KATALOG DĚTSKÝCH SNŮ
Každý má svůj sen, děti však potřebují
někoho, kdo jim jejich sny pomůže splnit.

Každý má svůj sen




Kdo jsme




„ANO, ANO“ je nezisková organizace podporující sociálně
hendikepované děti
Naším cílem je podat pomocnou ruku těm, kteří jí potřebují a
zaslouží si jí
Spolupracujeme s dětskými domovy, pěstounskými a sociálně
slabými rodinami

Chce něco zažít nebo něco nového vyzkoušet
Potřebuje něco do začátku nebo dlouhodobou podporu
Touží po něčem nebo potřebuje něco, co je pro něj nedostupné

Děti potřebují někoho,
kdo jim jejich Sny pomůže splnit

Projekt Sen






Je zaměřen na děti se sociálním hendikepem z dětských
domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin
Projekt u dětí rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy
Podporuje zodpovědnost
Zvyšuje sebevědomí
Zlepšuje integraci

„ANO, ANO“
anoano.eu

Ludmila Zachová
+420 602 333 977
ludmila.zachova@seznam.cz
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Vyberte si jeden dětský Sen

Jak přispět

a pomozte jej splnit
Na účet neziskové organizace








Pomůžete konkrétnímu dítěti
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 jeho
další vývoj
Zapojit se můžete jako jednotlivec, firma i tým
Konzultace při výběru Snů je samozřejmostí
Můžete pomoci i chodu a rozvoji projektu

2600130983/2010
Můžete přispět jednorázově nebo i vícekrát.
Sbírkový účet
2700713318/2010
Veřejná sbírka osvědčená pod
S-MHMP/1828236/2014

ve prospěch projektů „Projekt Sen” a „Sport pomáhá”
Přes portál Darujme.cz
https://www.darujme.cz/organizace/1200086

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.

„ANO, ANO“
anoano.eu

Ludmila Zachová
+420 602 333 977
ludmila.zachova@seznam.cz
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Jednorázové Sny
Rozjezdové Sny

„Leoš“ 15 let, je v domově od léta. Učí se na automechanika. Miluje motorky.
Jezdí závodně motokros, moc by potřeboval nový dres s ochrannými prvky.
Finanční podpora 4.000 Kč.

Sportovní vybavení
„Katarína” 14 let, její život se už 6 let pohybuje mezi dětským domovem a
psychiatrickou terapií. Chodí do 6. třídy. Ráda maluje a má ráda zvířata. Moc by ji
„Amálie“ 13 let, žije v dětském domově pátý rok. Byla odebrána se svými
sourozenci za zanedbání péče. Chodí do 6. třídy. Moc ráda sportuje a začala
trénovat atletiku. Potřebovala oddílové běžecké oblečení. Finanční podpora
2.300 Kč.
“ Zita“ 8 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 3. třídy, kde se ji moc líbí.
Chodí do gymnastiky, potřebuje nové cvičky. Finanční podpora 200 Kč.
“ Judita“ 7 let, žije v dětském domově rok se svými sestrami. Chodí do 1. třídy.
Nejradši si hraje s panenkami. Moc ráda cvičí. Chodí na sportovní gymnastiku.
Moc by potřebovala nové sportovní boty. Finanční podpora 800 Kč.
„Michal“ 15 let, v dětském domově od září, přišel bez oblečení. Chodí do 8. třídy.
Rád sportuje, jezdí na kole a chtěl by hrát s kamarády fotbal, potřebuje kopačky,
které nikdy neměl. Finanční podpora 1.200 Kč.

pomohl v rámci terapie kontakt s koňmi a jízda na nich. Potřebovala helmu
pro jízdu na koních. Finanční podpora 1.000 Kč.
“ Květka“ 8 let, žije v dětském domově třetí rok. Nejradši si hraje s panenkami se
svou sestřičkou. Chodí do 2. třídy. Minulý rok začala chodit na gymnastiku, kde
se jí líbí. Potřebovala by větší gymnastický dres. Finanční podpora 400 Kč.
„Ota” 18 let, v dětském domově druhý rok. Má 14 sourozenců. Pochází z
Jemenu. Chodí na střední školu letecký mechanik. Výborně se učí. Má rád fotbal a
velmi dobře hraje, vzali ho do týmu Krajského přeboru. Moc by potřeboval
sálovky na tréninky do tělocvičny. Finanční podpora 1.000 Kč.
„Tibor“ 14 let, je v dětském domově čtvrtý rok. Se svými bratry je již umístěn v
dětském domově po druhé. Rád zkoumá. Hraje fotbal Krajský přebor. Moc rád
by měl fotbalový míč. Finanční podpora 500 Kč.
“ Robert“ 11 let, v dětském domově druhý rok pro zanedbání péče. Je to živý
kluk, rád sportuje. Hraje florbal a zlomila se mu hůl. Finanční podpora 500 Kč.
„ANO, ANO“
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„Andrej“ 7 let, je v domově druhý rok se svými sourozenci. Chodí do 1. třídy
základní školy. Rád jezdí na kole, kope s kluky a hraje hry. Je to živel. Chodí

„Nela“ 9 let, do dětského domova ji vrátila

druhý rok na judo a moc by potřeboval kimono. Finanční podpora 700 Kč.

pěstounská rodina v létě. V pěstounské rodině
žila 6 let, před tím 2 roky v dětském domově.

„Petra“ 8 let, v dětském domově se svými sourozenci třetí rok pro zanedbání péče.

Chodí do 3. třídy. Miluje horolezectví. Ráda cvičí

Chodí do druhé třídy. Miluje sladkosti. Ráda zpívá, tancuje a cvičí. Chodí do

a dělá hvězdy a stojky. Moc ráda by chodila do

sportovních kroužků a potřebovala by 3/4 elasťáky a sportovní tričko.

kroužku gymnastiky a přeje si gymnastický

Finanční podpora 400 Kč.

dres. Finanční podpora 400 Kč.

“ Valentýna” 10 let, v dětském domově třetí rok pro zanedbání péče. Chodí do 4.

„Kevin“ 9 let, v dětském domově se sourozenci

třídy. Ráda pomáhá. Má moc ráda matematiku a ráda tancuje. Moc ráda chodí na

třetí rok. Chodí do 4. třídy. Moc rád maluje a

kroužek trampolín a na tance a potřebovala by sportovní boty. Finanční podpora

vyrábí. Má rád sport, jezdí na kole a na bruslích,

800 Kč.

hraje fotbal a florbal. Rád by chodil s kamarády na fotbálek a potřebuje
chrániče. Finanční podpora 400 Kč.

„Nik“ 14 let, je v dětském domově šestý rok se svými bratry a sestrou. Je to nadaný
sportovec fotbalista, hraje závodně fotbal a patří k posilám týmu. Potřeboval by

“ Klaudie“ 9 let, v dětském domově třetí rok pro zanedbání péče. Chodí do 3.

nové sálovky. Finanční podpora 500 Kč.

třídy. Ráda skáče na trampolíně, ráda tancuje, ráda si lakuje nehty a miluje
zvířata. Nic jiného si nepřeje, moc by se chtěla naučit jezdit na koni a starat

“ Agátka“ 6 let, žije v dětském domově druhý rok. Začala chodit do 1. třídy.

se o ně. Potřebuje jezdeckou helmu. Finanční podpora 1.000 Kč.

Nejradši má kočárek s miminkem. Hraje si svou sestřičkou. Ráda tancuje a cvičí.
Chodí na gymnastiku a moc by si přála nové cvičky. Finanční podpora 200 Kč.

„Michal“ 15 let, v dětském domově od září, přišel bez oblečení. Chodí do 8. třídy.
Rád sportuje, jezdí na kole a chtěl by hrát s kamarády fotbal, nemá však žádné

„Mikuláš“ 15 let, v dětském domově od léta. Chodí do osmé třídy. Rád sportuje,

kraťasy ani dres. Finanční podpora 250 Kč na nákup fotbalových kraťasů a 150

chodí s kluky hrát fotbal, moc rád by měl svoje kopačky. Finanční podpora 800

Kč na nákup dresu.

Kč.
„ANO, ANO“
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„Amálie“ 13 let, žije v dětském domově pátý rok. Byla odebrána se svými

“ Zita“ 8 let, žije v dětském domově pátý rok. Moc se jí stýská po mamince, ale ta

sourozenci za zanedbání péče. Chodí do 6. třídy. Moc ráda sportuje a začala

se o ni nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. Chodí do 3. třídy, kde se ji moc líbí.

trénovat atletiku. Potřebovala tretry. Finanční podpora 2.000 Kč.

Už druhý rok chodí do tanečního kroužku DMC a potřebovala by nové
chrániče. Finanční podpora 200 Kč na chrániče.

„Natan“ 9 let, je v domově druhý rok se svými
sourozenci. Chodí do 2. třídy základní školy. Rád

„Nela“ 9 let, do dětského domova ji vrátila pěstounská rodina v létě, kde žila 6

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

let, před tím 2 roky v dětském domově. Chodí do 3. třídy. Miluje horolezectví.

minulý rok začal s bráchou chodit na judo a

Ráda cvičí a dělá hvězdy a stojky. Moc ráda by chodila do kroužku gymnastiky

potřebuje kimono. Finanční podpora 800 Kč.

a potřebuje gymnastické cvičky. Finanční podpora 200 Kč.

“ Judita“ 7 let, žije v dětském domově rok se

„Marika“ 9 let, žije v dětském domově pátý rok se svými 4 sourozenci. Přišla do

svými sestrami. Chodí do 1. třídy. Nejradši si

domova ve velmi zanedbaném stavu. Ráda tancuje, hraje hry a cvičí. Moc by si

hraje s panenkami. Moc ráda cvičí. Chodí na

přála nové sportovní boty. Finanční podpora 800 Kč.

sportovní gymnastiku. Moc by si přála větší
gymnastický dres. Finanční podpora 400 Kč.

„Kevin“ 9 let, v dětském domově se sourozenci třetí rok. Chodí do 4. třídy. Moc
rád maluje a vyrábí. Má rád sport, jezdí na kole a na bruslích, hraje fotbal a

„Ota” 18 let, v dětském domově druhý rok. Má 14 sourozenců. Pochází z Jemenu.

florbal. Moc rád by měl fotbalový dres a kraťasy. Finanční podpora 800 Kč.

Chodí na střední školu letecký mechanik. Výborně se učí. Má rád fotbal a velmi
dobře hraje, vzali ho do týmu Krajského přeboru. Moc by potřeboval nové

„Denis“ 14 let, žije v dětském domově se třemi sourozenci pátý rok. Přišli

kopačky. Finanční podpora 1.500 Kč.

zanedbaní a museli se hodně učit nového. Denis je rád v partě, chodí hrát
fotbal. Moc by potřeboval nové kopačky. Finanční podpora 800 Kč.

„Petra“ 8 let, v dětském domově se svými sourozenci třetí rok pro zanedbání péče.
Chodí do druhé třídy. Ráda zpívá, tancuje a cvičí. Chodí do sportovních kroužků

„Klára” 9 let, v dětském domově od léta. Chodí do 2. třídy. Ráda sportuje a běhá.

a potřebovala by sportovní boty. Finanční podpora 800 Kč.

Byla jí doporučena terapie koňmi. Potřebuje jezdeckou helmu. Finanční
podpora 1.000 Kč.
„ANO, ANO“
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Judita“ 7 let, žije v dětském domově rok se svými sestrami. Chodí do 1. třídy.
Nejradši si hraje s panenkami. Moc ráda cvičí. Chodí na sportovní gymnastiku.

Soustředění, Turnaje, Startovné

Moc by si přála nové gymnastické cvičky. Finanční podpora 200 Kč.
„Ota” 18 let, v dětském domově druhý rok. Má 14 sourozenců. Pochází z
“ Zita“ 8 let, žije v dětském domově pátý rok. Moc se jí stýská po mamince, ale ta

Jemenu. Chodí na střední školu letecký mechanik. Výborně se učí. Má rád fotbal

se o ni nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. Chodí do 3. třídy, kde se ji moc líbí.

a velmi dobře hraje, vzali ho do týmu Krajského přeboru. Moc rád by jel na

Už druhý rok chodí do tanečního kroužku DMC a potřebovala nové sportovní

letní soustředění. Finanční podpora 3.800 Kč za fotbalové soustředění.

boty. Finanční podpora 800 Kč.
“Luboš“ 10 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 4. třídy. Má bráchu dvojče a jsou
“ Valentýna” 10 let, v dětském domově třetí rok pro zanedbání péče. Chodí do 4.

u všech klukovin. Zamiloval si basketbal a již třetí rok s bráchou chodí na

třídy. Ráda pomáhá. Má moc ráda matematiku a ráda tancuje. Moc ráda chodí na

tréninky a moc by rád jel i na letní soustředění. Rodiče nemají takové

kroužek trampolín a na tance, potřebovala by 3/4 elasťáky a sportovní tričko.

finanční možnosti. Finanční podpora 5.400 Kč za basketbalové soustředění.

Finanční podpora 400 Kč.
„Jáchym“ 18 let, je v dětském domově druhý rok. Byl odebrán pro zanedbání
„Adam“ 12 let, je v domově šestý rok se svými sourozenci. Je to nadaný sportovec

péče. Studuje na maséra. Hraje již 6 let lakros,

fotbalista. Rád jezdí na kole a kromě fotbalu má rád i ostatní sporty. Dobře se učí.

je v reprezentaci. Rád by jel v létě na

Chodí do fotbalového oddílu a potřeboval by nové sálovky. Finanční podpora

soustředění. Finanční podpora letního

500 Kč.

soustředění 3.800 Kč v lakrosu.

“ Agátka“ 6 let, žije v dětském domově druhý rok. Začala chodit do 1. třídy. Nejradši

„Petra“ 8 let, v dětském domově se svými

má kočárek s miminkem. Hraje si svou sestřičkou. Ráda tancuje a cvičí. Chodí na

sourozenci třetí rok pro zanedbání péče. Chodí

gymnastiku a moc by si přála větší gymnastický dres. Finanční podpora 400 Kč.

do druhé třídy. Ráda zpívá, tancuje a cvičí.
Chodí se sestrou 3. rok do tanečního

“ Květka“ 8 let, žije v dětském domově třetí rok. Nejradši si hraje s panenkami se

kroužku DMC a moc by si přála jet na letní

svou sestřičkou. Chodí do 2. třídy. Minulý rok začala chodit na gymnastiku a moc

taneční soustředění. Finanční podpora 4.900

se jít tam líbí. Potřebovala větší cvičky. Finanční podpora 200 Kč.

Kč za Taneční soustředění.
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„Alan“ 21 let, žije v dětském domově 11 let, nyní ve startovacím bytě. Z rodiny byl
odebrán pro týrání. Vyučil se zedníkem a teď se učí malířem. Rád hraje závodně

Studium, Kurzy

fotbal, na pozici brankář, sleduje filmy a poslouchá hudbu. Finanční podpora
zimního fotbalového soustředění. 1.800 Kč.

“Marián“ 18 let, v dětském domově je sedmý rok, nyní ve startovacím bytě.
Rodiče se o něj nezajímají. Chodí na střední školu dopravní. Jezdí na kole,

„Leoš“ 15 let, je v domově od léta. Učí se na

závodně hraje fotbal. Splnil Stříbrný program DofE. Moc by si přál řidičský

automechanika. Miluje motorky. Jezdí

průkaz, který potřebuje i k praxi ve škole. Finanční podpora 11.500 Kč.

závodně motokros, byl by moc rád, kdyby
se našel někdo, by mu přispěl na startovné

“ Vanda“ 17 let, je v dětském domově druhý rok. Studuje střední hotelovou školu.

na závody. Finanční podpora 600 Kč

Má hodně životních plánů, ráda by pracovala v kavárně. Má sen se zdokonalit v

startovné na jeden závod.

angličtině a moc ráda by se zúčastnila 14 denního jazykového kurzu v Anglii.
Na Letenku a ubytování si ušetří z brigády. Finanční podpora 13.000 Kč.

“Jonáš“ 10 let, sociálně slabá rodina. Chodí
do 4. třídy. Má bráchu dvojče a jsou u všech

“Ema“ 18 let, v dětském domově již 9 let, nyní bydlí s dalšími děvčaty ve

klukoviy. Zamiloval si basketbal a s bráchou

startovacím bytě, kde se učí starat samy o sebe. Učí se na prodavačku a moc ji

začali chodit na tréninky. Rodiče, ale nemají

prodávat baví. Splnila bronzový program DofE. Ráda by si udělala řidičské

takové finanční možnosti a Jonáš by moc rád jel s týmem na letní soustředění.

oprávnění, aby měla více možností při získání práce. Finanční podpora 11.500

Finanční podpora 5.300 Kč basketbalové soustředění.

Kč za autoškolu.

„Jáchym“ 18 let, je v dětském domově druhý rok. Byl odebrán pro zanedbání

„Andrea“ 15 let, přišla do dětské domova před čtyřmi lety, sociálka ji odebrala pro

péče. Studuje maséra. Hraje již 6 let lakros, je v reprezentaci. Potřeboval by

zanedbání péče a záškoláctví. Chodí do 9. třídy. Dobře se učí. Splnila stříbrný

pomoci a přispět na turnaje. Finanční podpora 1.000 Kč na turnaj.

program DofE. Ráda by studovala Střední školu Design interiéru. O tuto školu
je velký zájem a proto by Aneta potřebovala se dobře připravit a ráda by

„Nik“ 14 let, je v dětském domově šestý rok se svými bratry a sestrou. Je to nadaný

chodila na přípravný kurz grafický kurz. Finanční podpora 4.600 Kč.

sportovec fotbalista, hraje závodně fotbal a patří k posilám týmu. Rád by jel na
zimní soustředění. Finanční podpora 2.500 Kč na fotbalové soustředění.
„ANO, ANO“
anoano.eu

Ludmila Zachová
+420 602 333 977
ludmila.zachova@seznam.cz

9

“ Milena“ 17 let, je v dětském domově 11 let se svými sestrami. Studuje střední

“ Vanda“ 17 let, je v dětském domově druhý rok. Studuje střední hotelovou školu.

školu sociální činnost. Ráda češe a líčí, má velký sen si udělat kadeřnický kurz,

Má hodně životních plánů, ráda by pracovala v kavárně. Má sen si udělat

který by byl rekvalifikační. Finanční podpora 14.000 Kč za kadeřnický

baristický kurz. Finanční podpora 4.600 Kč za baristický kurz.

rekvalifikační kurz.
„Mirek“, 18 let, žije v dětském domově čtvrtý rok. Byl odebrán pro psychické
„Igor“18 let, je v domově sedmý rok, nyní ve startovacím bytě. Je to skvělý 18ti

problémy matky. Chodí do 3. ročníku na Střední školu protipožární ochrany. Má

letý kluk, je velmi veselý chlapec. Rád sportuje. Studuje střední školu stavební.

rád Box. Moc rád by si udělal řidičák, který ke svému povolání potřebuje, aby

Chodí na brigádu. Splnil stříbrný program DofE. Moc by si chtěl udělat řidičák.

si dále mohl udělat řidičák na nákladní auto. Finanční podpora 11.500 Kč.

Finanční podpora 11.500 Kč za autoškolu.
„Kamila” 16 let, v dětském domově třetí rok. Chodí na střední hotelovou školu.
“Mia“ 17 let, v dětském domově již 9 let. Krásná dlouhovlasá dívenka, celý život má

Chtěla by se co nejvíce vzdělávat, a proto by ráda si udělala barmanský

slabost pro auta a plní si svůj sen, učí se na automechanika. Přesto se ráda o sebe

kurz. Finanční podpora 4.300 Kč na barmanský kurz.

stará i o druhé, líčí je a češe. Moc by si přála
získat kurz pro vizážistky. Finanční podpora
8.000 Kč za kurz pro vizážisty.

Vybavení studijní, pracovní

„Barbora” 17 let, je v dětském domově třetí

„Katka“ 22 let, žiji v dětském domově 7 let. Odmaturovala jsem na Střední

rok. Chodí na střední školu obor sociální

odborné škole pro administrativu Evropské Unie, obor provoz diplomatických

činnost. Splnila bronzový program DofE. Cvičí

služeb. Nyní studuji Právo v Olomouci. Mým nejdůležitějším koníčkem je nyní

závodně aerobik. Moc by si přála řidičák,

škola a učení. Velice mě baví studium cizích jazyků a poznávání nových věcí

který bude potřebovat ke svému

vůbec. Dále je mým koníčkem sport, nejvíce pak běhání. Rozbil se mi počítač a

budoucímu zaměstnání.

byla bych moc vděčná, kdyby mi někdo mohl pomoci, ráda si na něj částku

Finanční podpora 12.000 Kč na platbu za

přidám. Finanční podpora 16.000 Kč na nákup nového počítače.

autoškolu.
„ANO, ANO“
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„Petr“ 16 let, v dětském domově třetí rok, před tím již několikrát v Klokánku. je to

“Tadeáš” 17 let, je v dětském domově sedm let. Je to hodný a moc milý kluk.

moc hodný kluk. Studuje na truhláře. Má rád vodu a rybníky, hraje florbal. Splnil

Rád sportuje a nejraději jezdí na kole. Splnil Bronzový program DofE. Má spoustu

Stříbrný program DofE. Nutně by potřeboval nové boty na praxi.

kamarádů a chodí rád i do školy. Chodí na střední hotelovou školu a

Finanční podpora 800 Kč na nákup pracovních bot.

potřeboval by oblečení na praxi – kalhoty, košili, boty. Finanční podpora 500
Kč na nákup černých bot.

„Nina“ 18let, přišla do dětského domova před rokem se svým bratrem za
zanedbání péče. Učí se ve 3. ročníku na vlásenkářku a kadeřnici. Ráda sportuje

„Nela“ 7 let, je v dětském domově druhý rok, společně se sourozenci. Chodí do

a poslouchá písničky. Potřebovala by na praxi konturovací strojek.

1. ročníku základní školy. Má ráda panenky, ráda je ve vodě a moc ráda maluje.

Finanční podpora 2.800 Kč na konturovací strojek.

Moc ráda by chodila do výtvarného kroužku a potřebuje výtvarné potřeby.
Finanční podpora 1.000 Kč na nákup výtvarných potřeb.

“Tadeáš” 17 let, je v dětském domově sedm let. Je to hodný a moc milý kluk. Rád
sportuje a nejraději jezdí na kole. Splnil Bronzový program DofE. Má spoustu

„Marek“ 10 let, je v domově druhý rok.

kamarádů a chodí rád i do školy. Chodí na střední hotelovou školu a potřeboval

Chodí do 5. třídy. Moc rád pracuje rukama

by oblečení na praxi – kalhoty, košili, boty. Finanční podpora 700 Kč na nákup

a tvoří. Rád by chodil do kroužku

bílé košile.

dřevomodeláře a potřebuje pracovní
montérky. Finanční podpora 400 Kč na

“Mia“ 17 let, v dětském domově již 9 let. Krásná dlouhovlasá dívenka, celý život má

nákup pracovních montérky.

slabost pro auta a plní si svůj sen, učí se na automechanika. Přesto se ráda o sebe
stará i o druhé, líčí je a češe. Potřebovala by kameru k počítači, pro online

„Jáchym“ 16 let, je v dětském domově 10

studium. Finanční podpora 500 Kč na nákup kamery.

let se svými sestrami. Rád sportuje. Hraje
závodně fotbal, který ho moc baví. Rád

„Jáchym“ 16 let, je v dětském domově 10 let se svými sestrami. Rád sportuje.

hraje počítačové hry. Nastoupil do 1.

Hraje závodně fotbal, který ho moc baví. Rád hraje počítačové hry. Nastoupil do 1.

ročníku na truhláře a potřebuje

ročníku na truhláře a potřebuje dobré pracovní boty. Finanční příspěvek 1.000

truhlářské nástroje a vybavení. Finanční

Kč na pracovní boty.

příspěvek 4.800 Kč na truhlářské vybavení.
„ANO, ANO“
anoano.eu
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“Dominika” 12 let, v dětském domově od jara.

“ Juraj“ 13 let, v dětském domově druhý rok. Chodí do 7. třídy. Moc rád sportuje,

Chodí do 7. třídy. Má ráda zvířata a moc ráda se

miluje skákání, přemety a zamiloval si parkour a snaží se ho učit. Moc by si

o ně stará. Její další zálibou je malování, moc

přál zúčastnit se Parkour- workshop. Finanční podpora 800 Kč za víkendový

ráda by chodila do výtvarného kroužku a

Parkour – workshop.

potřebuje výtvarné potřeby. Finanční podpora
1.000 Kč za výtvarné pomůcky.

„Melichar“ 10 let, je v dětském domově pátý
rok. Byl odebrán pro zanedbání péče. Rád běhá

„Marek“ 10 let, je v domově druhý rok. Chodí do

venku a jezdí na kole. Chodí do 5. třídy. Letos

5. třídy. Moc rád pracuje rukama a tvoří. Rád by

se zúčastnil týdenní Příměstského

chodil do kroužku dřevomodeláře a potřebuje

sportovního tábora a moc rád by v létě chodil

pracovní rukavice. Finanční podpora 120 Kč na nákup pracovních rukavic.

zase. Finanční podpora 1.800 Kč na příměstský
sportovní tábor.

“Tadeáš” 17 let, je v dětském domově sedm let. Je to hodný a moc milý kluk. Rád
sportuje a nejraději jezdí na kole. Splnil Bronzový program DofE. Má spoustu

„Pavel“ 11 let, v dětském domově od února.

kamarádů a chodí rád i do školy. Chodí na střední hotelovou školu a potřeboval

Chodí do 5. třídy. Má rád počítače a partu kamarádů. Chodí do skauta a rád by

by oblečení na praxi – kalhoty, košili, boty.

jel v létě na skautský tábor. Finanční podpora 3.500 Kč za skautský tábor.

Finanční podpora 700 Kč na nákup černých kalhot.
„Dominik“, 14 let, v dětském domově pátý rok. V domově je se svou sestrou.
Rád s kluky jezdí na kole, učí se vařit a hraje kinball a florbal. Moc rád v létě by

Tábory, Workshop

chodil do příměstského sportovního tábora. Finanční podpora 2.000 Kč na
příměstský sportovní tábor.

“ Šárka“ 16 let, žije v dětském domově 14 let. Matka ani otec se o ni nezajímají.
učí se na cukrářku. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá s malými dětmi. Slnila bronzový

„Marek“ 10 let, je v domově druhý rok. Chodí do 5. třídy. Moc rád pracuje rukama

program DofE. Chodí do skauta a ráda by v létě jela na skautský tábor. Finanční

a tvoří. Chodí do skauta a rád by jel v létě na skautský tábor. Finanční

podpora 3.500 Kč za skautský tábor.

podpora 3.000 Kč za skautský tábor.
„ANO, ANO“
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„Libuška“ 12 let, v dětském domově se sourozenci třetí rok. Chodí do 6. třídy. Je to

“ Ema“ 6 let, žije v dětském domově od dubna se svou sestrou. Chodí do 1. třídy.

usměvavá holčina s velkýma očima. Moc ráda cvičí a tancuje. Ráda by v létě

Ráda si hraje s panenkami a jezdí na kolečkových bruslích. Moc by si přála

chodila na příměstský taneční tábor. Finanční podpora 1.000 Kč.

panenku z ledového království. Finanční podpora 500 Kč.

„Tonda“ 11 let, je v domově šestý rok se svými sourozenci. Dobře se učí. Je to

“ Emil” 7 let, žije v dětském domově čtvrtý rok. Maminka se nezvládla o něj

nadaný sportovec. Rád jezdí na kole, miluje salta a jiné létání. Přitahuje ho

starat. Emil se musel naučit různým základním věcem. Chodí do 2. třídy. Rád si

parkour a snaží se ho učit. Moc by si přál zúčastnit se Parkour- workshop.

hraje, jezdí na kole a moc rád s kluky hraje fotbal. Moc by si přál fotbalový

Finanční podpora 800 Kč za víkendový Parkour – workshop.

míč. Finanční podpora 200 Kč.

„Tomáš“ 11 let, je velice živé dítě, které je v dětském domově 7 rok. Je veselý a

Jan“ 15 let, je v dětském domově třetí rok.

stále v pohybu. Má hodně Snů a hodně poznámek. Chodí do šesté třídy. Moc rád

Rodiče drogovali. Učí se elektrikáře. Rád

by v létě chodil do příměstského tábora s námětem “Vesmír”. Finanční podpora

hraje fotbal a jezdí na skateboard. Moc by si

1.000 Kč za příměstský tábor.

přál velkou cestovní tašku. Finanční
podpora 1.000 Kč.

Věci pro radost

„Pavel“ 11 let, v dětském domově od
února. Chodí do 5. třídy. Má rád počítače a

„Max“ 11 let, v dětském domově dva roky. Chodí do 5. třídy. Má rád kolo a všechno

partu kamarádů. Chodí do skauta a rád by

okolo vody. Moc rád by chodil do rybářského kroužku a potřebuje vlasce,

jezdil na skautské výpravy. Potřebuje

splávek, háčky, vidličku a rybářskou stoličku. Finanční podpora 350 Kč na

vybavení ešus, čelovku, spacák a batoh.

nákup vlasce, splávku, háčků, vidličky a 200 Kč na nákup rybářské stoličky.

Finanční podpora 350 Kč na nákup ešusu, 100 Kč na nákup čelovky, 1.000 Kč na
nákup spacáku, 800 Kč na nákup batohu.

„Mariana” 15 let, v dětském domově od května. Chodí na gymnázium na Open
Gate. Výborně se učí. Ráda sportuje a moc ráda maluje. Moc by chtěla malovat

„Oliver“, 5 let, žije jen s maminkou. Maminka by potřebovala pomoci s oblečením

na plátno. Finanční podpora 700 Kč na nákup pláten.

pro Olivera. Dar oblečení velikost 116 – 122.
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„Marek“ 10 let, je v domově druhý rok. Chodí do 5. třídy. Moc rád pracuje rukama

“ Johanka“ 5 let, žije v dětském domově od léta. Chodí do školky. Ráda si hraje

a tvoří. Chodí do skauta a potřebuje skautskou košili, skautský šátek, šňůrku a

se sestřičkou, má ráda knížky a malování. Moc by si přála hadrovou panenku.

turbánek. Finanční podpora 700 Kč na nákup skautské košile, 100 Kč na nákup

Finanční podpora 300 Kč na nákup panenky.

skautského šátku, šňůrky a turbánku.
„Benjamin“, 4 roky se narodil slepé mamince. Je to živý zvídavý kluk. Chodí do
„Kvído“ 12 let, v dětském domově dva roky. Chodí do 6. třídy. Má rád kolo a

školky, kde ho to moc baví. Maminka by potřebovala pomoci s oblečením pro

všechno okolo vody. Začal chodit do rybářského kroužku a moc by si přál

Bena. Dar oblečení velikost 110 – 116.

podběrák. Finanční podpora 350 Kč na nákup podběráku.
„Max“ 11 let, v dětském domově dva roky. Chodí do 5. třídy. Má rád kolo a
“ Klaudie“ 11 let, žije v dětském domově od dubna. Chodí do 5. třídy. Má výtvarné

všechno okolo vody. Moc rád by chodil do rybářského kroužku a potřebuje

nadání, moc ráda maluje a vyrábí. Moc by si přála akrylové barvy na malování

prut. Finanční podpora 900 Kč na nákup prutu.

na plátna. Finanční podpora 420 Kč na nákup
akrylových barev.

„Ota” 18 let, v dětském domově druhý rok. Má 14 sourozenců. Pochází z
Jemenu. Chodí na střední školu letecký mechanik. Výborně se učí. Má rád fotbal a

“ Šárka“ 16 let, žije v dětském domově 14 let.

velmi dobře hraje. Máma žije v Holandsku a Ota by se rád za ní podíval.

Matka ani otec se o ni nezajímají. Učí se na

Finanční podpora 2.500 Kč na nákup letenky.

cukrářku. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá s malými
dětmi. Slnila bronzový program DofE. Chodí do

“ Juraj“ 13 let, v dětském domově druhý rok. Chodí do 7. třídy. Moc rád sportuje,

skauta. Potřebuje na výpravy a na tábor ešus,

miluje skákání, přemety a zamiloval si parkour a snaží se ho učit. Moc by si

čelovku, spacák a batoh. Finanční podpora 1.000

přál malou sportovní kameru, kterou by si své výkony mohl natáčet. Finanční

Kč na nákup spacáku, 350 Kč na nákup ešusu,

podpora 750 Kč na nákup sportovní malé kamery.

100 Kč na nákup čelovky, 800 Kč na nákup batohu.
„Mariana” 15 let, v dětském domově od května. Chodí na gymnázium na Open
„Isabel“, 3 roky, žije jen s maminkou v azylovém domě. Maminka by potřebovala

Gate. Výborně se učí. Ráda sportuje a moc ráda maluje. Moc by chtěla malovat

pomoci s oblečením pro Isabel. Dar oblečení velikost 98 – 104.

na plátno, prosí o akrylové barvy. Finanční podpora 700 Kč.
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“ Emil” 7 let, žije v dětském domově čtvrtý rok.

„Marek“ 10 let, je v domově druhý rok. Chodí do 5. třídy. Moc rád pracuje rukama

Maminka se nezvládla o něj starat. Emil se

a tvoří. Chodí do skauta a potřebuje na výpravy a na tábor ešus, čelovku,

musel naučit různým základním věcem. Chodí

spacák a batoh. Finanční podpora 100 Kč na nákup čelovky, 1.000 Kč na nákup

do 2. třídy. Rád si hraje, jezdí na kole a moc

spacáku, 800 Kč za nákup batohu a 350 Kč za nákup ešusu.

rád by se naučil dávat koše. Moc by si přál
basketbalový míč. Finanční podpora 450 Kč.

„Kvído“ 12 let, v dětském domově dva roky. Chodí do 6. třídy. Má rád kolo a
všechno okolo vody. Moc rád by chodil do rybářského kroužku a potřebuje

„Kvído“ 12 let, v dětském domově dva roky.

vlasce, splávek, háčky, vidličku a stoličku. Finanční podpora 350 Kč na nákup

Chodí do 6. třídy. Má rád kolo a všechno okolo

vlasce, splávku, háčků, vidličky a 200 Kč na

vody. Moc rád by chodil do rybářského

nákup rybářské stoličky.

kroužku a potřebuje prut. Finanční podpora
1.100 Kč na nákup prutu.

„Natálka“, se narodila na konci září, mamince
Anetě, která se o Natálku krásně stará, ale

„Kája“ 15 let, v dětském domově 3 roky se svou sestrou za zanedbání péče a

potřebuje pomoc. Pomoc s nákupem plen.

týrání ze strany otce. Kája chodí do 8. třídy, má rád zvířata a rád fotí. Kája je těžce

Finanční podpora 1.000 na měsíční nákup plen.

nemocný, má za s sebou několik těžkých operací. Nemůže sportovat, chodí jen na
procházky. Jeho velkou láskou se stal počítač a playstation. Moc by si přál hru

“ Klárka“ 2 let žije v dětském domově od léta.

Need for Speed Payback. Finanční podpora 800 Kč na nákup hry.

Má ráda knížky a ráda vozí kočárek. Moc by si
přála hadrovou panenku. Finanční podpora 300 Kč.

“ Šárka“ 16 let, žije v dětském domově 14 let. Matka ani otec se o ni nezajímají.
Učí se na cukrářku. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá s malými dětmi. Slnila bronzový

„Pavel“ 11 let, v dětském domově od února. Chodí do 5. třídy. Má rád počítače a

program DofE. Chodí do skauta. Potřebuje skautskou košili a skautský šátek a

partu kamarádů. Chodí do skauta a rád by jezdil na skautské výpravy.

šňůrky. Finanční podpora 800 Kč za nákup skautské košile a 70 Kč za nákup

Potřebuje skautskou košili a skautský šátek, šňůrku a turbánek. Finanční

skautského šátku a šňůrky.

podpora 700 Kč na nákup skautské košile a 100 Kč na nákup skautského šátku,
šňůrky a turbánku.
„ANO, ANO“
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Pro radost
povlečení a osušky

„Ilona“ 10 let, žije v dětském domově pátý rok se svými 4 sourozenci. Chodí do 4.
třídy. Ráda jezdí na kole, běhá, tancuje a hraje fotbal, který ji moc baví. Ráda by
měla fotbalový dres. Finanční podpora 800 Kč.

“ Ema“ 6 let, žije v dětském domově od dubna
“ Klaudie“ 11 let, žije v dětském domově od dubna. Chodí do 5. třídy. Má výtvarné

se svou sestrou. Chodí do 1. třídy. Ráda si hraje

nadání, moc ráda maluje a vyrábí. Moc by si přála plátna na malování. Finanční

s panenkami a jezdí na kolečkových bruslích.

podpora 200 Kč na nákup pláten.

Moc by si přála, osušku ledové království.
Finanční podpora 250 Kč.

„Max“ 11 let, v dětském domově dva roky. Chodí do 5. třídy. Má rád kolo a
všechno okolo vody. Začal chodit do rybářského kroužku a moc by si přál obal
na prut. Finanční podpora 550 Kč na nákup obalu na prut.

“ Klaudie“ 11 let, žije v dětském domově od
dubna. Chodí do 5. třídy. Má výtvarné nadání, moc ráda maluje a vyrábí. Moc by
si přála velkou barevnou osušku. Finanční podpora 400 Kč.

„Natálka“, se narodila na konci září, mamince Anetě, která se o Natálku krásně
stará, ale potřebuje pomoc. Pomoc s oblečením. Dar oblečení velikost 74 – 80.

“ Marcela“ 15 let, žije v dětském domově druhý rok. Učí se prodavačkou. Má
ráda seriály, písničky a hudbu. Moc by si přála studentské povlečení. Finanční

„Mariana” 15 let, v dětském domově od května. Chodí na gymnázium na Open

podpora 600 Kč.

Gate. Výborně se učí. Ráda sportuje a moc ráda maluje. Moc by chtěla malovat
na plátno a potřebuje štětcové fixy. Finanční podpora 400 Kč.

„Matylda” 14 let, v dětském domově druhý rok. Chodí do 9. třídy. Má ráda sport
a tancuje. Moc ráda by měla krásné povlečení. Finanční příspěvek 600 Kč.

„Natálka” 5 let, v dětském domově o léta se svým bráškou, pro zanedbání péče.
Chodí do školky. Ráda tancuje, maluje a hraje si. Moc ráda by měla panenku z

“ Lenka“ 17 let, před dvěma lety se do dětského domova vrátila z pěstounské

ledového království. Finanční podpora 500 Kč.

rodiny, kde pobývala 4 roky. Má ráda zvířata, ráda tancuje a maluje. Je moc
šťastná, že může být se svými sourozenci. Splnila Stříbrný program DofE. Chodí

“ Oliver“ 18 let, v dětském domově 3 rok. Učí se na automechanika. Má rád sport,

na Střední uměleckou školu. Moc ráda by měla velkou novou barevnou

věnuje se závodně fotbalu, hraje krajské soutěže i za starší tým. Moc by si přál mít

osušku. Finanční podpora 400 Kč.

dres Sparty. Finanční podpora 2.000 Kč na nákup dresu Sparty.
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„Petr“ 16 let, v dětském domově třetí rok, před tím již několikrát v Klokánku. je to

„Lenka“ 8 let, v dětském domově se sourozenci druhý rok. Chodí do 2. třídy.

moc hodný kluk. Studuje na truhláře. Má rád vodu a rybníky, hraje florbal. Splnil

Moc ráda cvičí, tancuje a parádí se. Moc ráda by měla krásnou osušku se

Stříbrný program DofE. Přál by studentské povlečení. Finanční podpora 600 Kč.

zvířátky. Finanční podpora 250 Kč na nákup osušky.

„Štefan“ 17 let, je v dětském domově 10 let. Učí se na klempíře. Má rád sport a má

“ Marcela“ 15 let, žije v dětském domově druhý rok. Učí se prodavačkou. Má

spoustu kamarádů. Hraje fotbal v přeboru a je v něm úspěšný. Rád poslouchá

ráda seriály, písničky a hudbu. Moc by si přála studentskou osušku. Finanční

hudbu a hraje na počítači. Splnil bronzový program DofE. Přál by si novou osušku.

podpora 400 Kč na nákup osušky.

Finanční podpora 400 Kč.
“ Emily“ 18 let, před 10 lety se dostala se sourozenci do dětského domova. Po
„Josef“ 17 let, v dětském domově druhý rok, před tím v Klokánku. Chodí na

roce si ji vzala pěstounská rodina. Po 7 letech se vrací do dětského domova, kde ji

Střední průmyslové školy dopravní. Má rád auta a hraje fotbal. Splnil bronzový

čekají sourozenci. Studuje hotelovou školu a snaží se mít velmi dobré výsledky,

program DofE. Přál by si novou velkou osušku. Finanční podpora 400 Kč.

letos bude maturovat. Splnila Stříbrný program DofE. Pomoc při nákupu nové
velké osušky. Finanční podpora 400 Kč.

„Jáchym“ 16 let, je v dětském domově 10 let
se svými sestrami. Rád sportuje a hraje

„Libuška“ 12 let, v dětském domově se sourozenci třetí rok. Chodí do 6. třídy. Je

počítačové hry. Hraje závodně fotbal, který ho

to usměvavá holčina s velkýma očima. Moc ráda cvičí a tancuje. Moc ráda by

moc baví. Nastoupil do 1. Roč. na truhláře.

měla krásné barevné povlečení. Finanční podpora 600 Kč.

Potřeboval by novou velkou osušku. Finanční
příspěvek 400 Kč.

„Nela” 14 let, v dětském domově druhý rok. Stále si zvyká. Chodí do 8. třídy.
Ráda poslouchá hudbu, maluje a tancuje. Moc ráda by měla novou osušku.

„Mikuláš“ 15 let, v dětském domově od léta.

Finanční podpora 400 Kč na novu osušku.

Chodí do osmé třídy. Rád sportuje, chodí s kluky
hrát fotbal a moc rád by měl fotbalové nebo

„Monika“ 16 let, žije v dětském domově druhý rok. Učí se cukrářkou. Ráda

jiné studentské povlečení. Finanční podpora

sportuje, chodí na výlety a je s kamarádkami. Moc by si přála novou velkou

600 Kč.

osušku. Finanční podpora 400 Kč.
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“ Matěj“ 5 let, žije v dětském domově od léta. Chodí do školky. Má rád auta a moc
rád jezdí na kole, na kterém se v létě naučil. Moc by si přál osušku s auty.

„Natálka” 5 let, v dětském domově o léta se

Finanční podpora 200 Kč.

svým bráškou, pro zanedbání péče. Chodí do
školky. Ráda tancuje, maluje a hraje si. Moc
„Tomáš“ 11 let, je velice živé dítě, které je v dětském

ráda by měla povlečení s ledovým

domově 7 rok. Je veselý a stále v pohybu. Má hodně

královstvím. Finanční příspěvek 600 Kč.

Snů a hodně poznámek. Chodí do šesté třídy. Moc rád
by měl velkou osušku. Finanční podpora 400 Kč.

“ Monika“ 16 let, žije v dětském domově 2 rok.
Učí se cukrářkou. Ráda sportuje, výletuje a je s

Robert“ 16 let, je v dětském domově druhý rok. Učí se

kamarádkami. Moc by si přála studentské

na automechanika. Rád čte a jezdí na kole. Moc by si

povlečení. Finanční podpora 600 Kč.

přál velkou osušku. Finanční podpora 400 Kč.
„Libuška“ 12 let, v dětském domově se sourozenci třetí rok. Chodí do 6. třídy. Je
„Max“ 11 let, v dětském domově dva roky. Chodí do 5. třídy. Má rád kolo a všechno

to usměvavá holčina s velkýma očima. Moc ráda cvičí a tancuje. Moc ráda by

okolo vody. Moc rád by měl nové povlečení. Finanční podpora 600 Kč

měla velkou krásnou barevnou osušku. Finanční podpora 400 Kč.

“Oliver” 11 let, v dětském domově o léta se svou sestřičkou, pro zanedbání péče.

“ Hanka“ 13 let, žije v dětském domově šest let. Byla odebrána, jen v tom co

Chodí do 5. třídy. Rád jezdí na kole, chodí na výlety. Moc rád by měl nové

měla na sobě, ze sociálně slabé rodiny, kde žila se svými 7 sourozenci. Je vděčná

povlečení. Finanční příspěvek 600 Kč na povlečení.

za každou maličkost, kterou dostane. Chodí do 8. třídy. Ráda hraje divadlo, zpívá
a tancuje. Moc by si přála novou velkou osušku. Finanční podpora 400 Kč.

„Patrik“ 11 let, v dětském domově druhý rok. Chodí do 6. třídy. Má rád auta,
motorky a vše co jezdí. Přál by novou velkou osušku. Finanční podpora 400 Kč.

„Andrea“ 15 let, přišla do dětské domova před čtyřmi lety, sociálka ji odebrala pro
zanedbání péče a záškoláctví. Chodí do 9. třídy. Dobře se učí. Splnila Stříbrný

„Kvído“ 12 let, v dětském domově dva roky. Chodí do 6. třídy. Má rád kolo a

program DofE. Ráda by studovala, Střední školu Design interiéru. Moc ráda by

všechno okolo vody, zajímá ho rybaření. Moc rád by měl nové povlečení.

měla novou barevnou osušky. Finanční podpora 600 Kč.

Finanční podpora 600 Kč na nákup povlečení.
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„Petr“ 16 let, v dětském domově třetí rok, před tím již několikrát v Klokánku. je to

Pro celé rodinky

moc hodný kluk. Studuje na truhláře. Má rád vodu a rybníky, hraje florbal. Splnil
Stříbrný program DofE. Přál by novou velkou osušku. Finanční podpora 400 Kč.

1. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála:
 jít v zimě na bruslení, finanční podpora 500 Kč na vstupné na bruslení.

„Tomáš“ 11 let, je velice živé dítě, které je v dětském domově 7 rok. Je veselý a

 jít do Zoo, finanční podpora 1.000 Kč na vstupné do Zoo.

stále v pohybu. Má hodně Snů a hodně poznámek. Chodí do šesté třídy. Moc rád

 fritovací hrnec, který by jim usnadnil vaření o víkendech, finanční podpora

by měl povlečení s reprákem nebo s přehrávačem, miluje totiž hudbu.
Finanční podpora 600 Kč na nákup povlečení.

1.500 Kč na fritovací hrnec.
 tablet, finanční podpora 3.000 Kč na nákup tabletu.
 do obýváku novou stěnu se skříní, finanční podpora 20.000 Kč.

“ Matěj“ 5 let, žije v dětském domově od léta. Chodí do školky. Má rád auta a moc
rád jezdí na kole, na kterém se v létě naučil. Moc by si přál povlečení s auty.
Finanční podpora 600 Kč na nákup povlečení.
„Táňa“ 16 let, žije v domově se svými třemi sestrami 9 let. Učí se na cukrářku. Je
tichá, usměvavá holčina. Moc by si přála novou osušku. Finanční podpora 400
Kč.
„Terezka“ 12 let, je v dětském domově 9 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 měla novou velkou barevnou osušku. Finanční
podpora 400 Kč na barevnou osušku.

2. Rodinka z dětského domova z Unhoště by si přála:
 dva velké hrnce 10 l a 17l, finanční podpora 800 Kč a 600 Kč.

„Štefan“ 17 let, je v dětském domově 10 let. Učí se na klempíře. Má rád sport a má

 zapékací mísu, finanční podpora 200 Kč na nákup zapékací mísy.

spoustu kamarádů. Hraje fotbal v přeboru a je v něm úspěšný. Rád poslouchá

 velkou pánev, finanční podpora 500 Kč na nákup pánve.

hudbu a hraje na počítači. Splnil bronzový program DofE. Přál by si nové
povlečení. Finanční příspěvek 600 Kč na nákup povlečení.
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1. Rodinka z dětského domova z Unhoště by si přála:

3. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála:

 lžíce, které se stále ztrácí, finanční podpora 100 Kč.

 zajít na pizzu, finanční podpora 800 Kč na návštěvu pizérie.

 malé lžičky, finanční podpora 80 Kč na nákup 6 malých lžiček.

 zajít na bowling, finanční podpora 600 Kč na návštěvu bowlingu.

 velkou pánev, finanční podpora 500 Kč na nákup pánve.
 nová prostěradla, finanční podpora 1.000 Kč na nákup 5ti froté prostěradel.
 dva velké hrnce okolo 10 l, finanční podpora 800 Kč a 600 Kč na nákup hrnců.

4. Rodinka z dětského domova z Unhoště by si přála:
 malé lžičky a velké lžíce, finanční podpora 120 Kč na 8 malých lžiček a 200
na nákup 12ti velkých lžic.
 dva velké hrnce 10 l a 17l, finanční podpora 800 Kč a 600 Kč.
 vysoký plech, finanční podpora 200 Kč na nákup vysokého plechu.
 velké misky, finanční podpora 350 Kč na nákup malých misek.
2. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála:

 nové ručníky, finanční podpora 500 Kč na nákup 8 ručníků.

 jít do kina, finanční podpora 1.000 Kč na návštěvu kina.

 formu na bábovku a stěrku na vaření. Finanční podpora 350 Kč na nákup

 dvě černá křesla, finanční podpora 3.600 Kč na nákup dvou křesel.

formy na bábovku a stěrky.

 zajít na pizzu, finanční podpora 800 Kč na návštěvu pizérie.

 malé misky, finanční podpora 250 Kč na nákup malých misek.

 sadu nádobí od Tescomy, finanční podpora 4.000 Kč.

 ruční elektrický šlehač, finanční podpora 400 Kč.
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3. Rodinka z dětského domova z Unhoště by si přála:

5. Rodinka z dětského domova z Unhoště by si přála:

 ruční mixér, finanční podpora 300 Kč na nákup ručního mixéru.

 štětce, barvy a plátna, rádi malují

 nové ručníky, finanční podpora 500 Kč na nákup 8 ručníků.

a chtějí zkusit malovat na plátno,

 kuchyňskou váhu, finanční podpora 200 Kč na nákup váhy.

finanční podpora 1.000 Kč na nákup
malířských pláten, 1.500 Kč na

4. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála:

nákup akrylových barev a 200 Kč

 jít do Zoo, finanční podpora 1.000 Kč na vstupné do Zoo.

na nákup štětců.

 tmavé velké pevné křeslo, finanční podpora 5.000 Kč na nákup velkého
pevného křesla.
 jít společně plavat, finanční podpora 800 Kč na návštěvu bazénu.

 8 příborů, finanční podpora 250 Kč
na nákup příborů.
 sadu hrnců, finanční podpora
1.800 Kč na nákup sady hrnců.

5. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála:
 zajít na bowling, finanční podpora 600 Kč na bowling.

6. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála:

 nové rolety, finanční podpora 3.000 Kč na nákup nových rolet.

 jít společně plavat, finanční podpora 800 Kč na návštěvu bazénu.
 zajít na bowling, finanční podpora 600 Kč na návštěvu bowlingu.
6. Rodinka z dětského domova z Unhoště by si přála:
 sadu hrnců, finanční podpora 1.800 Kč na nákup sady hrnců.
 pánev wok, finanční podpora 900 Kč na nákup pánve wok.
 vysavač, finanční podpora 2.500 Kč na nákup vysavače.
 velkou pánev, finanční podpora 500 Kč na nákup pánve.
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„Aneta“ 19 let, žila sedm let v pěstounské sportovní rodině, po neshodách se

Dlouhodobé Sny
Podpora studia a samostatného bydlení

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, obral Anetu o
peníze a vyhodil. Aneta přešla ze střední školy do učení kuchař – číšník. Moc ráda
sportuje a jezdí na kole. Hrála beach volejbal. Splnila Stříbrnou úroveň

„Igor“ 18 let je v domově sedmý rok, nyní ve startovacím bytě. Je to skvělý 18ti

Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Aneta je strašně hodná milá dívčina, není

letý kluk, je velmi veselý chlapec. Rád sportuje. Studuje střední školu stavební.

konfliktní a vše co ji potkalo, si nezasloužila. Aneta se zamilovala a v září se jí

Chodí na brigádu. Splnil stříbrný program DofE. Podpora studia - měsíční podpora

narodila holčička Natálka. Aneta se snaží o sebe postarat, s přítelem má pronajatý

300 Kč – 500 Kč.

byt, přítel nemá stálou práci, chodí na brigády. Kdybyste někdo chtěl Anetě
jakkoliv pomoci, bude všem vděčná. Finanční měsíční podpora 300 Kč – 500

„Melichar“ 10 let, je v dětském domově pátý rok. Byl odebrán pro zanedbání péče.

Kč na podporu bydlení.

Rád běhá venku a jezdí na kole. Chodí do 5. třídy. Potřebuje pravidelné
doučování. Roční finanční podpora 4.000 Kč na doučování.

“ Lenka“ 17 let, před dvěma lety se do dětského
domova vrátila z pěstounské rodiny, kde pobývala 4

„Jarda“19 let, žije se svými sourozenci v dětském domově již 9 let. Jarda se učí

roky. Má ráda zvířata, ráda tancuje a maluje. Je moc

na truhláře. Splnil stříbrný program DofE. Rád hraje fotbal a jezdí na kole. Pomáhá

šťastná, že může být se svými sourozenci. Splnila

v domově, opravuje nábytek a pracuje na zahradě. Chodí i na brigády, ale jestli

Stříbrný program DofE. Chodí na Střední

by mu někdo pomohl a podpořil by ho, bude moc rád, šetří si na odchod z

uměleckou školu. Ráda by pokračoval i na

domova. Podpora studia a samostatného bydlení - měsíční podpora 300 Kč –

vysokou, snaží se mít dobře učit. Podpora studia

500 Kč na podporu studia a samostatného bydlení.

- měsíční podpora 300 Kč – 500 Kč na podporu
studia.

“ Emily“ 18 let, před 10 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

„Tomáš“ 11 let, je velice živé dítě, které je v

sourozenci. Studuje hotelovou školu a snaží se mít velmi dobré výsledky, letos

dětském domově 7 rok. Je veselý a stále v pohybu.

bude maturovat. Splnila Stříbrný program DofE. Podpora studia - měsíční

Má hodně Snů a hodně poznámek. Chodí do šesté třídy. Učení mu moc nejde a

podpora 300 Kč – 500 Kč na podporu studia.

potřeboval by pomoci doučováním. Finanční roční podpora 4.000 Kč.
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„Terezka“ 12 let, je v dětském domově pátý rok. Začala chodit do 6. třídy. Je

“ Ester“ 16 let, v dětském domově 3 rok pro

občas hodně smutná, ale má velkou podporu u svého brášky. Ráda sportuje,

zanedbání péče. Chodí do 9. třídy. Ráda

tancuje a hlavně se krášlí. Potřebuje pomoci s učení. Finanční roční podpora

tancuje a miluje módu a chlapce. Třetí rok

4.500 Kč na doučování.

chodí na street dance a moc jí to baví,
ráda by pokračovala. Roční finanční

Sportovní podpora

podpora 4.200 Kč za taneční příspěvky.

„Ota” 18 let, v dětském domově druhý rok. Má 14 sourozenců. Pochází z Jemenu.

„Nela“ 7 let, je v dětském domově druhý rok,

Chodí na střední školu letecký mechanik. Výborně se učí. Má rád fotbal a velmi

společně se sourozenci. Chodí do 1. ročníku

dobře hraje, vzali ho do týmu Krajského přeboru. Moc by potřeboval zaplatit

základní školy. Má ráda panenky a ráda je ve

příspěvky. Finanční podpora 4.200 Kč za fotbalové příspěvky.

vodě. Moc by se chtěla naučit plavat. Minulý
rok chodila na plavání a ráda by chodila

“ Oliver“ 18 let, v dětském domově třetí rok. Učí se na automechanika. Má rád
sport, věnuje se závodně fotbalu a futsalu, hraje

dál. Finanční pololetní podpora 3.000 Kč za
plavání.

krajské soutěže i za starší tým. Prosí o pomoc
se zaplacením oddílových příspěvků za futsal,

“ Zita“ 8 let, žije v dětském domově pátý rok. Moc se jí stýská po mamince, ale

roční podpora 4.300 Kč za příspěvky.

ta se o ni nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. Chodí do 3. třídy, kde se ji moc
líbí. Už druhý rok chodí do tanečního kroužku DMC a ráda by pokračovala.

„Jáchym“ 18 let, je v dětském domově rok. Byl

Finanční pololetní podpora 2.000 Kč za Taneční příspěvky.

odebrán pro zanedbání péče. Studuje maséra.
Hraje již 6 let lakros, je v reprezentaci.

„Amálie“ 13 let, žije v dětském domově pátý rok. Byla odebrána se svými

Potřeboval by pomoci zaplatit lakrosové

sourozenci za zanedbání péče. Chodí do 6. třídy. Moc ráda sportuje a začala

příspěvky, roční finanční podpora 4.500 Kč.

trénovat atletiku. Prosí o pomoc při zaplacení příspěvků. Roční finanční podpora
3.000 Kč na příspěvek na atletiku.
„ANO, ANO“
anoano.eu

Ludmila Zachová
+420 602 333 977
ludmila.zachova@seznam.cz

23

„Michal“ 15 let, v dětském domově od září, přišel bez oblečení. Chodí do 8. třídy.

“ Berenika“ 15 let žije ve velké náhradní rodině. Učí na SOU společného

Rád sportuje, jezdí na kole a chtěl by hrát s kamarády fotbal, potřebuje zaplatit

stravování. Ráda cvičí a tancuje. Pomáhá s malými dětmi, jako asistentka

fotbalové příspěvky. Finanční roční podpora 3.000 Kč za fotbalové příspěvky.

aerobiku. Hraje volejbal. Pomoc s příspěvky volejbalu. Roční finanční podpora
1.500 Kč.

„Robin“ 13 let, je v dětském domově třetí rok. Chodí do 6. třídy. Rád jezdí na kole,
hraje fotbal, skáče na trampolíně. Začal dělat sportovní gymnastiku. Podpora

„Alan“ 21 let, žije v dětském domově 11 let, nyní ve startovacím bytě. Z rodiny

příspěvku za sportovní gymnastiku roční podpora 3.200 Kč.

byl odebrán pro týrání. Vyučil se zedníkem a teď se učí malířem. Rád hraje
závodně fotbal, na pozici brankář, sleduje filmy a poslouchá hudbu. Je velkým

“Jonáš“ 10 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 4. třídy. Má bráchu dvojče a jsou u

fanouškem fotbalového týmu AC Sparta Praha. Podpora fotbalových příspěvků.

všech klukoviny. Zamiloval si basketbal a s bráchou začali chodit na tréninky.

Roční finanční podpora 4.200 Kč fotbalových příspěvků.

Rodiče, ale nemají takové finanční možnosti, a aby klukům mohli zaplatit
celé basketbalové příspěvky. Část roční finanční podpory 4.450 Kč na basketbalové

„Ilona“ 10 let, žije v dětském domově pátý rok se svými 4 sourozenci. Chodí do

příspěvky.

4. třídy. Ráda jezdí na kole, běhá, tancuje a hraje fotbal, který ji moc baví. Ráda
by chodila na fotbalové tréninky.

“ Robert“ 11 let, v dětském domově druhý rok pro zanedbání péče. Je to živý kluk,

Roční finanční podpora 1.000 Kč za

rád sportuje. Hraje florbal, a moc by potřeboval zaplatit florbalové příspěvky. Roční

fotbalové tréninky.

finanční podpora 6.200 Kč.
“ Agátka“ 6 let, žije v dětském domově
„Jonáš“ 14 let, je v dětském domově od jara. Chodí 8. třídy. Moc rád sportuje, hraje

druhý rok. Začala chodit do 1. třídy.

pinpong, jezdí na kole a hraje závodně fotbal. Potřebuje zaplatit oddílový příspěvek

Nejradši má kočárek s miminkem. Hraje

za fotbal, roční finanční podpora 1.500 Kč.

si svou sestřičkou. Ráda tancuje a
cvičí. Minulý rok začala chodit na

„Barbora” 17 let, je v dětském domově třetí rok. Chodí na střední školu obor

gymnastiku a moc se jít tam líbilo,

sociální činnost. Splnila bronzový program DofE. Trénuje závodně aerobik, a ráda

ráda by pokračovala. Pololetní finanční

by v aerobiku pokračovala. Roční finanční podpora 6.300 Kč na příspěvky na

podpora 1.900 Kč na příspěvky.

aerobik.
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„Alan“ 21 let, žije v dětském domově 11

„Klára” 9 let, v dětském domově od léta. Chodí do 2. třídy. Ráda sportuje a běhá.

let, nyní ve startovacím bytě. Z rodiny byl

Moc ráda by chodila na atletiku. Roční finanční podpora 3.200 Kč za oddílové

odebrán pro týrání. Vyučil se zedníkem a

příspěvky za atletiku.

teď se učí malířem. Rád hraje závodně
fotbal, na pozici brankář, sleduje filmy

„Natan“ 9 let, je v domově druhý rok se svými sourozenci. Chodí do 2. třídy

a poslouchá hudbu. Je velkým

základní školy. Rád jezdí na kole, maluje a hraje hry. Je to živel a minulý rok

fanouškem fotbalového týmu AC Sparta

začal s bráchou chodit na judo a rád by chodil dál. Roční finanční podpora

Praha. Roční finanční podpora

2.700 Kč za tréninky juda.

individuálních brankářských tréninků
13.000 Kč.

„Tonda“ 17 let, je v dětském domově od léta. Byl odebrán pro zanedbání péče.
Učí se na kuchaře. Je to usměvavý, bezproblémový kluk, sportovec tělem i

„Kevin“ 9 let, v dětském domově se

duší. Dělal MMA a rád by pokračoval, z brigády si dokáže část příspěvků

sourozenci třetí rok. Chodí do 4. třídy.

uhradit. Finanční měsíční podpora 600 Kč na tréninky MMA.

Moc rád maluje a vyrábí. Má rád sport, jezdí na kole a na bruslích, hraje fotbal a
florbal. Roční finanční podpora 2.500 Kč za florbalové příspěvky.

„Petra“ 8 let, v dětském domově se svými sourozenci třetí rok pro zanedbání
péče. Chodí do druhé třídy. Ráda zpívá, tancuje a

„Adam“ 12 let, je v domově šestý rok se svými sourozenci. Je to nadaný sportovec

cvičí. Chodí se sestrou 3. rok do tanečního

fotbalista. Rád jezdí na kole a kromě fotbalu má rád i ostatní sporty. Dobře se učí.

kroužku DMC a moc by si přála pokračovat,

Chodí do fotbalového oddílu a prosí zaplatit fotbalové příspěvky.

roční podpora 4.500 Kč.

Roční finanční podpora 4.200 Kč za fotbalové příspěvky.
“ Květka“ 8 let, žije v dětském domově třetí rok.
“Luboš“ 10 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 4. třídy. Má bráchu dvojče a jsou u

Nejradši si hraje s panenkami se svou sestřičkou.

všech klukoviny. Zamiloval si basketbal a již třetí rok s bráchou chodí na

Chodí do 2. třídy. Minulý rok začala chodit na

tréninky. Rodiče, ale nemají takové finanční možnosti, aby klukům mohli zaplatit

gymnastiku a moc se jít tam líbilo, ráda by

celé basketbalové příspěvky. Část roční finanční podpory 4.450 Kč na basketbalové

pokračovala. Pololetní finanční podpora 1.900 Kč

příspěvky.

za sportovní gymnastiku.
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“ Zita“ 8 let, žije v dětském domově pátý rok. Moc se jí stýská po mamince, ale ta

„Daniel” 15 let, žije je s maminkou a se teď dostala do finanční tíže. Daniel se

se o ni nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. Chodí do 3. třídy, kde se ji moc

dobře učí. Chodí do 9. třídy. Rád sportuje, hraje 6 let basketbal a potřebuje

líbí. Už druhý rok chodí do tanečního kroužku DMC a potřebovala by zaplatit

pomoci s příspěvky. Pololetní finanční podpora 6.750 Kč za basketbalové

příspěvky. Finanční pololetní podpora 2.500 Kč za příspěvky DMC.

příspěvky.

„Nik“ 14 let, je v dětském domově šestý rok se svými bratry a sestrou. Je to

Valentýna” 10 let, v dětském domově třetí rok pro zanedbání péče. Chodí do 4.

nadaný sportovec fotbalista, hraje závodně fotbal a patří k posilám

třídy. Ráda pomáhá. Má moc ráda matematiku a ráda tancuje. Už druhý rok

týmu. Potřeboval by pomoci zaplatit fotbalové příspěvky. Finanční roční podpora

chodí do tanečního kroužku DMC a potřebovala by zaplatit příspěvky. Roční

4.200 Kč na fotbalové příspěvky.

podpora 4.500 Kč za příspěvky DMC.

“ Oliver“ 18 let, v dětském domově třetí rok. Učí

“ Judita“ 7 let, žije v dětském domově rok se svými sestrami. Chodí do 1. třídy.

se na automechanika. Má rád sport, věnuje se

Nejradši si hraje s panenkami. Moc ráda cvičí. Ráda by chodila na sportovní

závodně fotbalu a futsalu, hraje krajské

gymnastiku. Finanční roční podpora 1.900 Kč za příspěvky.

soutěže i za starší tým. Prosí o pomoc se
zaplacením příspěvků. Finanční roční podpora

„Hedvika”12 let, je v dětském domově 7 let. Rodiče se o ni nezajímají. Je to

3.000 Kč za fotbalové příspěvky.

veselá holčička, která miluje vodu. Má radost z každé maličkosti. Chodila na
plavání a moc ráda by pokračovala. Pololetní finanční podpora 1.500 Kč za

„Libor” 9 let, v dětském domově od léta, pro

plavání.

zanedbání péče a týrání. Chodí do druhé
třídy. Potřebuje někam patřit a kluci ze třídy hrají hokejbal, rád by hrál s nimi.

„Tibor“ 14 let, je v dětském domově čtvrtý rok. Se svými bratry je již umístěn v

Roční finanční podpora 3.600 Kč na hokejbalové příspěvky.

dětském domově po druhé. Rád zkoumá. Hraje fotbal Krajský přebor a prosí o
zaplacení příspěvků. Roční finanční podpora 1.500 Kč.

„Ilona“ 10 let, žije v dětském domově pátý rok se svými 4 sourozenci. Chodí do 4.
třídy. Ráda jezdí na kole, běhá, tancuje a hraje fotbal. Ráda tancuje. Třetí rok chodí

„Andrej“ 7 let, je v domově druhý rok se svými sourozenci. Chodí do 1. třídy

do tanečního oddílu DMC a moc by potřebovala zaplatit příspěvky. Roční finanční

základní školy. Rád jezdí na kole, kope s kluky a hraje hry. Je to živel a rád by s

podpora 4.500 Kč za taneční příspěvky DMC.

bráchou chodil na judo. Roční finanční podpora 2.700 Kč za tréninky juda.
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Zájmová podpora
„Marek“ 10 let, je v domově druhý rok. Chodí

„Max“ 11 let, v dětském domově dva roky.

do 5. třídy. Moc rád pracuje rukama a tvoří, není

Chodí do 5. třídy. Má rád kolo a všechno

moc sportovní typ, ale rád by se spolužáky

okolo vody. Moc rád by chodil do

chodil do kroužku florbalu. Roční finanční

rybářského kroužku. Roční finanční

podpora 1.500 Kč za florbalový kroužek.

podpora 400 Kč za rybářský kroužek.

„Libor” 9 let, v dětském domově od léta, pro

„Marika“ 9 let, žije v dětském domově

zanedbání péče a týrání. Chodí do druhé třídy.

pátý rok se svými 4 sourozenci. Přišla do

Rád hraje fotbal, florbal, jezdí na kole a má

domova ve velmi zanedbaném stavu. Ráda

moc rád koně. Moc by si přál chodit do

tancuje, hraje hry a cvičí. Už třetí rok

jízdárny jezdit a starat se o koně.

chodí do kroužku sportovec. Roční podpora kroužku 1.000 Kč.

Roční finanční podpora 5.000 Kč za jízdy na koni.
“Nora“ 16 let, v dětském domově od léta, bydlí s dalšími děvčaty ve startovacím
„Jonáš“ 14 let, je v dětském domově od jara. Chodí 8. třídy. Moc rád sportuje, hraje

bytě, kde se učí starat samy o sebe. Učí se na kuchařku. Ráda by chodila s

pinpong, jezdí na kole a hraje závodně fotbal. Rád by chodil do kroužku stolního

kamarádkami plavat, moc by si přála permanentku na plavání 1.200 Kč.

tenisu. Roční finanční podpora 1.000 Kč za kroužek stolního tenisu.
„Katarína” 14 let, její život se už 6 let pohybuje mezi dětským domovem a
„Pavel“ 11 let, v dětském domově od února. Chodí do 5. třídy. Má rád počítače a

psychiatrickou terapií. Chodí do 6. třídy. Ráda maluje a má ráda zvířata. Moc ráda

partu kamarádů. Chodí do skauta a prosím o zaplacení příspěvků. Finanční roční

by chodila do kroužku dovedné ruce. Roční finanční podpora 700 Kč.

podpora 1000 Kč za skautské příspěvky.
“ Ester“ 16 let, v dětském domově 3 rok pro zanedbání péče. Chodí do 9. třídy.
„Simon“ 17 let, je v domově od léta. Učí se na cukráře. Nemá moc zálib, snad jen

Ráda tancuje a miluje módu a chlapce. Moc ráda by chodila do sokolovny na

počítače a rád posiluje. Chodí na brigádu. Moc rád by chodil do posilovny.

kroužek posilování svého těla. Roční finanční podpora 2.500 Kč za kroužek

Finanční měsíční podpora 300 Kč na část permanentky.

posilování.
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„Petra“ 8 let, v dětském domově se svými sourozenci třetí rok pro zanedbání
“Ema“ 18 let, v dětském domově již 9 let, nyní bydlí s dalšími děvčaty ve

péče. Chodí do druhé třídy. Ráda zpívá, tancuje a cvičí. Ráda by chodila na

startovacím bytě, kde se učí starat samy o sebe. Učí se na prodavačku a moc ji

kroužek trampolín. Finanční roční podpora 1.000 Kč.

prodávat baví. Splnila bronzový program DofE. Ráda by chodila s kamarádkami
plavat, moc by si přála permanentku na plavání. Finanční podpora 1.200 Kč.

„Karin“ 12 let v dětském domově druhý
rok. Chodí do 7. třídy. Miluje koně, ráda

“ Zita“ 8 let, žije v dětském domově pátý rok. Moc se jí stýská po mamince, ale ta

vyrábí a maluji. Láká výroba různých

se o ni nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. Chodí do 3. třídy, kde se ji moc

modelů. Moc ráda by chodila do

líbí. Už druhý rok chodí do kroužku gymnastiky a moc ráda by pokračovala.

modelářského kroužku. Roční finanční

Finanční roční podpora 1.200 Kč za kroužek gymnastiky.

podpora 1.800 Kč.

„Marek“ 10 let, je v domově druhý rok. Chodí do 5. třídy. Moc rád pracuje rukama

„Dana“ 17 let, je v domově od jara. Učí se

a tvoří. Rád by chodil do kroužku dřevomodeláře. Roční finanční podpora 1.700

na kuchařku. Ráda sportuje, pomáhá

Kč na kroužek dřevomodeláře.

druhým a vaří. Moc ráda by chodila do
posilovny. Finanční měsíční podpora 300

„Hedvika” 15 let v dětském domově třetí rok. Matka se o ní nedokáže díky

Kč na část permanentky.

alkoholismu postarat. Hedvika chodí do 9. třídy a dobře se učí. Miluje koně a ráda
tancuje. Minulý rok začala chodit do tanečního kroužku a ráda by pokračovala.

“ Šárka“ 16 let, žije v dětském domově 14 let. Matka ani otec se o ni nezajímají.

Roční finanční podpora 800 Kč za taneční kroužek.

Učí se na cukrářku. Ráda tancuje, cvičí, pomáhá s malými dětmi a vaří. Slnila
bronzový program DofE. Již 3 rok chodí do kroužku kuchtíka, kde se učí vařit.

„Denis“ 14let, žije v dětském domově se třemi sourozenci pátý rok. Přišli

Roční finanční podpora 1.200 Kč za kroužek Kuchtík.

zanedbaní a museli se hodně učit nového. Denis je rád v partě, chodí hrát fotbal,
stolní tenis a baví ho sestavovat točit a sestavovat video. Moc rád by chodil do

“ Valentýna” 10 let, v dětském domově třetí rok pro zanedbání péče. Chodí do 4.

kroužku Gejmr, kde bude učit o práci s videem. Roční finanční podpora 1.000 Kč

třídy. Má moc ráda matematiku a ráda tancuje. Moc ráda by chodila na kroužek

na příspěvky za kroužek Gejmr.

trampolín. Finanční roční podpora 1.000 Kč na kroužek trampolín.
„ANO, ANO“
anoano.eu

Ludmila Zachová
+420 602 333 977
ludmila.zachova@seznam.cz

28

„Pavel“ 11 let, v dětském domově od února. Chodí do 5. třídy. Má rád počítače a

„Marika“ 9 let, žije v dětském domově pátý

partu kamarádů. Chodí do skauta a rád vyrábí, nejvíce ho baví sestavovat

rok se svými 4 sourozenci. Přišla do domova

letadla. Rád by chodil do kroužku plastikové modelářství.

ve velmi zanedbaném stavu. Ráda tancuje,

Finanční podpora 1.700 Kč za kroužek modelářství.

hraje hry a cvičí. Moc by si přála chodit do
kroužku Hejbálek. Roční finanční podpora

„Marek“ 10 let, je v domově druhý rok. Chodí

800 Kč.

do 5. třídy. Moc rád pracuje rukama a tvoří.
Chodí do skauta a potřeboval by zaplatit

„Nela“ 7 let, je v dětském domově druhý rok,

skautské příspěvky. Finanční roční podpora

společně se sourozenci. Chodí do 1. ročníku

1.000 Kč za skautské příspěvky.

základní školy. Má ráda panenky, ráda je ve
vodě a moc ráda maluje. Moc ráda by chodila

„Denis“ 14let, žije v dětském domově se

do výtvarného kroužku. Finanční roční podpora 2.600 Kč.

třemi sourozenci pátý rok. Přišli zanedbaní a
museli se hodně učit nového. Denis je rád v

“Nora“ 13 let, v dětském domově od léta, bydlí s dalšími děvčaty ve startovacím

partě, chodí hrát fotbal, stolní tenis a baví ho

bytě, kde se učí starat samy o sebe. Chodí do 7. třídy. Ráda by chodila s

sestavovat točit a sestavovat video. Moc rád

kamarádkami plavat, moc by si přála permanentku na plavání. Finanční

by dál hrál fotbal. Roční finanční podpora

podpora 1.200 Kč na permanentku na plavání.

800 Kč za příspěvky za fotbálek.
„Hedvika“ 15 let v dětském domově třetí rok. Matka se o ní nedokáže díky
„Pavel“ 11 let, v dětském domově od února.
Chodí do 5. třídy. Má rád počítače a moc rád

alkoholismu postarat. Hedvika chodí do 9. třídy a dobře se učí. Miluje koně.
Vyrostla na vesnici, kde mezi koňmi byla každý den. Moc ráda by chodila

by se naučil pracovat s prezentacemi a s videem. Moc rád by chodil do

jezdit do jízdárny. Bude u toho pracovat a starat se o koně. Finanční roční

kroužku Gejmr, kde bude učit o práci s videem. Roční finanční podpora 1.000 Kč

podpora 6.000 Kč za jízdy na koních.

na příspěvky za kroužek Gejmr.
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„Nela“ 9 let, do dětského domova ji vrátila pěstounská rodina v létě. V pěstounské

„Kamila” 16 let, v dětském domově třetí rok. Chodí na střední hotelovou školu.

rodině žila 6 let, před tím 2 roky v dětském domově. Chodí do 3. třídy. Miluje

Pracuje na brigádě. Má ráda sport, ráda cvičí a běhá. Ráda by pravidelně

horolezectví. Ráda cvičí a dělá hvězdy a stojky. Moc ráda by chodila do kroužku

chodila do posilovny, ale celé měsíční vstupné z brigády neutáhne. Finanční

gymnastiky. Roční finanční podpora 1.100 Kč za gymnastiku.

měsíční podpora 300 Kč na vstupné do posilovny.

„Zuzana“ 17 let, je v dětském domově čtvrtý rok pro zanedbání péče. Je to tichá

„Karin“ 12 let v dětském domově druhý rok. Chodí do 7. třídy. Miluje koně. Moc

dívenka. S životem v domově se těžko smiřuje. Učí se na kuchařku. Splnila

ráda by chodila jezdit do jízdárny, dříve žila na statku, kde na koních jezdila.

bronzovou cenu DofE. Krásně maluje. Ráda by chodila s kamarádkami

Bude u toho pracovat a starat se o koně. Pololetní finanční podpora 5.000 Kč

plavat, moc by si přála permanentku na plavání. Finanční podpora 1.200 Kč na

na jízdy na koni.

permanentku na plavání.
“ Šárka“ 16 let žije v dětském
„Kevin“ 9 let, v dětském domově se sourozenci třetí rok. Chodí do 4. třídy. Moc rád

domově 14 let. Matka ani otec se o ni

maluje a vyrábí. Má rád sport, jezdí na kole a na bruslích, hraje fotbal a

nezajímají. Učí se na cukrářku. Ráda

florbal. Rád by chodil s kamarády na fotbálek. Roční finanční podpora 800 Kč za

tancuje, cvičí a pomáhá s malými

fotbálek.

dětmi. Slnila bronzový program DofE.
Chodí do skauta. Podpora

„Denis“ 14let, žije v dětském domově se třemi sourozenci pátý rok. Přišli

skautských příspěvků. Roční

zanedbaní a museli se hodně učit nového. Denis je rád v partě, chodí hrát fotbal a

finanční podpora 1.000 Kč za skauta.

stolní tenis, baví ho sestavovat točit a sestavovat video. Moc rád by dál chodil do
kroužku stolního tenisu. Roční finanční podpora 1.500 Kč.

„Kamila” 12 let, v dětském domově
třetí rok. Chodí do 7. třídy. Ráda

“ Emil” 7 let žije v dětském domově čtvrtý rok. Maminka se nezvládla o něj starat.

tancuje, maluje a hraje si

Emil se musel naučit různým základním věcem. Chodí do 2. třídy. Rád si hraje, jezdí

kamarádkami. Moc ráda chodila do výtvarného kroužku.

na kole a pomáhá v kuchyni. Rád by chodil do kroužku Kuchtík. Roční finanční

Roční finanční podpora 1.500 Kč za výtvarný kroužek.

podpora 1.200 Kč na kroužek Kuchtík.
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„Nela“ 9 let, do dětského domova ji vrátila

“ Klaudie“ 9 let, v dětském domově třetí rok pro zanedbání péče. Chodí do 3.

pěstounská rodina v létě. V pěstounské rodině

třídy. Ráda skáče na trampolíně, ráda tancuje, ráda si lakuje nehty a miluje

žila 6 let, před tím 2 roky v dětském domově.

zvířata. Nic jiného si nepřeje, moc by se chtěla naučit jezdit na koni a starat

Chodí do 3. třídy. Miluje horolezectví. Ráda

se o ně. Pololetní finanční podpora 3.000 Kč za jízdy na koni.

cvičí a učí se vařit. Moc ráda by chodila do
kroužku Kuchtíka. Roční finanční podpora

“Martina“ 16 let, v dětském domově již 9 let, nyní bydlí s dalšími děvčaty ve

1.200 Kč za kroužek Kuchtíka.

startovacím bytě, kde se učí starat samy o sebe. Učí se prodavačkou. Splnila
bronzový program DofE. Ráda by chodila s kamarádkami plavat. Finanční

“ Nora“ 8 let, v dětském domově třetí rok pro

podpora 1.200 Kč na permanentku na plavání.

zanedbání péče. Chodí do 2. třídy. Ráda skáče
na trampolíně, ráda tancuje a maluje. Minulý rok začala chodit na country tance

Zdravotní pomoc,
Školné

a moc by chtěla pokračovat. Roční finanční podpora 800 Kč na country tance.
„Kamila” 12 let, v dětském domově třetí rok. Chodí do 7. třídy. Ráda tancuje a
hraje si kamarádkami. Již druhý rok chodí s kamarádkami tancovat do kroužku

„Jindra” 16 let, v dětském domově čtvrtý rok.

Klobouček. Moc by ráda v tancování pokračovala. Roční finanční podpora 1.000 Kč

Učí se na opraváře zemědělských strojů. Má

na taneční kroužek.

velkou nadváhu 156 kg, se kterou bojuje. Moc
by si přál kolo. Finanční podpora 8.000 Kč na

„Kvído“ 12 let, v dětském domově dva roky. Chodí do 6. třídy. Má rád kolo a

nákup kola pro těžkou váhu.

všechno okolo vody. Moc rád by chodil do rybářského kroužku. Roční finanční
podpora 400 Kč za rybářský kroužek.

„Klára” 9 let, v dětském domově od
léta. Chodí do 2. třídy. Ráda sportuje a běhá.

“Dominika” 12 let, v dětském domově od jara. Chodí do 7. třídy. Má ráda zvířata a

Byla ji doporučena terapie koňmi. Pololetní

moc ráda se o ně stará. Její další zálibou je malování, moc ráda by chodila do

finanční podpora 3.300 Kč za terapii na koních.

výtvarného kroužku. Roční finanční podpora 2.600 Kč.
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„Katarína” 14 let, její život se už 6 let pohybuje mezi dětským domovem a

„Kamila” 12 let, v dětském domově třetí rok. Chodí do 7. třídy. Ráda tancuje a

psychiatrickou terapií. Chodí do 6. třídy. Ráda maluje a má ráda zvířata. Moc by ji

hraje si kamarádkami. Má problémy s psychikou a byla doporučena terapie u

pomohl v rámci terapie kontakt s koňmi a jízda na nich. Roční finanční podpora

koní. Bude se u čit na koních jezdit, ale i se o ně starat. Roční finanční

6.000 Kč za jízdy na koních.

podpora 6.000 Kč za terapii u koní.

„Nela“ 9 let, do dětského domova ji vrátila

„Benjamin“, 4 roky se narodil slepé mamince. Je to živý zvídavý kluk. Miluje

pěstounská rodina v létě. V pěstounské rodině žila 6

školku, děti a hraní na zahrádce, kde leze nejraději po prolézačkách. Maminka

let, před tím 2 roky v dětském domově. Chodí do 3.

má velice vážné zdravotní problémy, dochází na chemoterapii, nemůže

třídy. Miluje horolezectví. Má velkou vadu očí, na

pracovat a nemá dostatek peněz na platbu stravného a školkovného.

jedno oko je skoro slepá, potřebuje nové lepší

Finanční měsíční podpora 840 Kč za stravné a 1.160 Kč za školkovné v mateřské

brýle. Finanční podpora 5.000 Kč na nové brýle.

školce.

„Robin“ 13 let, je v dětském domově třetí rok. Chodí

Tomáš je třináctiletý kluk, který neměl v životě tolik štěstí. Narodil se postižený

do 6. třídy. Rád jezdí na kole, hraje fotbal, skáče na

mentální retardací, přesto je to veselý a hravý kluk, který si každý den užívá, co

trampolíně. Má zdravotní problémy a moc mu pomáhá terapie na koních, kam

mu život nabízí. Tomáš navštěvuje Speciální školu pro postižené děti, kam chodí

již druhý rok dochází. Finanční podpora terapie koňmi pololetní 3.000 Kč na jízdy

moc rád. Rodiče jsou ve velmi tíživé situaci, kterou se

na koních.

snaží řešit, ale školné 2.000 Kč měsíčně za
Tomáškovu školu je nad jejich možnosti. Rádi bychom

„Robin“ 18 let, je v dětském domově 8 let. Studuje střední školu obor informační

sehnali sponzora, který by přispěl polovinou

technologie. Jeho život díky zdravotnímu omezení, má nohu kratší o 6 cm, není

měsíčního školného to je 1.000 Kč – školné leden –

snadný. Nejen, že nemůže sportovat, ale do budoucna ho čekají těžké operace, aby

červen 2021 a září – prosinec 2021. Druhou polovinu

co nejdéle chodil a neskončil na vozíku. Jeho velkým snem je mít kolo, ale jeho

zajistí ředitelství školy.

zdravotní stav mu nedovoluje velkou zátěž na zborcený kloub a potřeboval by

Finanční podpora 6.000 Kč na školné leden –

elektrokolo. Finanční podpora 29.000 Kč na nákup elektrokola. Můžete přispět i

červen 2021.

malou částkou na účet sbírky 2700713318/2010, variabilní symbol je 5511.
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Matteo 12 let, je od 2 let autista s mentální retardací, je
těžce zdravotně postižený stupeň závislosti IV. Matteo

Jakubovi je 7 let, navštěvuje Mateřskou a

žije pouze s matkou a je na ní závislý, takže matka

základní školu speciální Diakonie ČCE Praha

nemůže chodit do zaměstnání a žijí ze sociálních

5 – třídu mateřské školy pro děti s mentálním

dávek. Již čtvrtým rokem Matteo navštěvuje školu

a kombinovaným postižením. Je postižen

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE

vzácným genetickým syndromem Kabuki –

Praha. Placení školného matce v poslední době dělá

Like, který se projevuje mentální retardací a

velké problémy a nerada by, aby Mattea škola vyloučila

řadou strukturních vývojových vad, mezi které

pro neplacení. Rádi bychom sehnali sponzora, který by

patří snížený růst, kosterní a svalové

přispěl polovinou měsíčního školného to je 1.000 Kč –

abnormality. V chování pak se objevuje

školné leden – červen 2021 a září – prosinec

zvýšená citlivost, úzkostnost a rysy autismu. S Jakubem pracují podle metody

2021. Druhou polovinu zajistí ředitelství školy.

strukturovaného učení, s využitím prvků alternativní komunikace. Maximálně mu

Finanční podpora 6.000 Kč na školné leden – červen 2021.

vyhovuje snížený počet dětí ve třídě, individuální přístup pedagogů, vizualizace
např. pomocí fotografií, piktogramů či procesuálních schémat, ale hlavně pevný

“Danielovi” je 14 let a od září bude

denní režim a program.

docházet do 7. třídy základní speciální školy.

V letošním školním roce si u Jakuba všímáme velkých pokroků zejména v

Má vrozenou vývojovou vadu mozku

oblastech komunikačních a pracovních dovedností a v oblasti hrubé motoriky.

spojenou s spastickou kvadruparézou.

Naším hlavním cílem v tomto roce bude především rozvíjet a posilovat Kubovu

Většinu dne má dobrou náladu. S každým

samostatnou chůzi a upevňovat jeho komunikační a sociální schopnosti.

hned naváže kontakt a je potěšen, když s

Rodina se snaží o Daniela velmi dobře starat, ale má finanční problémy a

ním dotyčná osoba pohovoří a pohladí ho.

potřebovala by pomoci s Danielovým školným. Polovinu školné zaplatí škola na

Daniel přestože nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům, které se

druhou hledáme sponzora, který by přispěl polovinou měsíčního školného to je

pravidelně opakují. Rodina se snaží o Daniela velmi dobře starat, ale má finanční

1.000 Kč – školné leden – červen 2021 a září – prosinec 2021.

problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným. Polovinu školného zaplatí

Finanční podpora 6.000 Kč na školné leden – červen 2021.

škola, na druhou hledáme sponzora, školné leden – červen 2021 a září – prosinec
2021. Finanční podpora 6.000 Kč na školné leden – červen 2021.
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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

Moc děkujeme za pomoc.
V projektech
máme zapojeno
533 dětí.

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 září 2020 – červen 2021, druhou
část zaplatí škola.

Díky Vám,
jsme
v minulém školním roce,
podpořili dlouhodobě
207 dětí,
a splnili jsme
779 dětských snů.

Finanční podpora 6.000 Kč na školné leden – červen 2021.
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