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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Katalog
V katalogu najdete 307 dětských snů z 5 dětských
domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin a 23
pomoci rodinkám z dětských domovů.
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Jednorázové Sny

“ Květka“ 9 let, ţije v dětském domově 4 rok. Nejradši si hraje s panenkami se

Rozjezdové Sny

Potřebovala by nové tenisky a chrániče na kolena.

svou sestřičkou. Chodí do 3. třídy. Dva roky chodí na gymnastiku a tancovat.
Podpora 500 Kč na nákup tenisek.

Sportovní vybavení

Podpora 300 Kč na chrániče na kolena.

„Karin“ 13 let, v dětském domově 3 rok. Chodí do 8. třídy. Miluje koně, ráda

Robert“ 16 let, je v dětském domově 3 rok. Učí se na automechanika. Rád čte a

vyrábí, maluje, jezdí na kole. Moc by si přála mít své kolo.

jezdí na kole. Hraje fotbal za Krajský přebor. Moc prosí o nové kopačky.

Podpora 5.000 Kč, dar kola.

Podpora 1.400 Kč.

„Hedvika“ 16 let, v dětském domově 4 rok. Matka se o ní nedokáţe díky

„Marek“ 11 let, je v domově druhý rok. Chodí do 6. třídy. Moc rád pracuje

alkoholismu postarat. Hedvika se učí cukrářkou. Miluje koně. Vyrostla na vesnici.

rukama a tvoří. Rád sportuje a jezdí s kamarády na kole. Rád by chodil do

Plní bronzový program DofE. Ráda povídá s kamarádkami a moc ráda tancuje. Moc

krouţku BMX, kde by ho naučili správné jízdě na kole. Potřebuje chrániče a

ráda by chodila do tanečního kroužku a potřebuje taneční boty. Podpora 500 Kč.

plné rukavice.
Podpora 300 Kč na nákup plných rukavic na kolo.

„Jáchym“ 19 let, je v dětském domově 3 rok, nyní ve startovacím bytě. Byl odebrán

Podpora 250 Kč na nákup chráničů na kolo.

pro zanedbání péče. Studuje na střední škole obor: fyzioterapeut, letos maturuje.
Hraje jiţ 7 let lakros, je v širší muţské reprezentaci. Slnil bronzový program DofE,

„Kevin“ 10 let, v dětském domově se sourozenci 4 rok. Chodí do 5. třídy. Moc

plní stříbrný program. Potřebuje novou brankářskou lakrosku, která není vůbec

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

levná, prosí o pomoc. Podpora 4.000 Kč.

florbal. Přál by si mít nové sálovky. Podpora 500 Kč.

„Zlatka“ 10 let, v dětském domově od léta. Chodí do 4. třídy. Moc ráda tvoří, maluje

„Zlatka“ 10 let, v dětském domově od léta. Chodí do 4. třídy. Moc ráda tvoří,

a tancuje. Má velké psychické problémy ze záţitků, které proţila. Moc ráda by

maluje a tancuje. Má velké psychické problémy ze záţitků, které proţila. Pomohla

chodila s kamarádkami na Street dance a potřebuje oddílové taneční tričko.

by jí terapie u zvířat. Terapie na statku a u koní, potřebuje jezdeckou helmu.

Podpora 450 Kč.

Podpora 700 Kč.
„ANO, ANO“
anoano.eu

Ludmila Zachová
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„Nela“ 7 let, je v dětském domově 3 rok, společně se sourozenci. Chodí do 2.

„Jonáš“ 15 let, je v dětském domově 4 rok, se svými sourozenci. Chodí do 9.

ročníku základní školy. Má ráda panenky, tancuje a cvičí. Moc ráda by chodila cvičit

třídy a rád by studoval vojenské gymnázium. Hraje fotbal Krajský přebor.

gymnastiku a potřebuje dres a cvičky.

Potřeboval kopačky. Podpora 1.000 Kč.

Podpora 200 Kč na nákup gymnastických cviček.
Podpora 250 Kč na nákup gymnastického oblečení.

„Jana“ 13 let, ţije s bratrem v pěstounské péči u své tety, která stará o
postiţeného syna. Byla odebraná pro tělesné a psychické týrání. Chodí do 8.

„Ota” 19 let, v dětském domově 3 rok. Má 14 sourozenců. Pochází z Jemenu.

třídy a výborně se učí. Je to úţasný člověk, stále usměvavá a bojovná holčina.

Chodí na střední školu letecký mechanik. Výborně se učí. Splnil bronzový program

Hraje závodně fotbal a dostala se do výběrového týmu, kde potřebuje týmové

DofE a plní stříbrný program. Má rád fotbal a velmi dobře hraje, vzali ho do týmu

oblečení – triko, tepláková souprava, kraťasy, štrupny, bunda, ale nemají na

Krajského přeboru. Moc by si přál mít horské kolo.

něj peníze, moc prosím o pomoc.

Podpora 5.000 Kč na nákup kola nebo dar pánského kola.

Podpora 1.600 Kč za týmovou
teplákovou soupravu.

„Ilona“ 11 let, ţije v dětském domově 6 rok se svými 4 sourozenci. Chodí do 5.

Podpora 500 Kč za týmové triko.

třídy. Ráda jezdí na kole, běhá, tancuje a hraje fotbal, který ji moc baví. Jiţ dva roky

Podpora 500 Kč za týmové kraťasy.

chodí na fotbalové tréninky a moc prosím o sálovky a nový fotbalový míč.

Podpora 100 Kč za týmové štrupny.

Podpora 400 Kč na sálovky.

Podpora 1.000 Kč za týmovou

Podpora 500 Kč na fotbalový míč.

bundu.

„Tonda“ 11 let, je v domově 7 rok se svými sourozenci. Dobře se učí. Chodí do 5.

“ Nora“ 9 let, v dětském domově 4

třídy. Je to nadaný sportovec. Rád jezdí na kole, miluje salta a jiné létání. Přitahuje

rok pro zanedbání péče. Chodí do 3.

ho parkour a snaţí se ho učit. Moc by si přál freestylovou koloběžku.

třídy. Ráda skáče na trampolíně,

Podpora 1.500 Kč.

tancuje a maluje. Má ráda koně a
moc by si přála chodit do jízdárny

„Květa” 13 let, v dětském domově od jara. Chodí do 7. třídy. Má mnoho špatných

jezdit a starat se o koně. Prosím o jezdeckou helmu. Podpora 700 Kč.

záţitků, ze kterých se snaţí s pomocí dostat. Ráda tancuje. Moc ráda by chodila do
tanečního krouţku a potřebuje taneční boty. Podpora 500 Kč.
„ANO, ANO“
anoano.eu
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“ Klárka“ 3 let, ţije v dětském domově rok, nyní na zkoušku v pěstounské rodině.

„Pavel“ 12 let, v dětském domově 1,5 rok. Chodí do 6. třídy. Má rád počítače a

Chodí do školky. Ráda si hraje se sestřičkou, má ráda kníţky a malování. Moc by si

partu kamarádů. Moc rád jezdí na kole, hlavně lese a přes překáţky. Moc rád by

přála mít kolo a helmu.

chodil do krouţku BMX, kde by ho naučili všechny triky i správné jízdě na kole.

Podpora 2.500 Kč na nákup kola velikost 16 s kolečky nebo dar kola.

Potřebuje chrániče a rukavice.

Podpora 500 Kč na nákup cyklistické helmy.

Podpora 250 Kč za chrániče.
Podpora 300 Kč za cyklistické plné rukavice.

„Nik“ 14 let, je v dětském domově 7 rok se svými bratry a sestrou. 9. třída a rád by
studoval IT. Splnil bronzový program DofE. Je to nadaný sportovec fotbalista, hraje

„Tibor“ 15 let, je v dětském domově 5 rok. Se svými bratry je jiţ umístěn v

závodně fotbal. Jezdí na kole a chodí posilovat. Moc by si přál rukavice na

dětském domově po druhé. Chodí do 9. třídy a rád studoval gymnázium. Hraje

posilování. Podpora 150 Kč.

fotbal Krajský přebor. Potřeboval kopačky. Podpora 1.400 Kč.

„Dana“ 11 let, v dětském domově od

“ Agátka“ 7 let, ţije v dětském domově 3 rok. Začala chodit do 2. třídy. Nejradši

ledna. Chodí do 5. třídy. Má velké

má kočárek s miminkem. Hraje si svou sestřičkou. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá

psychické problémy, ze záţitků, které ji

v kuchyni. Moc ráda by chodila do tanečního oddílu DMC, potřebovala by nové

potkaly. Ráda tancuje a hraje hry. Moc

tenisky a chrániče na kolena.

ráda by chodila tancovat Street dance a

Podpora 350 Kč na nákup tenisek.

potřebuje oddílové taneční tričko.

Podpora 250 Kč na chrániče na kolena.

Podpora 450 Kč.
“ Juraj“ 14 let, v dětském domově 3 rok. Chodí do 8. třídy. Moc rád sportuje,
“ Oliver“ 18 let, v dětském domově 4

miluje skákání a parkour. Má hostitelskou rodinu, s níţ chodí na výlety a do

rok. Učí se na automechanika. Splnil

hor. Moc by rád měl svoje kolo. Podpora 5.000 Kč na nákup kola nebo dar kola.

bronzový program DofE a plní stříbrný
program. Má rád sport, věnuje se

„Jáchym“ 16 let, je v dětském domově 11 let se svými sestrami. Rád sportuje.

závodně fotbalu a futsalu, hraje krajské

Hraje závodně fotbal. Rád hraje počítačové hry. Učí se na truhláře. Plní bronzový

soutěţe i za starší tým. Potřeboval by nové turfy. Podpora 1.500 Kč.

program DofE. Potřeboval by nové sálovky. Podpora 800 Kč.
„ANO, ANO“
anoano.eu
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„Přemek“ 18 let, ţije v dětském domově se třemi sourozenci 6 rok. Měl velký

„Dana“ 11 let, v dětském domově od

problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Učí se na kuchaře. Našel si

ledna. Chodí do 5. třídy. Ráda tancuje a

kamarády, chodí s nimi jezdit na kole. Moc rád by chodil do krouţku BMX, kde by ho

hraje hry. Má velké psychické problémy,

naučili jezdit v terénu. Potřebuje plné cyklistické rukavice a chrániče.

ze záţitků, které ji potkaly. Moc by jí

Podpora 300 Kč na plné cyklistické rukavice.

pomohla terapie s koňmi, potřebuje

Podpora 250 Kč na chrániče.

jezdeckou helmu. Podpora 700 Kč.

„Mikuláš“ 16 let, v dětském domově rok. Chodí do 9. třídy a připravuje se na

„Marína“ 17 let, v dětském domově ţila

studium na gymnáziu. Plní bronzový program DofE. Rád sportuje, hraje závodně

4 rok, nyní se vrátila po roce strávené v

fotbal. Byl by moc rád za nové kopačky a nový kopací míč.

rodině. Učí se na truhláře. Moc ráda

Podpora 1.300 Kč na nákup kopaček.

tvoří a sportuje. Moc by si přála mít

Podpora 600 Kč na fotbalový míč.

kolo. Podpora 5.000 Kč na nákup kola
nebo dar kola.

“ Zita“ 10 let, ţije v dětském domově 9 rok. Moc se jí stýská po mamince, ale ta se
o ni nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. Chodí do 4. třídy, kde se ji moc líbí. Uţ 3

„Marika“ 10 let, ţije v dětském domově 6 rok se svými 4 sourozenci. Přišla do

rok chodí do tanečního krouţku DMC a potřebovala by nové chrániče na kolena.

domova ve velmi zanedbaném stavu. Ráda tancuje a cvičí. Potřebovala by nové

Podpora 200 Kč.

tenisky. Podpora 500 Kč.

„Dana“ 18 let, je v domově 3 rok. Učí se na kuchařku. Ráda sportuje, pomáhá

„Kamila” 13 let, v dětském domově 4 rok. Chodí do 8. třídy. Má problémy s

druhým a vaří. Splnila bronzový program DofE. Chodí cvičit a potřebovala by

psychikou a moc bojuje. Ráda tancuje a tráví čas s kamarádkami. Moc ráda by

funkční oblečení, tričko, kraťasy, sportovní mikinu a sportovní tašku.

chodila do tanečního krouţku a potřebuje taneční boty. Podpora 500 Kč.

Podpora 250 Kč na nákup funkčního trička.
Podpora 350 Kč na nákup funkčních kraťasů.

“ Filip“ 7 let, ţije v sociálně slabé rodině. Nejradši si hraje s auty, s míčem a

Podpora 1.000 Kč na nákup sportovní mikiny.

kope. Začal chodit do 1. třídy. Moc rády chodil do fotbalové přípravky a

Podpora 700 Kč na nákup sportovní tašky.

potřeboval by kopačky. Podpora 400 Kč.
„ANO, ANO“
anoano.eu
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“Robert“ 12 let, v dětském domově 3 rok pro zanedbání péče. Je to ţivý kluk, rád

„Nela“ 10 let, do dětského domova ji vrátila pěstounská rodina před rokem. V

sportuje. Hraje florbal a fotbal. Potřeboval by nové sálovky. Podpora 500 Kč.

pěstounské rodině ţila 6 let, před tím 2 roky v dětském domově. Chodí do 4.
třídy. Miluje horolezectví. Ráda tancuje, cvičí, dělá hvězdy a stojky. Moc prosí o

„Daniel“ 20 let, ţije v dětském domově 10

nové tenisky a chrániče na kolena.

let. Odmaturoval na The English College in

Podpora 350 Kč na nákup tenisek.

Prague. Studuje bakalářské studium v LSE

Podpora 250 Kč na nové chrániče.

– London school of economics and political
science. Studuje tam politologii. Sportuje

„Denis“ 15 let, ţije v dětském domově se třemi sourozenci 6 rok. Přišli

fotbal a studuje trenérství Arsenalu. Prosí o

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

kopačky. Podpora 1.500 Kč.

baví ho sestavovat točit a sestavovat video. Rád jezdí na kole a rád by se naučil
na kole skákat. Moc rád by chodil do krouţku BMX, kde by ho naučili všechny

„Katarína” 15 let, její ţivot se uţ 7 let

triky i správné jízdě. Potřeboval cyklistické plné rukavice a chrániče.

pohybuje mezi dětským domovem a

Podpora 300 Kč na cyklistické plné rukavice.

psychiatrickou terapií. Chodí do 7.třídy.

Podpora 250 Kč na chrániče.

Ráda maluje, tancuje a má ráda zvířata.
Moc ráda by chodila s kamarádkami do
tanečního krouţku a potřebuje taneční boty. Podpora 500 Kč.

„Marína“ 17 let, v dětském domově ţila 4 rok, nyní se vrátila po roce strávené v
rodině. Učí se na truhláře. Moc ráda tvoří a sportuje. Moc by si přála mít
kolečkové brusle. Podpora 1.500 Kč.

„Květa” 13 let, v dětském domově od jara. Chodí do 7. třídy. Má mnoho špatných
záţitků, ze kterých se snaţí s pomocí dostat. Potřebovala terapii zvířaty. Podpora

„Jáchym“ 19 let, je v dětském domově 3 rok, nyní ve startovacím bytě. Byl

terapie u zvířat, hlavně u koní, potřebuje jezdeckou helmu. Podpora 700 Kč.

odebrán pro zanedbání péče. Studuje na střední škole obor: fyzioterapeut, letos
maturuje. Hraje jiţ 7 let lakros, je v širší muţské reprezentaci. Slnil bronzový

„Denis“ 15 let, ţije v dětském domově se třemi sourozenci 6 rok. Přišli zanedbaní

program DofE, plní stříbrný program. Moc by si přál kolo.

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

Podpora 6.000 Kč na nákup horského kola nebo dar kola.

sestavovat točit a sestavovat video. Chodí hrát fotbálek a potřeboval by sálovky.
Podpora 500 Kč.
„ANO, ANO“
anoano.eu
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„Josef“ 18 let, v dětském domově třetí rok, před tím v Klokánku. Chodí do Střední

Soustředění

průmyslové školy, obor automechanik. Splnil bronzový program DofE. Má rád auta a
hraje fotbal. Moc by potřeboval nové kopačky. Podpora 1.500 Kč.

„Nela“ 7 let, je v dětském domově 3 rok, společně se sourozenci. Chodí do 2.
ročníku základní školy. Má ráda panenky, tancuje a cvičí. Chodí do závodního

„Kevin“ 10 let, v dětském domově se sourozenci 4 rok. Chodí do 5. třídy. Moc rád

tanečního oddílu DMC a ráda by s ním jela i na letní soustředění.

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

Podpora 4.900 Kč.

rád by chodil do krouţku BMX, kde by ho naučili všechny triky i správné jízdě na
kole a potřebuje plné rukavice a chrániče.

“Luboš“ 12 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 6. třídy. Má bráchu dvojče a jsou

Podpora 300 Kč na nákup plných cyklistických rukavic.

u všech klukovin. Zamiloval si basketbal a jiţ pátý rok s bráchou chodí na

Podpora 200 Kč za chrániče.

tréninky. Rád hraje fotbal a jezdí na kole. Maminka nemá takové finanční
moţnosti a Luboš si moc přeje se zúčastnit basketbalového soustředění.

“Johanka“ 6 let, ţije v dětském domově rok, nyní na zkoušku v pěstounské rodině.

Podpora 3.800 Kč.

Chodí do školky. Ráda si hraje se sestřičkou, má ráda kníţky a malování. Moc by si
přála mít kolo.

„Kevin“ 10 let, v dětském domově se sourozenci 4 rok. Chodí do 5. třídy. Moc

Podpora 3.000 Kč na nákup kola nebo dar kola velikost 20.

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

Podpora 500 Kč na nákup cyklistické helmy.

florbal. Prosí o zaplacení letního florbalového soustředění. Podpora 4.200 Kč.

“ Emil” 9 let, ţije v dětském domově 8 rok. Maminka se nezvládla o něj starat. Emil

„Adam“ 12 let, je v domově 7 rok se svými sourozenci. Chodí do 6. třídy. Je to

se musel naučit různým základním věcem. Chodí do 3. třídy. Rád si hraje, jezdí na

nadaný sportovec fotbalista. Rád jezdí na kole a kromě fotbalu má rád i ostatní

kole, pomáhá v kuchyni a hraje basketbal. Potřeboval by nové tenisky.

sporty. Dobře se učí. Moc by si přál jet na fotbalové soustředění. Podpora

Podpora 500 Kč.

3.800 Kč.

“Robert“ 12 let, v dětském domově 3 rok pro zanedbání péče. Je to ţivý kluk, rád

„Ilona“ 11 let, ţije v dětském domově 6 rok se svými 4 sourozenci. Chodí do 5.

sportuje. Hraje florbal a fotbal. Potřeboval by nové kopačky. Podpora 1.200 Kč.

třídy. Ráda jezdí na kole, běhá, hraje fotbal a tancuje. Již dva roky chodí do
tanečního oddílu DMC a moc ráda by jela v létě na soustředění. Podpora
4.900 Kč.
„ANO, ANO“
anoano.eu
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„Dominik“ 16 let, v dětském domově 6

“ Oliver“ 18 let, v dětském domově 4 rok. Učí se na automechanika. Splnil

rok. V domově je se svou sestrou. Chodí do

bronzový program DofE a plní stříbrný program. Má rád sport, věnuje se závodně

9. třídy. Rád s kluky jezdí na kole, učí se

fotbalu a futsalu, hraje krajské soutěţe. Rád by jel v létě s týmem na fotbalové

vařit, hraje fotbal v Krajském přeboru a

soustředění. Podpora 4.300 Kč.

florbal. Moc by potřeboval pomoc s
fotbalovým soustředěním. Podpora 3.500

“ Květka“ 9 let, ţije v dětském domově 4 rok. Nejradši si hraje s panenkami se

Kč.

svou sestřičkou. Chodí do 3. třídy. Chodí na gymnastiku a začala závodně
tancovat v tanečním oddíle DMC, ráda by jela na letní soustředění. Podpora

“ Zita“ 10 let, ţije v dětském domově 9 rok.

4.900 Kč.

Moc se jí stýská po mamince, ale ta se o ni
nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si.

„Jáchym“ 19 let, je v dětském domově 3 rok, nyní ve startovacím bytě. Byl

Chodí do 4. třídy Uţ 3 rok chodí do

odebrán pro zanedbání péče. Studuje na střední škole obor: fyzioterapeut, letos

tanečního krouţku DMC, ráda by jela na Taneční soustředění. Podpora 4.900 Kč.

maturuje. Hraje jiţ 7 let lakros, je v širší muţské reprezentaci. Slnil bronzový
program DofE, plní stříbrný program. Potřeboval by pomoci zaplatit část

“Jonáš“ 12 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 6. třídy. Má bráchu dvojče a jsou u

lakrosového soustředění. Podpora 2.200 Kč.

všech klukovin. Zamiloval si basketbal a jiţ pátý rok s bráchou chodí na tréninky.
Rád hraje fotbal a jezdí na kole. Maminka nemá takové finanční moţnosti a Jonáš

Studium, Kurzy

si moc přeje se zúčastnit basketbalového soustředění. Podpora 3.800 Kč.
“ Emily“ 20 let, před 11 lety se dostala se sourozenci do dětského domova. Po
„Ota” 19 let, v dětském domově 3 rok. Má 14 sourozenců. Chodí na střední školu

roce si ji vzala pěstounská rodina, kde ţila 8 let. Před 3 lety se vrací do dětského

letecký mechanik. Výborně se učí. Slnil bronzový program DofE a plní stříbrný

domova, pro týrání. Studuje hotelovou školu a snaţí se mít velmi dobré výsledky,

program. Hraje závodně fotbal. Fotbalové soustředění. Podpora 3.700 Kč.

letos bude maturovat. Chce dále studovat. Splnila Stříbrný program DofE a nyní
plní zlatý program. Bydlí ve startovacím bytě a snaţí se naučit starat o sebe. Moc

“ Agátka“ 7 let, ţije v dětském domově 3 rok. Začala chodit do 2. třídy. Ráda

by si chtěla udělat autoškolu. Podpora 13.500 Kč.

tancuje, cvičí a pomáhá v kuchyni. Moc ráda by chodila do tanečního oddílu
DMC a jela v létě na taneční soustředění. Podpora 4.900 Kč.
„ANO, ANO“
anoano.eu
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„Dora“ 19 let, v domově 5 rok. Úspěšně dokončila učební obor kadeřnice a nyní

„Nina“ 19 let, přišla do dětského domova před třemi lety se svým bratrem za

studuje obor Kuchař – číšník. Ráda vaří, peče, pomáhá na rodince. Chodí na

zanedbání péče. Dokončila učební obor kadeřnice a pokračuje v oboru

brigádu. Splnila stříbrný program DofE a nyní plní zlatý program. Ráda by se

vlásenkářka. Splnila bronzový program DofE a plní stříbrný. Ráda sportuje a

zúčastnila Pralinkářského kurzu. Podpora 800 Kč.

poslouchá písničky. Moc by si přála zúčastnit se kurzu prodlužování vlasů.
Podpora 5.500 Kč.

„Josef“ 18 let, v dětském domově třetí rok, před tím v Klokánku. Chodí do Střední
průmyslové školy, obor automechanik. Splnil bronzový program DofE. Má rád auta a

“ Vanda“ 18 let, je v dětském domově 3 rok.

hraje fotbal. V rámci školy si může udělat svářečský kurz, na který mu škola část

Studuje střední hotelovou školu, letos maturuje

přispěje, doplatek svářečského kurzu 3.000 Kč. Podpora 3.000 Kč.

a další plány jsou na vysokou. Splnila bronzový
program DofE a plní stříbrný program. Má

“ Emily“ 20 let, před 11 lety se dostala se sourozenci do dětského domova. Po roce

hodně ţivotních plánů, ráda by pracovala v

si ji vzala pěstounská rodina, kde ţila 8 let. Před 3 lety se vrací do dětského

kavárně. Udělala si baristický kurz a ráda by

domova, pro týrání. Studuje hotelovou školu a snaţí se mít velmi dobré výsledky,

ještě pokračovala v nadstavbě baristického

letos bude maturovat. Chce dále studovat. Splnila Stříbrný program DofE a nyní plní

kurzu. Podpora 2.500 Kč.

zlatý program. Bydlí ve startovacím bytě a snaţí se naučit starat o sebe. Moc by si
chtěla udělat barmanský kurz. Podpora 3.000 Kč.

„Karolína“ 15 let, je v dětském domově od
léta. Začala chodit do 9. třídy. Ráda tancuje a sportuje. Ráda by studovala na

„Aleš” 22 let, ţije v dětském domově jiţ 12 let, nyní ve startovacím bytě. Aleš

střední škole pedagogické nebo sociální a ráda by chodila do Přípravného

odmaturoval na ekonomické škole, získal bakaláře na VŠE a nyní pokračuje ve

kurzu k přijímacím zkouškám. Podpora 1.500 Kč.

studiu na inţenýra, obor marketing. Chodí na brigádu. Splnil bronzový program
DofE, plní stříbrný program. Rád hraje fotbal, jezdí na kole a stále se zdokonaluje v

“ Emily“ 20 let, před 11 lety se dostala se sourozenci do dětského domova. Po

anglickém jazyce, snaţí se získat úroveň B2. Podpora mezinárodní zkoušky B2

roce si ji vzala pěstounská rodina, kde ţila 8 let. Před 3 lety se vrací do dětského

FCE na British Council. Podpora 4.800 Kč za anglickou zkoušku B2 FCE.

domova, pro týrání. Studuje hotelovou školu a snaţí se mít velmi dobré výsledky,
letos bude maturovat. Chce dále studovat. Splnila Stříbrný program DofE a nyní

“Martin” 18 let, v dětském domově od března, za týrání. Učí se na instalatéra. Plní

plní zlatý program. Bydlí ve startovacím bytě a snaţí se naučit starat o sebe. Moc

bronzový program DofE. Moc rád by si udělal autoškolu. Podpora 13.500 Kč.

by si chtěla udělat baristický kurz. Podpora 2.000 Kč.
„ANO, ANO“
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„Dora“19 let, v domově 5 rok. Úspěšně dokončila učební obor kadeřnice a nyní

„Mariana” 16 let, v dětském domově druhý rok. Chodí do 9. třídy. Výborně se

studuje obor Kuchař - číšník. Ráda vař, peče, pomáhá na rodince. Chodí na

učí. Splnila bronzový program DofE. Je výtvarně nadaná. Moc ráda by se

brigádu. Splnila stříbrný program DofE a nyní plní zlatý program. Ráda by se

dostala na střední uměleckou – výtvarnou školu. Připravuje se, ale potřebuje

zúčastnila kurzu na výrobu pizzy. Podpora 1.000 Kč.

pomoci, dochází na hodiny do Výtvarné školy. Podpora měsíční 1.200 Kč.

„Mirek“, 18 le, ţije v dětském domově 5 rok. Byl odebrán pro psychické problémy

„Sáva” 18 let, v dětském domově 2 rok. Pochází z Egypta. Učí se na cukráře.

matky. Chodí do 4. ročníku na Střední školu protipoţární ochrany. Má rád Box.

Snaţí se dobře naučit česky. Má rád kníţky. Moc rád by si udělal řidičák.

Úspěšně udělal řidičské oprávnění B, při škole je možné si udělat i řidičák C na

Podpora 13.000 Kč za autoškolu.

nákladní auto, který ke svému povolání hasič potřebuje, škola mu přispěje polovinu
částky. Podpora 7.000 Kč na řidičské oprávnění C.

„Igor“18 let, je v domově 8 rok, nyní ve startovacím bytě. Je to skvělý 18ti letý
kluk, je velmi veselý. Rád sportuje. Studuje střední školu stavební. Chodí na

„Tibor“ 15 let, je v dětském domově 5 rok.

brigádu. Splnil stříbrný program DofE a plní zlatý program. Plní autoškolu a moc

Se svými bratry je jiţ umístěn v dětském

by potřeboval jízdy na víc. Podpora 2.250 Kč za doplňující jízdy v autoškole.

domově po druhé. Chodí do 9. třídy a rád
studoval gymnázium. Hraje fotbal Krajský

„Stella“ 16 let, v dětském domově druhý rok. Chodí do 9. třídy. Je to tichá

přebor. Chtěl by se na zkoušky na

dívenka, která se s novou situací špatně vyrovnává. Ráda maluje a moc ráda by

gymnázium dobře připravit a rád by chodil

se dostala na uměleckou školu, potřebovala by se dobře připravit na talentové

do Přípravného kurzu k přijímacím

zkoušky. Přípravný kurz k talentovým zkouškám. Podpora 2.500 Kč.

zkouškám. Podpora 1.500 Kč.
“ Lenka“ 18 let, v 7 letech se dostala se sourozenci do dětského domova, v 10
“Martin” 18 let, v dětském domově od

letech šla do pěstounské rodiny, před 3 lety se do dětského domova vrátila. Má

března, za týrání. Učí se na instalatéra.

ráda zvířata, ráda tancuje a maluje. Je moc šťastná, ţe můţe být se svými

Plní bronzový program DofE. Moc rád by

sourozenci. Splnila Bronzový program DofE. Chodí na Střední uměleckou školu.

si udělal Svářečský kurz, který

Ráda by pokračovala i na vysokou, snaţí se dobře učit. Bydlí se sestrou ve

potřebuje ke své profesi, část kurzu zaplatí škola. Podpora 4.700 Kč.

startovacím bytě a snaţí se naučit starat o sebe. Moc ráda by šla do autoškoly.
Podpora 12.500 Kč.
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Vybavení studijní a pracovní
Pomoc studentům

“Marián“ 19 let, v dětském domově je 8 rok, nyní ve startovacím bytě. Rodiče se
o něj nezajímají. Chodí na střední školu dopravní, letos maturuje. Jezdí na kole a
závodně hraje fotbal. Splnil Stříbrný program DofE a plní zlatý program. Plánuje

„Adrian“ 18 let, ţije se svými sourozenci v dětském domově jiţ 8 let. Bydleli ve

jít na vysokou školu, prosí o příspěvek na přihlášku. Podpora 800 Kč.

velmi špatných podmínkách. Rád se stará o svou nejmladší sestřičku. Jezdí na kole,
„Vanda“ 18 let, je v dětském domově 3 rok.

hraje fotbal. Učí se na truhláře. Potřeboval ba na praxi nové školní montérky a
dokoupit truhlářské kladívko, paličku a digitální úhelník.

Studuje střední hotelovou školu, letos

Podpora 1.300 Kč na nákup školních montérek.

maturuje a další plány jsou na vysokou.

Podpora 350 Kč na nákup truhlářské paličky.

Splnila bronzový program DofE a plní stříbrný

Podpora 150 Kč na nákup truhlářského kladívka.

program. Má hodně ţivotních plánů, teď je na

Podpora 1.150 Kč na nákup digitálního úhelníku.

prvním místě maturita. Prosí o příspěvek za
maturitní ples. Podpora 1.500 Kč.

„Mariana” 16 let, v dětském domově druhý rok. Chodí do 9. třídy. Výborně se učí.
Splnila bronzový program DofE. Je výtvarně nadaná. Moc ráda by se dostala na

„Stella“ 16 let, v dětském domově druhý rok.

střední uměleckou – výtvarnou školu. Připravuje se, dochází na hodiny do

Chodí do 9. třídy. Je to tichá dívenka, která se

Výtvarné školy a potřebuje výtvarné pomůcky. Podpora 1.500 Kč.

s novou situací špatně vyrovnává. Ráda
maluje a moc ráda by se dostala na

„Dora“ 19 let, v domově 5 rok. Úspěšně dokončila učební obor kadeřnice a nyní

uměleckou školu, potřebovala by se dobře

studuje obor Kuchař – číšník. Ráda vaří, peče, pomáhá na rodince. Chodí na

připravit na talentové zkoušky. Výtvarné

brigádu. Splnila stříbrný program DofE a nyní plní zlatý program. Na praxi

pomůcky do přípravného kurzu. Podpora

potřebuje sadu kuchařských nožů. Podpora 450 Kč.

1.200 Kč.

“Tadeáš” 19 let, je v dětském domově 8 let. Je to hodný a moc milý kluk. Rád

„Amálie“ 15 let, je v domově 7 rok se svými sourozenci. Učí se na maskérku a

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

vlásenkářku. Má ráda sport, běhá, jezdí na kole. Ráda by studovala jazyky.

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

Splnila bronzový program DofE a plní Stříbrný program. Čeká ji imatrikulační

maturuje. Moc prosím o pomoc při platbě za maturitní ples. Podpora 800 Kč.

ples a nemá žádné lodičky ke společenským šatům. Podpora 800 Kč.
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“Roman” 25 let, ţije v dětském domově 16 let, ţije ve startovacím bytě. Vystudoval

Lyžařské výcviky, Školy v přírodě

bakalářské a magisterské studium na Vysoké školy Právo a podnikání s červeným
diplomem. Splnil bronzový a stříbrný program DofE. Ve studiu pokračoval na

„Bea“ 12 let, je v dětském domově od léta. Začala chodit do 7. třídy. Miluje

jazykové škole, úspěšně absolvoval zkoušku IELTS a dostal se na roční studium do

hudbu a společnost. Hraje na

Anglie. Nastoupil, na Universitu Swansea ve Walesu. Je velmi pilný, chodí na

housle. Ráda by jela se třídou na

brigádu a snaţí se se vším poprat. Rád by přiletěl na vánoce domů, podpora

lyžařský výcvik. Podpora 6.500 Kč.

nákupu letenek. Podpora 2.500 Kč.
„Terezka“ 13 let, je v dětském domově
“Marián“ 19 let, v dětském domově je 8 rok, nyní ve startovacím bytě. Rodiče se o

šestý rok. Začala chodit do 7. třídy.

něj nezajímají. Chodí na střední školu dopravní, letos maturuje a plánuje jít na

Ráda sportuje, tancuje a hlavně se

vysokou. Jezdí na kole a závodně hraje fotbal. Splnil Stříbrný program DofE a plní

krášlí. Moc ráda by jela spolužačkami

zlatý program. Potřeboval by společenský oblek jak na maturitní ples, tak k

na Lyžařský kurz. Podpora 7.000 Kč.

maturitě, ţádný nemá. Podpora 8.000 Kč.
„Patrik“ 13 let, v dětském domově 3
„Petr“ 17 let, v dětském domově čtvrtý rok. Studuje na truhláře. Má rád vodu a

rok. Chodí do 7. třídy. Má rád auta,

rybníky, hraje florbal. Splnil Stříbrný program DofE. Potřeboval by nové školní

motorky a vše co jezdí. Rád sportuje, hraje fotbal a florbal. Rád by se naučil

montérky a doplnit nářadí, které používají na praxi, truhlářské kladívko,

lyžovat a moc by si přál jet se třídou na lyžařský kurz. Podpora 6.500 Kč.

paličku a digitální úhloměr.
Podpora 1.300 Kč na nákup školních montérek.

„Marek“ 10 let, přišel se sourozenci do dětského domova před 5 lety. Odebráni

Podpora 1.150 Kč na nákup digitálního úhloměru.

byli pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli v kůlně v poli bez vody a elektřiny.

Podpora 350 Kč na nákup truhlářské paličky.

Chodí do 5. třídy. Rád sportuje a hraje fotbal, taky rád čte a hraje na

Podpora 150 Kč na nákup truhlářského kladívka.

počítači. Moc rád by jel se třídou na školu v přírodě. Podpora 4.300 Kč.

„Miriam” 17 let, v dětském domově 4 rok. I přes nevyhovující rodinnou “výchovu”

Pavel“ 12 let, v dětském domově 1,5 rok. Chodí do 6. třídy. Má rád počítače a

zůstala neuvěřitelně milá a slušná. Učí se na maskérku, kosmetičku. Ke studiu

partu kamarádů. Chodí do skauta a moc rád by jel v létě na skautský tábor.

potřebuje vybavený maskérský kufr. Podpora 3.900 Kč.

Podpora 4.000 Kč.
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„Adam“ 8 let, v dětském domově od léta se svými sourozenci. Chodí do 2. třídy.
Rád jezdí na kole, dívá se na kreslené pohádky. Moc by si přál s novými

„Max“ 13 let, v dětském domově 3 roky. Chodí do 7. třídy. Má rád kolo a

spolužáky jet na školu v přírodě. Podpora

všechno okolo vody, chytá ryby. Rád by jel v létě na Přírodovědný tábor.

3.800 Kč.

Podpora 2.500 Kč.

„Lenka“ 9 let, v dětském domově se

„Marek“ 11 let, je v domově druhý rok. Chodí do 6. třídy. Moc rád pracuje

sourozenci třetí rok. Chodí do 3. třídy. Moc

rukama a tvoří. Chodí do skauta a moc rád by jel v létě na tábor. Podpora

ráda cvičí, tancuje a parádí se. Moc ráda by

4.000 Kč.

jela se spolužačkami na Školu v přírodě.
Podpora 2.500 Kč.

„Šimon” 9 let, ţije s dvěma sourozenci v rodině, kde oba rodiče jsou velmi
nemocní. Chodí do skauta a moc rád by jel v létě s kamarády na skautský

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

tábor. Podpora 2.800 Kč.

Začala chodit do 6. třídy. Ráda maluje a
zpívá. Moc ráda by jela se školou na školu

„Kryštof“ 8 let, přišel se sourozenci do dětského domova před 5 roky. Odebráni

v přírodě. Podpora 3.500 Kč.

byli pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli v kůlně v poli bez vody a elektřiny.
Chodí do 2. třídy a “neví co je zlobit”. Rád jezdí na kole a lítá venku s kamarády.

Tábory, Kempy

Moc rád by s kamarády chodil v létě do příměstského tábora. Podpora 1.600
Kč.

“ Šárka“ 17 let, ţije v dětském domově 15 let. Matka ani otec se o ni nezajímají.
Učí se na cukrářku. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá s malými dětmi. Slnila bronzový

“ Anička“ 7 let, v dětském domově od června, pro zanedbání péče. Chodí do

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

školky. Je tak trochu ztracená, ale úţasná jak proţívá kaţdý okamţik. Moc by si

Podpora 4.000 Kč.

přála o prázdninách chodit do příměstského sportovního kempu, kam
chodila i letos. Podpora 1.600 Kč.

„Alice” 10 let, ţije s dvěma sourozenci v rodině, kde oba rodiče jsou velmi
nemocní. Chodí do skauta a moc ráda by jela v létě s kamarády na skautský
tábor. Podpora 2.800 Kč.
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„Marek“ 10 let, přišel se sourozenci do dětského domova před 5 lety. Odebráni byli

“ Anička“ 7 let, v dětském domově od června, pro zanedbání péče. Chodí do

pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Chodí

školky. Je tak trochu ztracená, ale úţasná jak proţívá kaţdý okamţik. Moc by si

do 5. třídy. Rád sportuje a hraje fotbal, taky rád čte a hraje na počítači. Moc rád by

přála jet se školkou na vánoční výlet. Podpora 580 Kč.

v létě chodil do příměstského sportovního kempu. Podpora 1.600 Kč.
„Natálka” 6let, v dětském domově rok se svým bráškou, pro zanedbání péče.
“ Ester“ 8 let, v dětském domově 3rok pro zanedbání péče. Chodí do 2. třídy. Ráda

Chodí do školky. Ráda tancuje, maluje a hraje si. Moc ráda by jela se školkou

tancuje, krášlí se a hraje si s panenkami. Moc ráda by v létě chodila do tanečního

na školní vánoční výlet. Podpora 580 Kč.

příměstského tábora. Podpora 2.000 Kč.
„Matěj“ 6 let, v dětském domově od léta se svými sourozenci. Chodí do školky.
“Oliver” 12 let, v dětském domově 3 rok se svou sestřičkou, pro zanedbání péče.

Rád s kluky kope a moc rád by hrál fotbal. Moc rád by jel se školkou na výlet.

Chodí do 5. třídy. Rád jezdí na kole, chodí na výlety. Moc rád je v partě a rád by

Podpora 550 Kč.

chodil v létě do příměstského tábora. Podpora 1.500 Kč.
„Helenka“ 3 roky, je v dětském domově od léta. Pořád se usmívá. Chodí do

Výpravy, školní výlety

školky. Má moc ráda panenky. Podpora výletu s mateřskou školkou.
Podpora 480 Kč za výlet.

„Pavel“ 12 let, v dětském domově 1,5 rok. Chodí do 6. třídy. Má rád počítače a partu
kamarádů. Moc rád jezdí na kole, hlavně lese a přes překáţky. Chodí do skauta a rád
by jezdil na víkendové výpravy. Podpora víkendových výprav.

Nábytek a vybavení startovacích bytů
a bytů sociálně slabých rodin

Podpora 300 Kč za víkendovou výpravu.
“Marián“ 19 let, v dětském domově je 8 rok, nyní ve startovacím bytě. Rodiče se
„Marek“ 11 let, je v domově druhý rok. Chodí do 6. třídy. Moc rád pracuje rukama a

o něj nezajímají. Chodí na střední školu dopravní, letos maturuje a plánuje jít na

tvoří. Chodí do skauta a rád by jezdil na víkendové výpravy. Podpora víkendových

vysokou. Jezdí na kole a závodně hraje fotbal. Splnil Stříbrný program DofE a

výprav. Podpora 300 Kč za víkendovou výpravu.

plní zlatý program. Moc by potřeboval psací stůl a kancelářskou židli, které
mu chybí.

„Olík“, 7 let, v dětském domově 2 rok. Rád si hraje s auty a jezdí na kole. Chodí do

Podpora 3.500 Kč na nákup psacího stolu.

1. třídy. Moc by rád jel s třídou na školní výlet. Podpora 500 Kč.

Podpora 2.200 Kč na nákup kancelářské ţidle.
„ANO, ANO“
anoano.eu

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

17

„Igor“18 let, je v domově 8 rok, nyní ve

„Petra“ 21 let, ţila většinu svého ţivota v dětském domově, nyní je se svou 4

startovacím bytě. Rád sportuje. Studuje

letou dcerou v sociálním bytě, dříve v azylovém. Moc hezky se stará o svoji

střední školu stavební. Chodí na brigádu.

dceru. Petra šetří, aby se o obě postarala. Hledá dlouhodobou práci, se kterou ji

Splnil stříbrný program DofE a plní zlatý

pomáhá sociální pracovnice, zatím má 1x v týdnu brigádu. Moc by potřebovala

program. Potřeboval by psací stůl a

pomoci s vybavením kuchyně, nemá struhadlo, naběračku, sítko, větší

kancelářskou židli, které ve

hrnec, mašlovačku a žehličku.

startovacím bytě nejsou.

Podpora 350 Kč na větší hrnec.

Podpora 2.000 Kč na kancelářskou ţidli.

Podpora 30 Kč na mašlovačku.

Podpora 3.500 Kč na nákup psacího

Podpora 130 Kč na struhadlo.

stolu.

Podpora 80 Kč na sítko.
Podpora 50 Kč na naběračku.

“ Lenka“ 18 let, v 7 letech se dostala se

Podpora 600 Kč na ţehličku.

sourozenci do dětského domova, v 10
letech šla do pěstounské rodiny, před 3

“ Maruška“ 7 let, ţije se dvěma sestrami v sociálně slabé rodině. Začala chodit

lety se do dětského domova vrátila. Má ráda zvířata, ráda tancuje a maluje. Splnila

do 1. třídy. Moc ráda maluje a vyrábí. Moc by si přála postel s roštem a

Bronzový program DofE. Chodí na Střední uměleckou školu. Ráda by pokračovala i

matraci, spí na zemi a psací stůl s židlí, ale rodiče peníze nemají.

na vysokou, snaţí se dobře učit. Bydlí se sestrou ve startovacím bytě a snaţí se

Podpora 1.500 Kč na matraci.

naučit starat o sebe. Moc by potřebovaly žehlicí prkno. Podpora 500 Kč.

Podpora 1.300 Kč na ţidli.
Podpora 1.500 Kč na psací stůl.

„Sára“ 28 let, ţila v dětském domově 5 let, poté dva roky ve startovacím bytě.

Podpora 2.500 Kč na postel s roštem.

Vyučila se kadeřnicí. Závodně tancovala. Má šestiletého syna. O syna se velmi
krásně stará. Bojovala kaţdý den, nejen se svým onemocněním – strach vycházet.

„Oliver“, 7 let, ţije jen s maminkou. Začal chodit do 1. třídy. Baví ho tancovat a

Teď se snaţí být vzornou mámou. Pracovala v kadeřnictví, dostala výpověď. Od

lítat venku s kluky. Oliver by potřeboval psací stůl a židli, kde by mohl psát

začátku října má přislíbenou práci se smlouvou, ale v kadeřnictví čekají, jak se

úkoly.

nynější situace vyvine. Sára si moc přeje hrnec na vaření v páře. Podpora 600 Kč.

Podpora 1.300Kč na nákup ţidle k psacímu stolu.
Podpora 2.000Kč na nákup psacího stolu.
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“ Sára“ 9 let, ţije se dvěma sestrami v

„Isabel“, 4 roky, ţije jen s maminkou v sociálním bytě, dříve v azylovém. Chodí

sociálně slabé rodině. Chodí do 3. třídy.

do mateřské školky. Maminka hledá dlouhodobou práci, zatím má 1x v týdnu

Moc ráda maluje a vyrábí. Moc by si

brigádu. Moc by potřebovala pomoci s oblečením pro Isabel. Dar oblečení

přála novou postel s roštem a matrací

velikost 104 – 128.

a psací stůl se židlí, ale rodiče peníze
nemají.

„Adam“ 8 let, v dětském domově od léta se svými sourozenci. Chodí do 2. třídy.

Podpora 2.500 Kč na postel s roštem.

Rád jezdí na kole, dívá se na kreslené pohádky. Potřebuje více oblečení. Dar

Podpora 1.300 Kč na ţidli.

oblečení velikost 128.

Podpora 1.500 Kč na matraci.

Moc by si přál teplákovou soupravu a tričko s Neuvěřitelným Hulkem.

Podpora 1.500 Kč na psací stůl.

Podpora 400 Kč na nákup teplákové soupravy velikost 128.
Podpora 350 Kč za tričko s Neuvěřitelným Hulkem.

Oblečení, Obuv
„Natálka” 6let, v dětském domově rok se svým bráškou, pro zanedbání péče.
“ Anička“ 7 let, v dětském domově od června, pro zanedbání péče. Chodí do školky.

Chodí do školky. Ráda tancuje, maluje a hraje si. Moc by potřebovala nové

Je tak trochu ztracená, ale úţasná jak proţívá kaţdý okamţik. Nutně potřebuje

zimní boty. Podpora 600 Kč na zimní boty.

oblečení. Dar oblečení velikost 128 – 134.
Moc by si potřebovala zimní boty. Podpora 600 Kč.

„Bea“ 12 let, je v dětském domově od léta. Začala chodit do 7. třídy. Miluje
hudbu a společnost. Hraje na housle. Potřebovala by nové tepláky a kalhoty.

„Jonáš“, 18 let. V dětském domově od dubna, před tím v Klokánku. Ţil se slepou

Podpora 300 Kč na nákup nových tepláků.

maminkou, ale ta o vánocích umřela. Jonáš a jeho bratr byli rozděleni. Jonáš se stále

Podpora 500 Kč na nákup nových kalhot.

s novou situací vyrovnává a učí se ţít v kolektivu. Učí se na kuchařské práce. Rád
programuje a hraje na počítači. Potřebuje zimní boty, ale má velikost 51. Podpora

„Dora“19 let, v domově 5 rok. Úspěšně dokončila učební obor kadeřnice a nyní

2.400 Kč.

studuje obor Kuchař – číšník. Ráda vaří, peče, pomáhá na rodince. Chodí na
brigádu. Splnila stříbrný program DofE a nyní plní zlatý program. Moc prosím o

„Oliver“, 7 let, ţije jen s maminkou. Maminka by potřebovala pomoci s oblečením

zimní boty. Podpora 1.500 Kč.

pro Olivera. Dar oblečení velikost 128 – 134.
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„Natálka“, 1 rok, ţije s maminkou Anetou, která se o Natálku krásně stará, ale

Věci pro radost

potřebuje pomoc. Dar oblečení velikost 80 – 86.
“Oliver” 12 let, v dětském domově 3
„Matěj“ 6 let, v dětském domově od léta se svými sourozenci. Chodí do školky. Rád

rok se svou sestřičkou, pro zanedbání

s kluky kope a moc rád by hrál fotbal. Nemá moc oblečení.

péče. Chodí do 5. třídy. Rád jezdí na

Prosíme o dar chlapeckého oblečení velikost 120.

kole, chodí na výlety. Moc rád je v partě

Moc by si přál teplákovou soupravu velikost 120 a tričko s Batmanem.

a jezdí s rodinkou do přírody, kde si spí

Podpora 400 Kč na nákup trička s Batmanem.

ve stanu. Moc rád by měl svůj

Podpora 400 Kč na nákup teplákové soupravy.

spacák.
Podpora 1.000 Kč.

“ Juraj“ 14 let, v dětském domově 3 rok. Chodí do 8. třídy. Moc rád sportuje, miluje
skákání a parkour. Má hostitelskou rodinu, s níţ chodí na výlety a do hor. Moc by

“Martin” 18 let, v dětském domově od

potřeboval turistické boty. Podpora 1.000 Kč.

března, za týrání. Učí se na instalatéra.
Plní bronzový program DofE. Moc rád by si přál cestovní tašku. Podpora 900

„Jeny“ 12 let, v dětském domově od léta. Na svou náhradní rodinu si teprve zvyká.

Kč.

Chodí do 6. třídy. Milá, usměvavá holčina, která velice ráda tancuje. Moc by chtěla
poprosit o příspěvek na zimní kozačky. Podpora 800 Kč.

„Tomáš“ 13 let, je velice ţivé dítě, které je v dětském domově 8 let. Má hodně
Snů a hodně poznámek. Chodí do sedmé třídy. Miluje hudbu. Ušetřil si na

„Karolína“ 15 let, je v dětském domově od léta. Začala chodit do 9. třídy. Ráda

mobil, ale moc by prosil pomoc s ochranným sklem a obalem.

tancuje a sportuje. Ráda by studovala na střední škole pedagogické nebo sociální.

Podpora 450 Kč na ochranné sklo na telefon.

Nemá moc oblečení a moc by potřebovala tepláky a kalhoty.

Podpora 420 Kč na obal na telefon.

Podpora 300 Kč na nové tepláky. Podpora 500 Kč na nové kalhoty
„Denis“ 15 let, ţije v dětském domově se třemi sourozenci 6 rok. Přišli
„Kvído“ 14 let, v dětském domově 4 roky. Chodí do 8. třídy. Má rád kolo a všechno

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

okolo vody. Plní bronzový program DofE. Moc by potřeboval zimní boty. Podpora

baví ho sestavovat točit a sestavovat video. Rád jezdí na kole. Přál by si

1.200 Kč.

fotbalový míč. Podpora 300 Kč.
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“ Hanka“ 15 let, ţije v dětském domově 7 let. Byla odebrána, jen v tom co měla na

“ Agátka“ 7 let, ţije v dětském domově 3rok. Začala chodit do 2. třídy. Nejradši

sobě, ze sociálně slabé rodiny, kde ţila se svými 7 sourozenci. Je vděčná za kaţdou

má kočárek s miminkem. Hraje si svou sestřičkou. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá

maličkost, kterou dostane. Učí se na kuchařku. Ráda hraje divadlo, zpívá a

v kuchyni. Moc ráda by chodila do Kuchtíka a potřebovala by krabičky na

tancuje. Moc by si přála mít svůj spacák a cestovní tašku, jezdí s rodinkou na

uvařené jídlo. Podpora 100 Kč na krabičky na jídlo.

víkendy a chybí jí.
Podpora 800 Kč na nákup cestovní tašky.

„Lubošek” 6 let, je v dětském domově se svými sourozenci 3 roky. Chodí do

Podpora 1.000 Kč na nákup spacáku.

školky. Má rád auta a jezdí na kole. Leze po stromech a má rád rošťárny. Moc
by si přál do pokojíku koberec. Podpora 800 Kč na nákup koberce 140 x 140

„Mariana” 16 let, v dětském domově druhý

cm.

rok. Chodí do 9. třídy. Výborně se učí.
Splnila bronzový program DofE. Je výtvarně

“ Nora“ 9 let, v dětském domově 4 rok pro zanedbání péče. Chodí do 3. třídy.

nadaná. Moc ráda by se dostala na střední

Ráda skáče na trampolíně, tancuje, maluje, má ráda koně a začala hrát stolní

uměleckou – výtvarnou školu. Ráda jezdí na

tenis. Prosím o pinpongovou pálku. Podpora 400 Kč.

skatu a učí se přeskakovat překáţky. Moc
by prosila o novou skatovou desku.

„Adam“ 12 let, je v domově 7 rok se svými sourozenci. Chodí do 6. třídy. Je to

Podpora 1.000 Kč.

nadaný sportovec fotbalista. Rád jezdí na kole a kromě fotbalu má rád i ostatní
sporty. Dobře se učí. Moc by si přál bezdrátová sluchátka. Podpora 800 Kč.

„Kája“ 16 let, v dětském domově 4 roky se svou sestrou za zanedbání péče a týrání
ze strany otce. Kája chodí do 9. třídy, má rád zvířata a rád fotí. Kája je těţce

“ Šárka“ 17 let, ţije v dětském domově 15 let. Matka ani otec se o ni nezajímají.

nemocný, má za s sebou několik těţkých operací. Nemůţe sportovat, chodí jen na

Učí se na cukrářku. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá s malými dětmi. Slnila

procházky. Jeho velkou láskou se stal počítač a playstation. Moc by si přál

bronzový program DofE. Chodí jiţ dva roky do krouţku kuchtíka a potřebuje

Nintendo. Dar Nintenda.

krabičky na uvařené jídlo. Podpora 100 Kč na krabičky.

“ Julinek“ 4 roky, ţije v sociálně slabé rodině. Nejradši si hraje s auty a se svým

„Natan“ 10 let, je v domově 3 rok se svými sourozenci. Chodí do 3. třídy

bráškou. Moc by si přál od Ježíška velké auto, ale rodiče mu tento dárek splnit

základní školy. Rád jezdí na kole, maluje a hraje hry. Je to ţivel. Moc by si přál

nemohou. Podpora 800 Kč.

auto na ovládání. Podpora 1.000 Kč nebo dar auta na ovládání.
„ANO, ANO“
anoano.eu

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

21

„Kevin“ 10 let, v dětském domově se sourozenci 4 rok. Chodí do 5. třídy. Moc rád

„Andrej“ 8 let, je v domově 3 rok se svými sourozenci. Chodí do 2. třídy

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

základní školy. Rád jezdí na kole, kope s kluky a hraje hry. Moc by si přál lego

by si mít svůj kopací míč. Podpora 500 Kč.

autobus nebo kamión. Podpora 500 Kč.

„Karin“ 13 let, v dětském domově 3 rok.

„Patrik“ 13 let, v dětském domově 3 rok. Chodí do 7. třídy. Má rád auta,

Chodí do 8. třídy. Miluje koně, ráda

motorky a vše co jezdí. Rád sportuje,

vyrábí, maluje, jezdí na kole. Moc by si

hraje fotbal a florbal. Ušetřil si na

přála mít svůj spacák, jezdí s rodinkou

mobilní telefon, potřeboval by

na výlety. Podpora 1.000 Kč.

pomoci s obalem a s ochranným
sklem a obalem.

„Matylda” 15 let, v dětském domově 4

Podpora 450 Kč za ochranné sklo na

rok. Učí se na kuchařku. Má ráda sport a

telefon.

tancuje. Moc by si přála cestovní tašku.

Podpora 420 Kč za obal na telefon.

Podpora 800 Kč.
„Max“ 13 let, v dětském domově 3
„Leoš“ 16 let, je v domově 2 rok. Učí se

roky. Chodí do 7. třídy. Má rád kolo a

na automechanika. Miluje motorky. Splnil

všechno okolo vody, chytá ryby. Rád

bronzový program DofE a plní stříbrný. Moc by si přál sportovní tašku.

by jel v létě na Přírodovědný tábor a

Podpora 700 Kč.

potřebuje spacák. Podpora 1.000
Kč na spacák.

“ Emil” 9 let, ţije v dětském domově 8 rok. Maminka se nezvládla o něj starat. Emil
se musel naučit různým základním věcem. Chodí do 3. třídy. Rád si hraje, jezdí na

“ Filip“ 7 let, ţije v sociálně slabé rodině. Nejradši si hraje s auty, s míčem a

kole, pomáhá v kuchyni a chodí do kuchtíka a hraje basketbal. Potřebuje krabičky

kope. Začal chodit do 1. třídy. Má rád auta, moc by si přál od Ježíška

na uvařené jídlo a moc by si přál svůj basketbalový míč velikost 5.

obojživelné auto na ovládání, ale rodiče mu tento dárek splnit nemohou.

Podpora 100 Kč na krabičky na jídlo.

Podpora 1.200 Kč.

Podpora 300 Kč na basketbalový míč velikost 5.
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Pro celé rodinky i dětské domovy

Děti z dětského domova z Klánovic by si přály:
 cyklistické helmy, podpora 2.000 Kč dar cyklistické helmy

1. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála:
 nové potahy na křesla, podpora 3.600 Kč

2. Rodinka z dětského domova z Klánovic by si přála

 dva větší hrnce 5l a 10l, podpora 500 Kč a 700 Kč

 jít na představení Kühnova

 velkou nástěnku korkovo-magnetickou, kam by mohli věšet obrázky dětí,
podpora 800 Kč

sboru do Národního divadla, aby
podpořila Kristianu, která ve sboru

 výplň do sedacího pytle, na doplnění, podpora 600 Kč

zpívá. Podpora 2.000 Kč na nákup

 playstation, aby si děti také zkusily zahrát, dar playstationu

lístků.

2. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála

4. Rodinka z dětského domova

 nalepovací zrcadla do chodby, podpora 600 Kč

z Klánovic, která tvoří 8 chlapců, by si přála:

 2 nové pánve, podpora 700 Kč

 jít na paintball, podpora 3.000 Kč

 černé křeslo, podpora 2.000 Kč
 playstation, dar playstationu

Děti z dětského domova z Litoměřic by si přály
 basketbalové míče, mají nové hřiště a rády střílejí na koš.

3. Rodinka z dětského domova z

 Podpora 500 Kč na nákup dvou basketbalových míčů velikost 7.

Ledců by si přála:

 Podpora 500 Kč na nákup dvou basketbalových míčů velikost 5.

 zapékací mísu, podpora 650 Kč

 Podpora 500 Kč na nákup dvou basketbalových míčů velikost 4.

 novou pánev, podpora 350 Kč
 velký hrnec 10l, podpora 700 Kč

5. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála:
 rolety na dvě okna v obýváku, podpora 2.000 Kč na dvě rolety

4. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála

 zažehlovací korálky, podpora 400 Kč

 jít společně do kina, podpora 1.200 Kč
 jít společně na bowling, podpora 800 Kč

6. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála
 fritovací hrnec, podpora 1.400 Kč
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Dlouhodobé Sny
Podpora studia a samostatného bydlení

“ Emily“ 20 let, před 11 lety se dostala se sourozenci do dětského domova. Po
roce si ji vzala pěstounská rodina, kde ţila 8 let. Před 3 lety se vrací do dětského
domova, pro týrání. Studuje hotelovou školu a snaţí se mít velmi dobré výsledky,
letos bude maturovat. Chce dále studovat. Splnila Stříbrný program DofE a nyní

„Dora“19 let, v domově 5 rok. Úspěšně dokončila učební obor kadeřnice a nyní

plní zlatý program. Bydlí ve startovacím bytě a snaţí se naučit starat o sebe.

studuje obor Kuchař – číšník. Ráda vaří, peče, pomáhá na rodince. Chodí na brigádu.

Podporu studia 300 Kč – 500 Kč měsíčně, 3.600 Kč – 6.000 Kč ročně.

Splnila stříbrný program DofE a nyní plní zlatý program. Potřebovala by pomoci se
studentskou licencí, s níž budeme mít přístup k různým prezentacím a věcem,

“ Vanda“ 18 let, je v dětském domově 3

které potřebuje ke studiu. Podpora 1.200 Kč na nákup Studentské licence.

rok. Studuje střední hotelovou školu,
letos maturuje a další plány jsou na

„Aleš” 22 let, ţije v dětském domově jiţ 12 let, nyní ve startovacím bytě. Aleš

vysokou. Splnila bronzový program DofE

odmaturoval na ekonomické škole, získal bakaláře na VŠE a nyní pokračuje ve studiu

a plní stříbrný program. Má hodně

na inţenýra, obor marketing. Chodí na brigádu. Splnil bronzový program DofE, plní

ţivotních plánů, ale teď je na prvním

stříbrný program. Rád hraje fotbal, jezdí na kole a stále se zdokonaluje v anglickém

místě maturita. Podporu studia 300 Kč –

jazyce, snaţí se získat úroveň B2. Podpora studia 300 Kč – 500 Kč měsíčně, 3.600

500 Kč měsíčně, 3.600 Kč – 6.000 Kč

Kč – 6.000 Kč ročně.

ročně.

„Katka“ 22 let, ţije v dětském domově 10 let. Odmaturovala na Střední odborné

“ Lenka“ 18 let, v 7 letech se dostala se

škole pro administrativu Evropské Unie, obor provoz diplomatických sluţeb. Nyní

sourozenci do dětského domova, v 10

studuje Právo v Olomouci. Nejdůleţitějším koníčkem je škola a učení. Má praxi v

letech šla do pěstounské rodiny, před 3

advokátní kanceláři a stáţ v neziskové organizaci. Velice ji baví studium cizích jazyků

lety se do dětského domova vrátila. Má ráda zvířata, ráda tancuje a maluje. Je

a poznávání nových věcí. Dále je jejím koníčkem sport, nejvíce pak běhání. Splnila

moc šťastná, ţe můţe být se svými sourozenci. Splnila Bronzový program DofE.

bronzový program DofE a plní stříbrný. Chodím na brigády a snaţím se o sebe starat,

Chodí na Střední uměleckou školu. Ráda by pokračovala i na vysokou, snaţí se

bydlí ve startovacím bytě. Podpora studia 300 Kč – 500 Kč měsíčně, 3.600 Kč –

dobře učit. Bydlí se sestrou ve startovacím bytě a snaţí se naučit starat o

6.000 Kč ročně.

sebe. Podporu studia 300 Kč – 500 Kč měsíčně, 3.600 Kč – 6.000 Kč ročně.
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„Jarda“19 let, ţije se sourozenci v dětském domově jiţ 10 rok. Jarda se vyučil

„Zlatka“ 10 let, v dětském domově od léta. Chodí do 4. třídy. Moc ráda tvoří,

truhlářem a pokračuje a učí se tesařem, chce zkusit i nástavbu, aby měl maturitu.

maluje a tancuje. Má velké psychické problémy ze záţitků, které proţila. Moc

Splnil bronzový a stříbrný program DofE, plní zlatý program. Rád hraje fotbal a jezdí

ráda by chodila s kamarádkami na Street dance. Podpora pololetní podpora

na kole. Chodí na brigádu do skladu. Podpora studia 300 Kč – 500 Kč měsíčně,

2.000 Kč za oddílové příspěvky za Street dance.

3.600 Kč – 6.000 Kč ročně.
„Ilona“ 11 let, ţije v dětském domově 6 rok se svými 4 sourozenci. Chodí do 5.
„Ota” 19 let, v dětském domově 3 rok. Má 14 sourozenců. Pochází z Jemenu. Chodí

třídy. Ráda jezdí na kole, běhá, tancuje a hraje fotbal, který ji moc baví. Již dva

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

roky chodí na fotbalové tréninky a moc ráda by chodila dále. Podpora roční

Splnil bronzový program DofE a plní stříbrný program. Podpora studia 300 Kč – 500

1.000 Kč za fotbalové tréninky.

Kč měsíčně, 3.600 Kč – 6.000 Kč ročně.
„Josef“ 18 let, v dětském
domově 3 rok, před tím v

Sportovní podpora

Klokánku. Chodí do Střední
průmyslové školy, obor

“Kluci z Dětského domov Unhošť” pronájem tělocvičny pro florbalový kroužek.

automechanik. Splnil bronzový

Podpora měsíční 1.600 Kč za pronájem tělocvičny.

program DofE. Má rád auta a
hraje fotbal. Podpora

„Nela“ 7 let, je v dětském domově 3 rok, společně se sourozenci. Chodí do 2.

fotbalových členských

ročníku základní školy. Má ráda panenky, tancuje a cvičí. Moc ráda by chodila do

příspěvků. Podpora roční

závodního tanečního oddílu DMC. Podpora pololetní podpora 2.500 Kč za

1.600 Kč.

příspěvky DMC.
„Adam“ 12 let, je v domově 7
“ Oliver“ 18 let, v dětském domově 4 rok. Učí se na automechanika. Splnil bronzový

rok se svými sourozenci.

program DofE a plní stříbrný program. Má rád sport, věnuje se závodně fotbalu a

Chodí do 6. třídy. Je to nadaný sportovec fotbalista. Rád jezdí na kole a kromě

futsalu, hraje krajské soutěţe i za starší tým. Potřeboval by pomoci s futsalovými

fotbalu má rád i ostatní sporty. Dobře se učí. Moc by si přál zaplati fotbalové

příspěvky. Podpora roční podpora 2.500 Kč.

příspěvky. Podpora pololetní 2.200 Kč.
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„Jáchym“ 19 let, je v dětském domově 3 rok, nyní ve startovacím bytě. Byl odebrán

“ Zita“ 10 let, ţije v dětském domově 9 rok. Moc se jí stýská po mamince, ale ta

pro zanedbání péče. Studuje na střední škole obor: fyzioterapeut, letos maturuje.

se o ni nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. Chodí do 4. třídy, kde se ji moc

Hraje jiţ 7 let lakros, je v širší muţské reprezentaci. Slnil bronzový program DofE, plní

líbí. Už 3 rok chodí do tanečního kroužku DMC a ráda by v tancování

stříbrný program. Potřeboval by pomoci zaplatit lakrosové příspěvky. Podpora

pokračovala. Podpora pololetní 2.500 Kč za Taneční příspěvky v DMC.

roční 3.000 Kč.
“Jonáš“ 12 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 6. třídy. Má bráchu dvojče a
„Nela“ 7 let, je v dětském domově 3 rok,

jsou u všech klukovin. Rád hraje fotbal a jezdí na kole. Zamiloval si basketbal,

společně se sourozenci. Chodí do 2. ročníku

jiţ pátý rok chodí na tréninky, moc prosí o pomoc s příspěvky, maminka je v

základní školy. Má ráda panenky, tancuje a

tíţivé finanční situaci a na příspěvky peníze nemá. Podpora roční 3.200 Kč.

cvičí. Moc ráda by chodila na gymnastiku.
Podpora pololetní 2.000 Kč za gymnastiku.

„Tibor“ 15 let, je v dětském domově 5 rok. Se svými bratry je jiţ umístěn v
dětském domově po druhé. Chodí do 9. třídy a rád studoval gymnázium. Hraje

„Agátka“ 7 let, ţije v dětském domově 3rok.

fotbal Krajský přebor a prosí o zaplacení příspěvků. Podpora roční 1.000 Kč.

Začala chodit do 2. třídy. Nejradši má
kočárek s miminkem. Hraje si svou

„Libor” 9 let, v dětském domově 1 rok, pro zanedbání péče a týrání. Chodí do

sestřičkou. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá v

třetí třídy. Rád hraje fotbal, florbal a závodně hokejbal a jezdí na kole. Členské

kuchyni. Moc ráda by chodila do tanečního

příspěvky za hokejbal. Podpora roční 3.000 Kč.

oddílu DMC. Podpora pololetní 2.500 Kč za taneční příspěvky DMC.
“ Květka“ 9 let, ţije v dětském domově 4 rok. Nejradši si hraje s panenkami se
„Mikuláš“ 16 let, v dětském domově rok. Chodí do 9. třídy a připravuje se na

svou sestřičkou. Chodí do 3. třídy. Chodí na gymnastiku a začala závodně

studium na gymnáziu. Plní bronzový program DofE. Rád sportuje, hraje závodně

tancovat. Podpora příspěvků za taneční oddíl DMC. Podpora pololetní 2.500

fotbal. Byl by moc rád za zaplacení fotbalových příspěvků. Podpora 1.000 Kč.

Kč.

“ Filip“ 7 let, ţije v sociálně slabé rodině. Nejradši si hraje s auty, s míčem a kope.

„Kevin“ 10 let, v dětském domově se sourozenci 4 rok. Chodí do 5. třídy. Moc

Začal chodit do 1. třídy. Moc rády chodil do fotbalové přípravky. Podpora pololetní

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

3.000 Kč.

florbal. Prosí o florbalové příspěvky. Podpora roční 2.500 Kč.
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“ Oliver“ 18 let, v dětském domově 4 rok. Učí se na automechanika. Splnil bronzový

„Dominik“, 16 let, v dětském domově 6 rok. V domově je se svou sestrou.

program DofE a plní stříbrný program. Má rád sport, věnuje se závodně fotbalu a

Chodí do 9. třídy. Rád s kluky jezdí na kole, učí se vařit, hraje fotbal v Krajském

futsalu, hraje krajské soutěţe i za starší tým. Potřeboval by pomoci s fotbalovými

přeboru a florbal. Moc by potřeboval pomoc s fotbalovými příspěvky.

příspěvky. Podpora finanční 1.500 Kč.

Podpora roční 1.500 Kč.

„Tonda“ 17 let, je v dětském domově 2 rok. Byl odebrán pro zanedbání péče.

“Luboš“ 12 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 6. třídy. Má bráchu dvojče a jsou

Studuje hotelovou školu. Splnil bronzový program DofE. Je to usměvavý,

u všech klukovin. Rád hraje fotbal a jezdí na kole. Zamiloval si basketbal, již

bezproblémový kluk, sportovec tělem i duší. Dělá thajský box, prosí o pomoc s

pátý rok s bráchou chodí na tréninky, moc prosí o pomoc s příspěvky,

příspěvky. Podpora pololetní 3.000 Kč za tréninky thajského boxu.

maminka je v tíţivé finanční situaci a na příspěvky peníze nemá. Podpora roční
3.200 Kč za basketbalové příspěvky.

“ Květka“ 9 let, ţije v dětském domově 4 rok. Nejradši si hraje s panenkami se svou
sestřičkou. Chodí do 3. třídy. Dva roky chodí na gymnastiku a moc se jít tam líbí, ráda
by pokračovala. Podpora příspěvků za gymnastiku. Podpora pololetní 2.200 Kč.

Zájmová podpora

„Ota” 19 let, v dětském domově 3 rok. Má 14 sourozenců. Pochází z Jemenu. Chodí

„Noemi“ 17 let, je v dětském domově 1,5 rok pro zanedbání péče. Je to tichá

na střední školu letecký mechanik. Výborně se učí. Slnil bronzový program DofE a

dívenka. Učí se na kuchařku. Ráda by chodila s kamarádkami plavat, moc by si

plní stříbrný program. Má rád fotbal a velmi dobře hraje, vzali ho do týmu Krajského

přála permanentku na plavání. Podpora 400 Kč.

přeboru. Fotbalové příspěvky. Podpora roční 3.000.
„Marek“ 11 let, je v domově druhý rok. Chodí do 6. třídy. Moc rád pracuje
„Ilona“ 11 let, ţije v dětském domově 6 rok se svými 4 sourozenci. Chodí do 5. třídy.

rukama a tvoří. Chodí do skauta a prosím o zaplacení příspěvků. Podpora

Ráda jezdí na kole, běhá, hraje fotbal a tancuje. Již dva roky chodí do tanečního

1.000 Kč.

oddílu DMC a moc prosím o pomoc s příspěvky. Podpora pololetní 2.500 Kč.
“ Emil” 9 let, ţije v dětském domově 8 rok. Maminka se nezvládla o něj starat.
„Jonáš“ 15 let, je v dětském domově 4 rok, se svými sourozenci. Chodí do 9. třídy a

Emil se musel naučit různým základním věcem. Chodí do 3. třídy. Rád si hraje,

rád by studoval vojenské gymnázium. Hraje fotbal Krajský přebor. Potřeboval

jezdí na kole a pomáhá v kuchyni. Rád by chodil do kroužku Kuchtík. Podpora

zaplatit fotbalové příspěvky. Podpora roční 1.000 Kč.

roční 1.200 Kč.
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„Pavel“ 12 let, v dětském domově 1,5 rok. Chodí do 6. třídy. Má rád počítače, partu

„Hedvika”14 let, je v dětském

kamarádů a kolo. Rád vyrábí a lepí modely. Chodil do kroužku plastikového

domově 7 let. Rodiče se o ni

modelářství a rád by pokračoval. Podpora roční 1.700 Kč.

nezajímají. Chodí do 6. třídy. Je to
veselá holčina, která miluje vodu. Má

„Marek“ 11 let, je v domově druhý rok. Chodí do 6. třídy. Moc rád pracuje rukama a

radost z kaţdé maličkosti. Chodila na

tvoří. Rád sportuje a jezdí s kamarády na kole. Moc rád by chodil do kroužku BMX,

kroužek plavání a moc ráda by

kde by ho naučili správné jízdě na kole. Podpora roční 2.000 Kč.

pokračovala. Podpora pololetní 3.000
Kč.

„Katarína” 15 let, její ţivot se uţ 7 let pohybuje mezi dětským domovem a
psychiatrickou terapií. Chodí do 7. třídy. Ráda maluje, tancuje a má ráda zvířata. Moc

“ Zita“ 10 let, ţije v dětském domově

ráda by chodila s kamarádkami do tanečního kroužku. Podpora roční 800 Kč.

9 rok. Moc se jí stýská po mamince,
ale ta se o ni nezajímá. Chodí do 4.

“ Klaudie“ 10 let, v dětském domově 4 rok pro zanedbání péče. Chodí do 4. třídy.

třídy, kde se ji moc líbí. Závodně tancuje tři roky a moc by chtěla zkusit Pole

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

Dance. Podpora pololetní 2.400 Kč za hodiny Pole Dance.

jiného si nepřeje, moc by se chtěla naučit jezdit na koni a starat se o ně.
Podpora pololetní 3.500 Kč za jízdy na koních.

„Terezka“ 13 let, je v dětském domově šestý rok. Začala chodit do 7. třídy.
Ráda sportuje, tancuje a hlavně se krášlí. Moc ráda by chodila s kamarádkami

“ Šárka“ 17 let, ţije v dětském domově 15 let. Matka ani otec se o ni nezajímají. Učí

na Zumbu. Podpora 2.700 Kč.

se na cukrářku. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá s malými dětmi. Slnila bronzový
program DofE. Chodí do skauta. Podpora skautských příspěvků. Podpora roční

„Květa” 13 let, v dětském domově od jara. Chodí do 7. třídy. Má mnoho

1.000 Kč.

špatných záţitků, ze kterých se snaţí s pomocí dostat. Ráda tancuje. Moc ráda
by chodila do tanečního kroužku. Podpora roční 800 Kč.

„Denis“ 15 let, ţije v dětském domově se třemi sourozenci 6 rok. Přišli zanedbaní a
museli se hodně učit nového. Denis je rád v partě, chodí hrát fotbal, baví ho točit a

„Kira” 15 let, v dětském domově od jara. Studuje střední školu obor

sestavovat video. Rád jezdí na kole a rád by se naučil na kole skákat. Moc rád by

managment. Ráda cvičí, jezdí na kole a pomáhá s malými dětmi. Moc by chtěla

chodil do kroužku BMX. Podpora pololetní 2.000 Kč.

chodit do posilovny. Podpora 350 Kč na permanentku do posilovny.
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„Kevin“ 10 let, v dětském domově se

“ Emil” 9 let, ţije v dětském domově 8 rok. Maminka se nezvládla o něj starat.

sourozenci 4 rok. Chodí do 5. třídy. Moc

Emil se musel naučit různým základním věcem. Chodí do 3. třídy. Rád si hraje,

rád maluje a vyrábí. Má rád sport, jezdí na

jezdí na kole, pomáhá v kuchyni a hraje basketbal. Přál by si chodit do oddílu

kole a na bruslích, hraje fotbal a

všech sportů – Bogi. Podpora pololetní podpora 2.300 Kč za oddílové

florbal. Přál by si chodit na fotbálek.

příspěvky za Bogi.

Podpora roční 800 Kč.
„Majda“ 14 let, je v dětském domově 5 rok. Chodí do 7. třídy. Ráda maluje a
„Marek“ 11 let, je v domově druhý rok.

zpívá. Ráda by chodila s kamarádkami plavat, moc by si přála permanentku na

Chodí do 6. třídy. Moc rád pracuje rukama

plavání. Podpora 400 Kč na permanentku na plavání.

a tvoří. Chodil do krouţku dřevomodeláře a
rád by pokračoval. Podpora příspěvků za

„Kristiana” 15 let, v dětském domově od jara. Chodí do 1. ročníku na hotelovou

kroužek modeláře. Podpora roční 1.700

školu. Výborně se učí. Je hudebně nadaná. Chodí do Kühnova sboru a

Kč.

potřebuje pomoci se zaplacení příspěvků. Podpora pololetní 2.600 Kč.

“ Nora“ 9 let, v dětském domově 4 rok pro zanedbání péče. Chodí do 3. třídy. Ráda

“ Ester“ 8 let, v dětském domově 3rok pro zanedbání péče. Chodí do 2. třídy.

skáče na trampolíně, tancuje a maluje. Má ráda koně a moc by si přála chodit do

Ráda tancuje, krášlí se a hraje si s panenkami. Moc ráda by chodila do

jízdárny jezdit a starat se o koně. Podpora pololetní 3.500 Kč za jízdy na koních.

kroužku Pohybové výchovy. Podpora roční 1.000 Kč.

„Jeny“ 12 let, v dětském domově od léta. Na svou náhradní rodinu si teprve zvyká.

“ Maruška“ 7 let, ţije se dvěma sestrami v sociálně slabé rodině. Začala chodit

Chodí do 6. třídy. Milá, usměvavá holčina, která velice ráda tancuje. Moc ráda by s

do 1. třídy. Moc ráda maluje a vyrábí. Moc by si přála chodit do Školní

kamarádkami chodila na Zumbu. Podpora roční 2.700 Kč za hodiny Zumby.

družiny, ale rodiče na školní druţinu peníze nemají. Podpora roční 3.000 Kč.

“ Šárka“ 17 let, ţije v dětském domově 15 let. Matka ani otec se o ni nezajímají. Učí

„Přemek“ 18 let, ţije v dětském domově se třemi sourozenci 6 rok. Měl velký

se na cukrářku. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá s malými dětmi. Splnila bronzový

problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Učí se na kuchaře. Našel si

program DofE. Chodí již dva roky do kroužku kuchtíka a moc ráda by

kamarády, chodí s nimi jezdit na kole. Moc rád by chodil do kroužku BMX, kde

pokračovala. Podpora roční 1.200 Kč.

by ho naučili jezdit v terénu. Podpora pololetní 1.500 Kč,
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„Hedvika“ 16 let, v dětském domově 4 rok. Matka se o ní nedokáţe díky alkoholismu

„Marika“ 10 let, ţije v dětském domově 6 rok se svými 4 sourozenci. Přišla do

postarat. Hedvika se učí cukrářkou. Miluje koně. Vyrostla na vesnici. Plní bronzový

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

program DofE. Ráda povídá s kamarádkami a moc ráda tancuje. Moc ráda by

přála chodit na Zumbu. Podpora roční 1.000 Kč.

chodila do tanečního kroužku. Podpora roční 800 Kč.
„Markéta“ 15 let, je v dětském domově 1,5 rok pro zanedbání péče se sestrou.
„Denis“ 15 let, ţije v dětském domově se třemi sourozenci 6 rok. Přišli zanedbaní a

Chodí do 8. třídy. Ráda sportuje a tráví čas v přírodě. Ráda by chodila s

museli se hodně učit nového. Denis je rád v partě, chodí hrát fotbal, baví ho

kamarádkami plavat, moc by si přála permanentku na plavání. Podpora 400

sestavovat točit a sestavovat video. Rád jezdí na kole. Kroužek fotbálku.

Kč

Podpora roční 800 Kč.
“Sára“ 9 let, ţije se dvěma sestrami v sociálně slabé rodině. Chodí do 3. třídy.
„Marika“ 10 let, ţije v dětském domově 6 rok se svými 4 sourozenci. Přišla do

Moc ráda maluje a vyrábí. Moc by si přála chodit do Školní družiny, ale rodiče

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

na školní druţinu peníze nemají. Podpora roční 3.000 Kč.

přála chodit do kroužku Sportovek. Podpora roční 1.000 Kč.
„Mariana” 16 let, v dětském
„Pavel“ 12 let, v dětském domově 1,5 rok. Chodí do 6. třídy. Má rád počítače a partu

domově druhý rok. Chodí do 9.

kamarádů. Moc rád jezdí na kole, hlavně lese a přes překáţky. Moc rád by chodil

třídy. Výborně se učí. Splnila

do kroužku BMX, kde by ho naučili všechny triky i správné jízdě na kole.

bronzový program DofE. Je

Podpora roční 2.000 Kč za příspěvky za krouţek BMX.

výtvarně nadaná. Moc ráda by se
dostala na střední uměleckou –

„Max“ 13 let, v dětském domově 3 roky. Chodí do 7. třídy. Má rád kolo a všechno

výtvarnou školu. Ráda by chodila

okolo vody, chytá ryby. Moc rád by chodil do rybářského kroužku. Podpora roční

na výtvarný kroužek prostorové

500 Kč.

malby. Podpora roční podpora
2.800 Kč.

„Karolína“ 15 let, je v dětském domově od léta. Začala chodit do 9. třídy. Ráda by
studovala na střední škole pedagogické nebo sociální. Ráda tancuje a sportuje. Moc
ráda by chodila s kamarádkami na Zumbu. Podpora roční 2.700 Kč.
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„Pavel“ 12 let, v dětském domově 1,5 rok.

„Nela“ 10 let, do dětského domova ji vrátila pěstounská rodina před rokem. V

Chodí do 6. třídy. Má rád počítače a partu

pěstounské rodině ţila 6 let, před tím 2 roky v dětském domově. Chodí do 4.

kamarádů. Chodí do skauta a prosí o

třídy. Miluje horolezectví. Ráda tancuje, cvičí, dělá hvězdy a stojky. Moc ráda by

příspěvky. Podpora roční 1.000 Kč.

chodila do kroužku trampolín – Jumping. Podpora roční 1.000 Kč.

„Kevin“ 10 let, v dětském domově se

„Zuzana“ 18 let, je v dětském domově 6 rok pro zanedbání péče. Je to tichá

sourozenci 4 rok. Chodí do 5. třídy. Moc rád

dívenka. S ţivotem v domově se těţko smiřuje. Učí se na kuchař, číšník. Splnila

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

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

na bruslích, hraje fotbal a florbal. Moc rád by

plavat, moc by si přála permanentku na plavání. Podpora 400 Kč.

chodil do kroužku BMX, kde by ho naučili
všechny triky i správné jízdě na kole.

„Kamila” 13 let, v dětském domově 4

Podpora 2.000 Kč za příspěvky.

rok. Chodí do 8. třídy. Má problémy s
psychikou a moc bojuje. Ráda tancuje

„Dana“ 11 let, v dětském domově od ledna. Chodí do 5. třídy. Má velké psychické

a tráví čas s kamarádkami. Moc ráda

problémy ze záţitků, které ji potkaly. Ráda tancuje a hraje hry. Moc ráda by chodila

by chodila do tanečního

tancovat Street dance. Podpora pololetní 2.000 Kč.

kroužku. Podpora roční 1.000 Kč.

“ Agátka“ 7 let, ţije v dětském domově 3 rok. Začala chodit do 2. třídy. Nejradši má

„Karolína“ 15 let, je v dětském

kočárek s miminkem. Hraje si svou sestřičkou. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá v

domově od léta. Začala chodit do 9.

kuchyni. Moc ráda by chodila do Kuchtíka. Podpora roční 1.200 Kč.

třídy. Ráda tancuje a sportuje. Ráda by
studovala na střední škole

„Hedvika“ 16 let, v dětském domově 4 rok. Matka se o ní, nedokáţe díky

pedagogické nebo sociální. Moc by

alkoholismu postarat. Hedvika se učí cukrářkou a dobře se učí. Plní bronzový

chtěla s kamarádkami chodit na

program DofE. Miluje koně. Vyrostla na vesnici, kde mezi koňmi byla kaţdý den. Moc

Zumbu. Podpora roční 2.700 Kč.

ráda by chodila jezdit do jízdárny. Bude u toho pracovat starat se o koně. Podpora
pololetní 2.800 Kč za jízdy na koních.
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Zdravotní pomoc, Školné, Doučování,
Školkovné, Obědy

„Natálka“, 1 rok, narodila se mamince Anetě, která se o Natálku krásně stará,
ale potřebuje pomoc. Pomoc s nákupem plen. Podpora 500 na měsíční nákup
plen.

„Mikuláš“ 16 let, v dětském domově rok. Chodí do 9. třídy a připravuje se na
studium na gymnáziu. Plní bronzový program DofE. Rád sportuje, hraje fotbal. Má

„Květa” 13 let, v dětském domově od jara. Chodí do 7. třídy. Má mnoho

problém se zrakem a potřebuje brýle. Podpora 6.000 Kč na výrobu brýlí.

špatných záţitků, ze kterých se snaţí s pomocí dostat. Potřebovala terapii
zvířaty. Podpora terapie u zvířat, hlavně u koní. Podpora pololetní 2.500 Kč za

„Kryštof“ 5 let, v dětském domově od léta. Je to velmi veselý a šťastný kluk. Přišel

jízdy na koni.

ve velmi zanedbaném stavu. Je lehce retardovaný, vydává pouze zvuky a učí se
mluvit. Potřebuje logopedické pomůcky, na rozhýbání dásní a jazyka, které mu

„Katarína” 15 let, její ţivot se uţ 7

pomůţou obnovit řeč. Logopedický dásňový vibrátor Z-VIBE, kousátko, flow ball

let pohybuje mezi dětským

a dechový respiron.

domovem a psychiatrickou

Podpora 120 Kč za flow ball.

terapií. Chodí do 7. třídy. Ráda

Podpora 1.200 Kč za Logopedický dásňový vibrátor Z-VIBE .

maluje, tancuje a má ráda

Podpora 400 Kč za dechový respiron.

zvířata. Moc ráda by chodila do

Podpora 350 Kč za kousátko.

jízdárny, kde by jezdila na koních
a starala se o ně. Koně by jí

„Dana“ 11 let, v dětském domově od ledna. Chodí do 5. třídy. Ráda tancuje a hraje

pomohli i v jejím onemocnění.

hry. Má velké psychické problémy ze záţitků, které ji potkaly. Moc by jí pomohla

Podpora pololetní 3.000 Kč za

terapie s koňmi, pomoci s platbou. Podpora pololetní 4.000 Kč za terapie u koní.

jízdy na koni.

„Kamila” 13 let, v dětském domově 4 rok. Chodí do 8. třídy. Má problémy s

„Zlatka“ 10 let, v dětském

psychikou a moc bojuje. Ráda tancuje a tráví čas s kamarádkami. Má problémy s

domově od léta. Chodí do 4. třídy.

psychikou a byla doporučena terapie u koní. Bude se učit na koních jezdit, ale i se

Moc ráda tvoří, maluje a tancuje. Má velké psychické problémy ze záţitků, které

o ně starat. Podpora pololetní 4.000 Kč za terapii u koní.

proţila. Pomohla by jí terapie u zvířat. Terapie na statku a u koní. Podpora
pololetní 3.000 Kč za terapie.
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Jakubovi je 9 let, navštěvuje Mateřskou a základní školu speciální Diakonie ČCE

„Tomáš“ 13 let, je velice ţivé dítě, které je v dětském domově 8 let. Je veselý a

Praha 5 – třídu mateřské školy pro děti s mentálním a kombinovaným postiţením. Je

stále v pohybu. Miluje hudbu. Má hodně Snů a hodně poznámek. Chodí do

postiţen vzácným genetickým syndromem Kabuki – Like, který se projevuje mentální

sedmé třídy a potřebuje doučování. Podpora roční 4.500 za doučování.

retardací a řadou strukturních vývojových vad. U Jakuba všímáme velkých pokroků
zejména v oblastech komunikačních a pracovních dovedností a v oblasti hrubé

„Isabel“, 4 roky, ţije jen s maminkou v sociálním bytě, dříve v azylovém. Chodí

motoriky. Naším hlavním cílem bude především rozvíjet a posilovat Kubovu

do mateřské školky. Maminka hledá dlouhodobou práci, zatím má 1x v týdnu

samostatnou chůzi a upevňovat jeho komunikační a sociální schopnosti. Prosba o

brigádu. Moc by potřebovala pomoci s platbou za školné a s obědy v

pomoc se školným 6.000 Kč leden – červen 2022, rodina má finanční problémy.

mateřské školce.
Podpora měsíční 400 Kč, roční 4.000 za školné v mateřské školce.

„Danielovi“ je 16 let. Má vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou s spastickou

Podpora měsíční 850 Kč, roční 8.500 za

kvadruparézou. Daniel přestoţe nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům,

stravné v mateřské školce.

které se pravidelně opakují. Ve škole pravidelně cvičí pod odborným dohledem
fyzioterapeutů. Rodina se snaţí o Daniela velmi dobře starat, ale má finanční

“ Maruška“ 7 let, ţije se dvěma

problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným. Prosba o pomoc se

sestrami v sociálně slabé rodině. Začala

školným 6.000 Kč leden – červen 2022.

chodit do 1. třídy. Moc ráda maluje a
vyrábí. Moc by si přála chodit do

„Adam“ 8 let, v dětském domově od léta se svými sourozenci. Rád jezdí na kole,

Školní jídelny na obědy, ale rodiče na

dívá se na kreslené pohádky. Chodí do 2. třídy, doma se moc neučili a Adam

obědy peníze nemají. Podpora roční

potřebuje doučování, aby dohnal učivo. Podpora roční 4.000 Kč.

5.600 Kč, měsíční 560 Kč.

„Dana“ 11 let, v dětském domově od ledna. Ráda tancuje a hraje hry. Má velké

“Sára“ 9 let, ţije se dvěma sestrami v

psychické problémy ze záţitků, které ji potkaly. Chodí do 5. třídy, potřebuje

sociálně slabé rodině. Chodí do 3. třídy. Moc ráda maluje a vyrábí. Moc by si

doučování. Podpora roční 4.000 Kč za doučování.

přála chodit se spolužáky na obědy, ale rodiče na obědy peníze nemají.
Podpora měsíční 560 Kč, roční finanční podpora 5.600 Kč za školní obědy.

„Terezka“ 13 let, je v dětském domově šestý rok. Ráda sportuje, tancuje a hlavně
se krášlí. Začala chodit do 7. třídy a potřebuje doučování. Podpora roční 4.500 Kč
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Moc děkujeme za pomoc.
V projektech
máme zapojeno
573 dětí.
Díky Vám,
jsme
v minulém školním roce,
podpořili
466 dětí,
a splnili jsme
1.154 dětských snů.
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