský domov

Podpora: Finanční roční podpora na kroužek

Podpora: Finanční roční podpora na

SEN: Žonglovat

Repování 1.000 Kč.

příspěvky na Zumbu 4.000 Kč.

Podpora: Finanční roční podpora na
příspěvky na žonglování 1.000 Kč.

Andrea
„Andrea“ přišla do dětské domova před
rokem, sociálka ji odebrala pro zanedbání

Matouš

péče a záškoláctví. Andrea si v domově

„Matouš“ je v dětském domově čtvrtý rok.

zvyká, pomáhají v tom její dva sourozenci.

Již si zvykl na své okolí. Kluci ho vzali

Andrea se zlepšila ve škole. Má

mezi sebe a s tím přišel i break, který teď

kamarádky, se kterými by ráda chodila

plní Matoušův volný čas.

tancovat Zumbu.

17 let

11 let

Dětský domov

Dětský domov
SEN: Zumba
Podpora: Finanční roční podpora na Zumbu
4.000 Kč.

Sen: Break dance
Podpora: Finanční podpora roční oddílový
příspěvek 1.000 Kč.
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Tibor

Andrea– Splněný Sen

Hanka

„Tibor“ je v dětském domově rok. Se

„Andrea“ žije v dětském domově rok.

“ Hanka“ žije v dětském domově tři roky.

svými bratry je již umístěn v dětském

Přišla do domova pro zanedbání péče.

Byla odebrána, jen v tom co měla na

domově po druhé. Rád si hraje, skáče na

Snaží se naučit žít v novém místě. Je to

sobě, ze sociálně slabé rodiny, kde žila se

trampolíně, hraje fotbal a rád zkoumá. Již

tichá dívenka. Moc ráda si hraje, žongluje

svými 7 sourozenci. Je vděčná za každou

druhý rok chodí na kroužek včelařství.

a ráda vaří. Ráda by chodila do kroužku

maličkost, kterou dostane. Ráda hraje

11 let

Kuchtíka.

divadlo, zpívá a tancuje. S kamarádkami

Dětský domov

12 let

by ráda chodila na Zumbu.

SEN: Včelařství

Dětský domov

10 let

SEN: Kroužek Kuchtík

Dětský domov

Podpora: Finanční roční podpora 1.200 Kč

SEN: Zumba

Podpora: Finanční roční podpora na kroužek
včelařství 1.000 Kč.

na kroužek Kuchtík.
Marika
„Marika“ žije v dětském domově druhý
rok se svými 4 sourozenci. Přišla do

Podpora: Finanční roční podpora na platbu
za Zumbu 4.000 Kč.

Moc děkujeme za pomoc.

domova ve velmi zanedbaném stavu.
Pomalu se naučila žít v kolektivu. Ráda
tancuje. Moc by chtěla chodit do
tanečního kroužku Tancování s Lukášem.
6 let
Dětský domov
SEN: Kroužek tancování
Podpora: Finanční roční podpora na taneční
kroužek 1.000 Kč.
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