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@anoano.eu
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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@anoano.eu
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Katalog

Jednorázové a Rozjezdové Sny

V katalogu najdete 210 dětských snů z 5 dětských
domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin a 16
pomoci rodinkám z dětských domovů.
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Dlouhodobé Sny
Podpora studia

„Jáchym“ 17 let, je v dětském domově 12 let se svými sestrami. Rád sportuje.
Hraje závodně fotbal, který ho moc baví. Rád hraje počítačové hry. Učí se na
truhláře. Splnil bronzový program DofE. Moc by chtěl pomoc s řidičákem,

“ Viktorka“ 11 let, je v dětském domově 5 rok. Byla odebrána se svými dvěma bratry

pomůže mu při odchodu z dětského domova. Podpora: 15.000 Kč na autoškolu.

pro zanedbání péče. Je to krásná, usměvavá holčina. Chodí do 5. třídy a chtěla by
zkusit zkoušky na osmileté gymnázium. Podpora přípravný kurz ke zkouškám na

„Mariana” 17 let, v dětském domově třetí rok. Chodí střední uměleckou –

gymnázium a podpora zkoušky na nečisto. Podpora: 2.800 Kč na přípravný kurz a

výtvarnou školu. Výborně se učí. Splnila bronzový program DofE. Ráda by se

600 Kč za zkoušky na nečisto z českého jazyka a matematiky.

zdokonalila v angličtině, kurz SPEAK B1 anglická konverzace. Podpora:5.500
Kč za jazykový anglický kurz – SPEAK B1 anglická konverzace.

„Mikuláš“ 17 let, v dětském domově 3 rok. Studie na gymnáziu. Snaží se věci dělat
správně. Splnil bronzový program DofE. Rád sportuje, hraje fotbal. Moc by prosil o

“ Vanda“ 19 let, je v dětském domově 4 rok. Odmaturovala na hotelové škole.

autoškolu. Podpora:15.500 Kč na autoškolu.

Studuje vysokou školu obor: aplikovaná psychologie. Splnila bronzový a stříbrný
program DofE a plní zlatý program. Má hodně životních plánů. Podpora studia.

„Nina“ 20 let, přišla do dětského domova před 4 lety se svým bratrem za zanedbání

Podpora: 300 Kč – 500 Kč měsíčně, 3.600 Kč – 6.000 Kč ročně na podporu studia.

péče. Vyučila se kadeřnicí a nyní studuje v oboru vlásenkářka. Splnila bronzový a
stříbrný program DofE a plní zlatý. Ráda sportuje a poslouchá písničky. Moc by si
přála zúčastnit se kurzu prodlužování vlasů, který by ji posunul v jejím oboru

Robert“ 17 let, je v dětském domově 4 rok. Učí se na automechanika. Rád čte a

vlásenkářka. Podpora:5.500 Kč za kurz prodlužování vlasů.

jezdí na kole. Hraje fotbal za Krajský přebor. Splnil bronzový program DofE. Rád
by si udělal svářečský kurz. Podpora: 4.800 Kč za svářečský kurz.

„Jarda“20 let, žije se sourozenci v dětském domově již 11 rok. Jarda se vyučil
truhlářem a tesařem a teď studuje nástavbu, aby měl maturitu. Splnil bronzový,

„Kryštof“ 9 let, přišel se sourozenci do dětského domova před 6 roky. Odebráni

stříbrný i zlatý program DofE. Rád hraje fotbal a jezdí na kole. Chodí na brigádu do

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

skladu. Podpora studia. Podpora: 300 Kč – 500 Kč měsíčně, 3.600 Kč – 6.000 Kč

Chodí do 3. třídy a “neví co je zlobit”. Rád jezdí na kole a lítá venku s kamarády.

ročně na podporu studia.

Potřeboval by pomoci s učením. Podpora: 3.500 Kč za doučování.
„ANO, ANO“
anoano.eu
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„Aleš” 23 let, žije v dětském domově již 13 let, nyní ve startovacím bytě. Aleš

„Adrian“ 19 let, žije se svými sourozenci v dětském domově již 9 let. Bydleli ve

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

velmi špatných podmínkách a do školy chodili velmi málo. Rád se stará o svou

na inženýra, obor marketing. Chodí na brigádu. Splnil bronzový a stříbrný program

nejmladší sestřičku. Jezdí na kole, hraje fotbal. Učí se na truhláře. Moc by si přál

DofE, plní zlatý program. Rád hraje fotbal, jezdí na kole a stále se zdokonaluje v

chodit do autoškoly, řidičský průkaz mu pomůže při získání práce po odchodu z

anglickém jazyce, snaží se získat úroveň B2. Podporu studia.

dětského domova. Podpora: 14.500 Kč na autoškolu.

Podpora 300 Kč – 500 Kč měsíčně, 3.600 Kč – 6.000 Kč ročně na podporu studia.
„Katka“ 23 let, žije v dětském domově 11 let. Odmaturovala na Střední odborné
„Matylda” 16 let, v dětském domově 4 rok. Učí se v oboru kuchař-číšník. Má ráda

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

sport a tancuje. Moc by si přála udělat barmanský kurz. Podpora: 4.000 Kč na

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

barmanský kurz.

advokátní kanceláři a stáž v neziskové organizaci. Velice ji baví studium cizích
jazyků a poznávání nových věcí. Splnila bronzový a stříbrný program DofE a plní

“Oliver” 13 let, v dětském domově 4 rok se svou sestřičkou, pro zanedbání péče.

zlatý. Chodím na brigády a snažím se o sebe starat, bydlí ve startovacím bytě.

Chodí do 6. třídy. Rád jezdí na kole, chodí na výlety. Potřeboval by pomoci s

Podpora studia. Podpora 300 Kč – 500 Kč

učením. Podpora: 4.000 Kč za doučování.

měsíčně, 3.600 Kč – 6.000 Kč ročně na
podporu studia.

„Jana“ 14 let, žije s bratrem v pěstounské péči u své tety, která stará o postiženého
syna. Byla odebraná pro tělesné a psychické týrání. Chodí do 9. třídy, výborně se učí.

„Terezka“ 14 let, je v dětském domově 8

Ráda by studovala pedagogické lyceum nebo sociálně právní školu. Je to úžasný

rok. Ráda sportuje, tancuje a hlavně se

člověk, stále usměvavá a bojovná holčina. Hraje závodně fotbal. Chtěla by se

krášlí. Začala chodit do 8. třídy a potřebuje

zdokonalit v anglickém jazyce. Podpora: 4.400 Kč za kurz anglického jazyka.

doučování. Podpora: 4.500 Kč za
doučování.

„Stella“ 17 let, v dětském domově 3 rok. Studuje uměleckou školu. Je to tichá
dívenka. Ráda maluje a poslouchá hudbu. Měla by velké přání si udělat autoškolu,

“ Ester“ 18 let, v dětském domově 5 rok pro

má možnost mít brigádu v umělecké branži, kde by potřebovala řidičské oprávnění.

zanedbání péče. Učí se na cukrářku. Ráda tancuje a miluje módu a chlapce.

Podpora: 15.500 Kč za autoškolu.

Splnila bronzový program DofE. Chtěla by poprosit o možnost autoškoly.
Podpora: 14.000 Kč za autoškolu.
„ANO, ANO“
anoano.eu
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„Simon” 16 let, v dětském domově rok. Učí se kuchař – číšník. Maluje, rád čte a

Podpora sportu

hraje na různé hudební nástroje. Rád by se zdokonalil v konverzaci v němčině, kurz

„Daniel” 17 let, žije je s maminkou a se dostala do finanční tíže. Daniel se dobře

Němčina konverzace. Podpora: 4.450 Kč za jazykový kurz němčiny.

učí. Studuje Obchodní akademii. Rád sportuje, hraje 8 let basketbal a potřebuje
pomoci s příspěvky. Podpora 3.000 Kč na část basketbalových příspěvků.

„Tomáš“ 14 let, je velice živé dítě, které je v dětském domově 8 let. Je veselý a stále
v pohybu. Miluje hudbu. Má hodně Snů a hodně poznámek. Chodí do osmé třídy a

“ Oliver“ 19 let, v dětském domově 5 rok. Učí se na automechanika. Splnil

potřebuje doučování. Podpora: 4.500 za doučování.

bronzový a stříbrný program DofE a plní zlatý program. Má rád sport, věnuje se
závodně fotbalu a futsalu, hraje krajské soutěže i za starší tým. Potřeboval by

Jakubovi je 10 let, navštěvuje Mateřskou a základní školu speciální Diakonie ČCE

pomoci s fotbalovými příspěvky. Podpora: roční 3.000 Kč za fotbalové

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

příspěvky.

postižen vzácným genetickým syndromem Kabuki – Like, který se projevuje mentální
retardací a řadou strukturních vývojových vad, mezi které patří snížený růst, kosterní

„Zlatka“ 11 let v dětském domově rok.

a svalové abnormality. V chování pak se objevuje zvýšená citlivost, úzkostnost a rysy

Chodí do 5. třídy. Moc ráda tvoří,

autismu.

maluje a tancuje. Má velké psychické

S Jakubem pracují podle metody strukturovaného učení, s využitím prvků alternativní

problémy ze zážitků, které prožila.

komunikace. Maximálně mu vyhovuje snížený počet dětí ve třídě, individuální přístup

Závodně trénuje gymnastiku, kterou

pedagogů, vizualizace např. pomocí fotografií, piktogramů či procesuálních schémat,

miluje a ráda by pokračovala. Podpora:

ale hlavně pevný denní režim a program.

pololetní 1.900 Kč příspěvky za

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

gymnastiku.

komunikačních a pracovních dovedností a v oblasti hrubé motoriky. Naším hlavním
cílem v tomto roce bude především rozvíjet a posilovat Kubovu samostatnou chůzi a

“ Agátka“ 8 let, žije v dětském

upevňovat jeho komunikační a sociální schopnosti.

domově 4 rok. Začala chodit do 3.

Prosba o pomoc se školným 10.000 Kč září 2022 – červen 2023, rodina má

třídy. Nejradši má kočárek s

finanční problémy.

miminkem. Hraje si svou sestřičkou. Ráda tancuje, cvičí a pomáhá v kuchyni.
Chodí 3 rok do tanečního oddílu a ráda by tancovala dál. Podpora: roční 2.500
Kč na taneční příspěvky.
„ANO, ANO“
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“ Dominik“ 15 let, v dětském domově od léta.
Chodí do 8. třídy. Hraje závodně fotbal a hned ho

„Jan“ 10 let, v dětském domově od prázdnin, pro týrání. Chodí do 3. třídy. Má rád

vzali do nového týmu. Potřeboval by pomoc s

fotbal, který hrál závodně a je rád, že i teď může ve fotbale pokračovat. Podpora

fotbalovými příspěvky. Podpora: pololetní 2.000

fotbalových příspěvků. Podpora: roční 4.200 Kč za fotbalové příspěvky.

Kč za fotbalové příspěvky.
“ Denis“ 10 let, žije v dětském domově třetí rok. Chodí do 4. třídy. Rád sportuje,
“Luboš“ 13 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 7.

jezdí na kole, má rád knížky. Moc by si přál chodit na judo. Podpora: roční

třídy. Má bráchu dvojče a jsou u všech klukovin.

finanční podpora 3.600 Kč za judo.

Zamiloval si basketbal a již šestý rok s bráchou
chodí na tréninky. Rád hraje fotbal a jezdí na kole.

„Jáchym“ 19 let, je v dětském domově 4 rok, nyní ve startovacím bytě. Byl

Maminka je v tíživé finanční situaci a na příspěvky

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

peníze nemá. Podpora basketbalové příspěvky.

maturuje. Hraje již 8 let lakros, je v širší mužské reprezentaci. Slnil bronzový a

Podpora: 4.300 Kč za basketbalové příspěvky.

stříbrný program DofE, plní zlatý program. Potřeboval by pomoci zaplatit
lakrosové příspěvky. Podpora: pololetní 3.500 Kč na oddílové příspěvky.

„Pavel“ 13 let, v dětském domově 3 rok. Chodí do 7. třídy. Má rád fotbal, počítače a
partu kamarádů, chodí do skauta a hraje fotbal. Podpora fotbalových příspěvků.

„Natan“ 16 let, v dětském domově rok. Chodí do 9. třídy. Má rád auta a počítače,

Podpora: roční 2.500 Kč za fotbalové příspěvky.

chtěl by se vyučit automechanikem. Rád hraje závodně fotbal. Moc by prosil o
fotbalové příspěvky. Podpora: roční podpora 4.200 Kč za fotbalové příspěvky.

„Natálka” 7 let, v dětském domově 2 rok se svým bráškou, pro zanedbání péče.
Chodí do 1. třídy. Ráda tancuje, maluje a hraje si. Moc by si přála trénovat judo.

„Ilona“ 12 let, žije v dětském domově 7 rok se svými 4 sourozenci. Chodí do 6.

Podpora: roční 4.200 Kč za judo.

třídy. Ráda jezdí na kole, běhá, tancuje a hraje fotbal, který ji moc baví. Již dva
roky chodí na fotbalové tréninky a moc ráda by chodila dále. Již 3 roky chodí na

“ Květka“ 10 let, žije v dětském domově 5 rok. Nejraději je se svou sestřičkou. Chodí

fotbalové tréninky a moc ráda by chodila dále. Podpora: roční 1.000 Kč za

do 4. třídy. Ráda tancuje, maluje, vaří, vyrábí a cvičí. Tři roky chodí na gymnastiku a

fotbalové tréninky.

moc se jít tam líbí, ráda by pokračovala. Podpora příspěvků za gymnastiku.
Podpora: roční 2.200 Kč za příspěvky za gymnastiku.
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„Libor” 10 let, v dětském domově 2 rok, pro zanedbání péče a týrání. Chodí do 4.

„Nela“ 8 let, je v dětském domově 4 rok,

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

společně se sourozenci. Chodí do 3.

za hokejbal. Podpora: roční 3.000 Kč za členské příspěvky za hokejbal.

ročníku základní školy. Má ráda panenky,
tancuje a cvičí. Chodila do gymnastiky a

“Jonáš“ 13 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 7. třídy. Má bráchu dvojče a jsou u

ráda by pokračovala. Podpora: pololetní

všech klukovin. Rád hraje fotbal a jezdí na kole. Zamiloval si basketbal, již šestý rok s

2.000 Kč za gymnastiku.

bráchou chodí na tréninky, moc prosí o pomoc s příspěvky, maminka je v tíživé
finanční situaci a na příspěvky peníze nemá. Podpora basketbalové příspěvky.

„Kryštof“ 9 let, přišel se sourozenci do

Podpora: 4.300 Kč za basketbalové příspěvky.

dětského domova před 6 roky. Odebráni
byli pro zanedbání péče a záškoláctví.

„Jáchym” 10 let, v dětském domově se sourozenci od dubna. Chodí do 3. třídy. Je

Bydleli v kůlně v poli bez vody a elektřiny.

to rošťák. Rád hraje míčové hry a hlavně fotbal, moc by ho chtěl hrát. Podpora

Chodí do 3. třídy a “neví co je zlobit”. Rád

fotbalu. Podpora: roční 2.000 Kč za fotbalové příspěvky.

jezdí na kole a lítá venku s kamarády. Moc rád by s kamarády chodil na judo.
Podpora: roční 3.600 Kč za příspěvky za judo.

“ Oliver“ 19 let, v dětském domově 5 rok. Učí se na automechanika. Splnil bronzový
a stříbrný program DofE a plní zlatý program. Má rád sport, věnuje se závodně

„Dana“ 12 let v dětském domově 2 rok. Chodí do 6. třídy. Má velké psychické

fotbalu a futsalu, hraje krajské soutěže i za starší tým. Potřeboval by pomoci s

problémy ze zážitků, které ji potkaly. Ráda tancuje, hraje hry a fotbal. Fotbalové

futsalovými příspěvky. Podpora: roční 3.500 Kč za futsalové příspěvky.

příspěvky. Podpora: roční 2.000 Kč za fotbalové příspěvky.

„Kevin” 8 let, v dětském domově se sourozenci od dubna. Chodí do 2. třídy. Rád

„Kevin“ 11 let, v dětském domově se sourozenci 5 rok. Chodí do 6. třídy. Moc rád

hraje míčové hry, moc by chtěl hrát fotbal. Podpora fotbalu. Podpora: roční 2.000 Kč

maluje a vyrábí. Má rád sport, hraje fotbal a florbal. Prosí o zaplacení

za fotbalové příspěvky.

florbalových příspěvků. Podpora: roční 2.500 Kč za florbalové příspěvky.

“ Zita“ 11 let, žije v dětském domově 10 rok. Moc se jí stýská po mamince, ta se o ni

„Sára” 7 let, v dětském domově se sourozenci od dubna. Chodí do 1. třídy. Ráda

nezajímá. Moc ráda tancuje a vyrábí. Chodí do 5. třídy. Již 4 rok chodí do

si hraje s panenkami, maluje a cvičí. Podpora gymnastiky. Podpora: roční 3.600

tanečního oddílu. Podpora: pololetní 2.400 Kč za taneční příspěvky.

Kč za gymnastiku.
„ANO, ANO“
anoano.eu

Ludmila Zachová
+420 602 333 977
ludmila.zachova@anoano.eu

9

Psychoterapie pomocí
koní

„Zlatka“ 11 let, v dětském domově rok. Chodí do 5. třídy. Moc ráda tvoří, maluje a

“ Klaudie“ 11 let, v dětském domově pátý rok pro

terapie u zvířat. Terapie u koní. Podpora: pololetní 3.000 Kč za terapie.

tancuje. Má velké psychické problémy ze zážitků, které prožila. Pomohla by jí

zanedbání péče. Chodí do 5. třídy. Ráda skáče na
trampolíně, ráda tancuje, ráda si lakuje nehty a

“ Nora“ 10 let, v dětském domově 5 rok pro zanedbání péče. Chodí do 4. třídy.

miluje zvířata. Nic jiného si nepřeje, moc by se

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

chtěla naučit jezdit na koni a starat se o ně.

chodit do jízdárny jezdit a starat se o koně. Podpora: pololetní 3.500 Kč za jízdy

Podpora: pololetní 3.500 Kč za jízdy na koni.

na koních.

„Hedvika“ 17 let, v dětském domově 5 rok. Matka

Rybářské kroužky

se o ní nedokáže díky alkoholismu postarat. Hedvika se učí cukrářkou. Miluje koně.

„Marek“ 13 let, je v domově 3 rok. Chodí do 7. třídy. Moc rád pracuje rukama a

Vyrostla na vesnici. Splnila bronzový program DofE. Ráda povídá s kamarádkami a

tvoří. Chodí do skauta a na ryby. Prosím o zaplacení rybářských příspěvků.

ráda tancuje. Chodí 2 roky jezdit do jízdárny a stará se o koně. Moc ráda by dále

Podpora: roční 1.000 Kč za rybářské příspěvky.

pokračovala. Podpora: pololetní 3.500 Kč za jízdy na koních.
„Přemek“ 18 let, žije v dětském domově se třemi sourozenci 6 rok. Měl velký
„Dana“ 12 let v dětském domově 2 rok. Chodí do 6. třídy. Má velké psychické

problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Učí se na kuchaře. Rád by se

problémy ze zážitků, které ji potkaly. Ráda tancuje, hraje hry a fotbal. Moc by jí

naučil rybařit. Podpora rybářský kroužek. Podpora: roční 1.000 Kč za rybářský

pomohla terapie s koňmi. Podpora: pololetní 4.000 Kč za terapie u koní.

kroužek.

„Linda” 8 let, v dětském domově od léta. Chodí do 2. třídy. Je to veselá. Miluje

Herpetologický kroužek (vše o plazech)

tance. Má mnoho traumat, které prožila a potřebuje pomoci. Moc by ji pomohla,

“ Emil” 10 let, žije v dětském domově 9 rok. Maminka se nezvládla o něj starat.

terapie s koňmi. Podpora: pololetní 3.500 Kč za terapii s koňmi.

Chodí do 4. třídy. Rád sportuje, jezdí na kole, pomáhá v kuchyni a miluje zvířata.
Rád by chodil do kroužku, kde se naučí vše o plazech. Podpora: roční 1.100 Kč

„Květa” 14 let, v dětském domově 2 rok. Chodí do 8. třídy. Má mnoho špatných

za Herpetologický kroužek.

zážitků, ze kterých se snaží s pomocí dostat. Potřebovala terapii zvířaty. Podpora
terapie u zvířat, hlavně u koní. Podpora: pololetní 3.500 Kč za terapii u koní.
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Sportovní kroužky

„Monika” 8 let, v dětském domově od dubna. Chodí do 2. třídy. Ráda tancuje,

„Marika“ 11 let, žije v dětském domově 7 rok se svými 4 sourozenci. Přišla do

kreslí a jezdí na bruslích. Ráda by chodila s do kroužku In-line brusle, kde by se

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

naučila dobře jezdit na bruslích. Podpora: roční 1.000 Kč za kroužek In-line brusle.

přála chodit na kruhový trénink. Podpora: roční 1.000 Kč na kruhový trénink.
„Martin“ 8 let, v dětském domově s bráškou od dubna, pro týrání. Chodí do 2.
“ Viktorka“ 11 let, je v dětském domově 5 rok. Byla odebrána se svými dvěma bratry

třídy. Rád hraje stolní a počítačové hry, kreslí.

pro zanedbání péče. Je to krásná, usměvavá holčina. Chodí do 5. třídy a chtěla by

Rád by, chodil na trampolíny. Podpora:

zkusit zkoušky na osmileté gymnázium. Moc ráda by s kamarádkami chodila

roční 1.000 Kč za kroužek Jumping.

plavat. Podpora: 700 Kč za permanentku na plavání.
„Renda“ 11 let, v dětském domově rok.
„Denis“ 16 let, žije v dětském domově se třemi sourozenci 7 rok. Přišli zanedbaní a

Chodí do 5. třídy. Miluje sport, fotbal, kolo a

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

přál by si naučit se hrát tenis. Podpora:

sestavovat točit a sestavovat video. Moc rád by dál chodil na fotbálek.

roční 1.600 Kč za tenisový kroužek.

Podpora: roční 1.300 Kč za kroužek fotbálku.
„Marika“ 11 let, žije v dětském domově 7 rok
„Hedvika”15 let, je v dětském domově 8 let. Rodiče se o ni nezajímají. Chodí do 7.

se svými 4 sourozenci. Přišla do domova ve

třídy. Je to veselá holčina, která miluje vodu. Má radost z každé maličkosti. Chodila

velmi zanedbaném stavu. Ráda tancuje, hraje

na kroužek plavání a moc ráda by pokračovala. Podpora: Pololetní 3.000 Kč za

hry a cvičí. Moc by si přála chodit do kroužku Sportovek. Podpora: roční 1.000

kroužek plavání.

Kč na kroužek Sportovek.

„Nela“ 11 let, do dětského domova ji vrátila pěstounská rodina před dvěma lety. V

„Zuzana“ 19 let, je v dětském domově 7 rok pro zanedbání péče. Je to tichá

pěstounské rodině žila 6 let, před tím 2 roky v dětském domově. Chodí do 5. třídy.

dívenka. S životem v domově se těžko smiřuje. Vyučila se na kuchař, číšník. Nyní

Miluje horolezectví. Ráda tancuje a cvičí. Ráda by se naučila dobře jezdit na

se učí na prodavačku. Splnila bronzovou cenu DofE. Krásně maluje. Ráda by

kolečkových bruslích a ráda by chodila do kroužku In-line brusle.

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

Podpora: roční 1.200 Kč za kroužek In-line brusle.

Podpora: 1.000 Kč na permanentku na plavání.
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„Jáchym“ 14 let, v dětském domově od ledna se sourozenci. Chodí do 8. třídy. Má

Hasiči

rád sport a stolní hry. Rád by se naučil hrát ping pong. Podpora: roční 1.500 Kč za

„Milan” 8 let, v dětském domově od léta. Chodí do 2. třídy. Má mnoho špatných

pingpongový kroužek.

zážitků. Rád jezdí na kole, vaří a peče a miluje hasiče. Podpora hasičského
kroužku. Podpora: roční 2.000 Kč za hasičský kroužek.

“ Emil” 10 let, žije v dětském domově 9 rok. Maminka se nezvládla o něj starat. Emil
se musel naučit různým základním věcem. Chodí do 4. třídy. Rád sportuje, jezdí na

Turistický kroužek

kole a pomáhá v kuchyni a miluje zvířata. Rád by chodil do badmintonového

„Katarína” 15 let, její život se už 7 let pohybuje mezi dětským domovem a

kroužku, moc by se chtěl naučit hrát. Podpora: roční 1.200 Kč na badmintonový

psychiatrickou terapií. Chodí do 7. třídy. Ráda maluje, tancuje a má ráda zvířata.

kroužek.

Moc ráda by chodila s kamarádkami do turistického kroužku.
Podpora: roční 800 Kč na turistický kroužek.

„Ilona“ 12 let, žije v dětském domově 7 rok se svými 4 sourozenci. Chodí do 6.
třídy. Ráda jezdí na kole, běhá, tancuje a hraje fotbal, který ji moc baví. Moc ráda by

Výtvarný kroužek

chodila na kruhový trénink. Podpora: roční 1.000 Kč za kruhový trénink.

“ Zita“ 11 let, žije v dětském domově 10 rok. Moc se jí stýská po mamince, ale ta
se o ni nezajímá. Moc ráda tancuje a vyrábí. Chodí do 5. třídy, kde se ji moc líbí.

“ Markéta“ 14 let, je v dětském domově rok. Byla odebrána za týrání. A je tak trochu

Ráda by chodila do kreativní dílny. Podpora:

ztracená Chodí do 7. třídy. Je moc ráda, že má kamarádky a chtěla by se naučit

roční finanční podpora 1.000 Kč za kroužek

plavat. Podpora: 700 Kč na permanentku na plavání.

kreativní dílna.

Skauti

Pěvecký sbor

„Pavel“ 13 let, v dětském domově 3 rok. Chodí do 7. třídy. Má rád fotbal, počítače a

„Kristiana” 16 let, v dětském domově rok. Chodí

partu kamarádů, chodí do skauta a hraje fotbal. Podpora skautských příspěvků.

do 2. ročníku na hotelovou školu. Výborně se učí.

Podpora: roční 1.200 Kč za skautské příspěvky.

Je hudebně nadaná. Chodí do Kühnova sboru a
potřebuje pomoci se zaplacení příspěvků.

„Marek“ 13 let, je v domově 3 rok. Chodí do 7. třídy. Moc rád pracuje rukama a tvoří.

Podpora: pololetní 2.600 Kč za příspěvky za

Chodí do skauta a na ryby. Prosím o zaplacení skautských příspěvků.

Kühnův sbor.

Podpora: roční 1.200 Kč za skautské příspěvky.
„ANO, ANO“
anoano.eu

Ludmila Zachová
+420 602 333 977
ludmila.zachova@anoano.eu

12

Taneční kroužky

„Kira” 16 let, v dětském domově rok. Studuje střední školu obor managment.

“ Šárka“ 18 let, žije v dětském domově 16 let. Matka ani otec se o ni nezajímají. Učí

Ráda cvičí, jezdí na kole a pomáhá s malými dětmi. Chodí do mažoretek a

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

potřebuje podpořit. Podpora: roční 2.000 Kč na mažoretky.

program DofE. Vybrali ji do mažoretek, prosí o podporu. Podpora: roční 1.700 Kč za
„Hedvika“ 17 let, v dětském domově 5 rok. Matka se o ni nedokáže díky

mažoretky.

alkoholismu postarat. Hedvika se učí cukrářkou. Miluje koně. Splnila bronzový
„Terezka“ 14 let, je v dětském domově 11 let, se svými sestrami byla odebraná pro

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

zanedbání péče. Je to živel, chvíli neposedí. Ráda maluje, hraje si s kamarády a

chodila do tanečního kroužku. Podpora: roční 1.200 Kč za taneční kroužek.

běhá venku. Moc ráda by s kamarádkami chodila na zumbu. Podpora: 3.000 Kč za
„Linda” 8 let, v dětském domově se od léta. Chodí do 2. třídy. Je to veselá,

zumbu.

společenská holčina. Miluje tance. Moc by chtěla chodit na street dance.
“ Ema“ 8 let, žije v dětském domově se svou

Podpora: pololetní 3.000 Kč za street dance.

sestrou druhý rok. Chodí do 3. třídy. Ráda si
hraje s panenkami, jezdí na kolečkových bruslích

„Nela“ 11 let, do dětského domova ji vrátila pěstounská rodina před dvěma lety. V

a tancuje. Moc by chodila do kroužku tanečků.

pěstounské rodině žila 6 let, před tím 2 roky v dětském domově. Chodí do 5. třídy.

Podpora: roční 2.200 Kč za kroužek tanečků.

Miluje horolezectví. Ráda tancuje a cvičí. Ráda by se stala mažoretkou.
Podpora: roční 1.700 Kč za kroužek Mažoretek.

„Monika” 8 let, v dětském domově od dubna.
Chodí do 2. třídy. Ráda tancuje, kreslí a jezdí na

„Zlatka“ 11 let, v dětském domově rok. Chodí do 5. třídy. Moc ráda tvoří, maluje a

bruslích. Ráda by chodila s kamarádkami na

tancuje. Má velké psychické problémy ze zážitků, které prožila. Tancuje street

street dance. Podpora: roční 1.000 Kč za

dance a moc ráda by pokračovala. Podpora: pololetní 2.500 Kč za taneční

kroužek street dance.

příspěvky.

„Meda“ 7 let, v dětském domově od léta s bratrem. Chodí do 1. třídy. Ráda tancuje

„Terezka“ 14 let, je v dětském domově 8 rok. Chodí do 8. třídy. Ráda sportuje,

a hraje si s panenkami. Moc by si přála chodit do tanečků. Podpora: roční podpora

tancuje a hlavně se krášlí. Moc by chtěla chodit na Zumbu. Podpora: roční 3.000

1.500 Kč za tanečky.

Kč za zumbu.
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Kuchařské kroužky

” Patricie“ 15 let, je v dětském domově od dubna, pro týrání a záškoláctví. Chodí

“ Květka“ 10 let, žije v dětském domově 5 rok. Nejraději je se svou sestřičkou. Chodí

do 7. třídy. Ráda vaří a tancuje. Ráda by chodila do kroužku vaření.

do 4. třídy. Ráda tancuje, maluje, vaří, vyrábí a cvičí. Tři roky chodí na gymnastiku.

Podpora: roční 1.800 Kč za kroužek vaření.

Přála by si chodit do kuchtíka. Podpora: roční 1.500 Kč za kroužek kuchtík.

Počítačové kroužky
„Milan” 8 let, v dětském domově od léta. Chodí do 2. třídy. Má mnoho špatných

„Jáchym“ 14 let, v dětském domově od ledna se sourozenci. Chodí do 8. třídy.

zážitků. Jezdí na kole, baví ho vše okolo hasičů a rád vaří a peče. Rád by chodil do

Má rád sport a stolní hry. Rád by se naučil více s počítačem. Podpora: roční

kuchařského kroužku. Podpora: roční 1.500 Kč za kuchařský kroužek.

1.500 Kč za počítačový kroužek.

“ Šárka“ 18 let, žije v dětském domově 16 let. Matka ani otec se o ni nezajímají. Učí

„Martin“ 8 let, v dětském domově s bráškou od dubna, pro týrání. Chodí do 2.

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

třídy. Rád hraje stolní a počítačové hry, kreslí. Rád by chodil do počítačového

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

kroužku. Podpora: roční 1.200 Kč za počítačový kroužek.

pokračovala. Podpora: roční 1.400 Kč za kroužek vaření a pečení.
„Pavel“ 13 let, v dětském domově 3 rok. Chodí do 7. třídy. Má rád fotbal, počítače
“ Agátka“ 8 let, žije v dětském domově 4 rok. Začala chodit do 3. třídy. Nejradši má

a partu kamarádů, chodí do skauta a hraje fotbal. Rád by chodil do počítačového

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

kroužku. Podpora: roční 1.200 Kč za počítačový kroužek.

kuchyni. Moc ráda by chodila do Kuchtíka. Podpora: roční 1.500 Kč na příspěvky
za Kuchtíka.

„Denis“ 16 let, žije v dětském domově se třemi sourozenci 7 rok. Přišli zanedbaní
a museli se hodně učit nového. Denis je rád v partě, chodí hrát fotbal, baví ho

„Libor” 10 let, v dětském domově 2 rok, pro zanedbání péče a týrání. Chodí do

sestavovat točit a sestavovat video. Moc rád by chodil do počítačového

4.třídy. Rád hraje fotbal, florbal a závodně hokejbal, vaří a peče. Moc rád by chodil

kroužku. Podpora: roční 1.500 Kč za počítačový kroužek.

do kroužku pečení. Podpora: roční 1.200 Kč za kroužek pečení.

Kroužek stolních her
„Sam“ 11 let, v dětském domově 4 roky. Chodí do 5. třídy. Má rád přírodu, kolo,

„Renda“ 11 let, v dětském domově rok. Chodí do 5. třídy. Miluje sport, fotbal, kolo

fotbal a moc rád vaří. Rád by chodil do kroužku vaření. Podpora: roční 1.200 Kč za

a stolní hry, moc rád by chodil do kroužku Magic The Gathering a deskové hry.

kroužek vaření.

Podpora: roční 1.500 Kč za kroužek Magic The Gathering.
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Jednorázové Sny

„Natálka” 7 let, v dětském domově 2 rok se svým bráškou, pro zanedbání péče.

Rozjezdové Sny

v přírodě. Podpora: 4.800 Kč.

Chodí do 1. třídy. Ráda tancuje, maluje a hraje si. Moc ráda by jela na školu

Školy v přírodě

“ Ema“ 8 let, žije v dětském domově se svou sestrou druhý rok. Chodí do 3. třídy.

„Marek“ 11 let, přišel se sourozenci do dětského domova před 6 lety. Odebráni byli

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

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

přála jet na školu v přírodě. Podpora: 4.400 Kč.

do 6. třídy. Rád sportuje a hraje fotbal, taky rád čte a hraje na počítači. Moc si přeje
jet na školu v přírodě. Podpora: 4.500 Kč.

Lyžařské výcviky

„Katka“ 12 let, je v dětském domově 2. rok. Začala chodit do 7. třídy. Ráda maluje

„Daniel” 17 let, v dětském domově 6 let.

a zpívá. Moc ráda by jela se školou na školu v přírodě. Podpora: 5.680 Kč.

Chodí na učiliště prodejce elektroniky. Má
rád počítače a kamarády. Moc by si přál
jet na lyžařský výcvik. Podpora: 8.000 Kč.

„Meda“ 7 let, v dětském domově od léta s bratrem. Chodí do 1. třídy. Ráda tancuje
a hraje si s panenkami. Moc by si přála jet se spolužačkami na školu v přírodě.

„Dominik” 16 let, v dětském domově 8

Podpora: 5.500 Kč.

rok, pro zanedbání péče. Učí se na
„Matěj“ 7 let, v dětském domově 2 rok se svými sourozenci. Chodí do 1. třídy. Rád

truhláře. Rád hraje fotbal. Jeho život je

s kluky kope a moc rád by hrál fotbal. Podpora škola v přírodě. Podpora: 5.800 Kč.

horská dráha. Moc rád jel se školou na
lyžařský výcvik. Podpora: 2.500 Kč.

„Martin“ 8 let, do dětského domova přišel se sestrou v září. Je pro něj všechno
nové. Zvyká si na kamarády. Chodí do 2. třídy a moc by rád jel se třídou na školu

„Patrik“ 14 let, v dětském domově 4 rok.

v přírodě. Podpora: 5.850 za školu v přírodě.

Chodí do 8. třídy. Má rád auta, motorky a
vše co jezdí. Rád sportuje, hraje fotbal a florbal. Moc by si přál jet na lyžařský
výcvik. Podpora: 7.000 Kč.
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Vybavení do školy

Pomoc studentům

“Sára“ 10 let, žije se dvěma sestrami v sociálně slabé rodině. Chodí do 4. třídy.

Robert“ 17 let, je v dětském domově 4 rok. Učí se na automechanika. Rád čte a

Moc ráda maluje, miluje zvířata a ráda si hraje s kamarádkami. Moc by

jezdí na kole. Hraje fotbal za Krajský přebor. Splnil bronzový program DofE.

potřebovala kufřík do výtvarné výchovy a povinné potřeby na výtvarnou

Potřeboval by společenský oblek k závěrečným zkouškám. Podpora: 5.000 Kč

výchovu. Maminka má finanční potíže. Podpora: 250 Kč na zakoupení kufříku na

na nákup společenského obleku.

výtvarné potřeby a 1.000 Kč na zakoupení výtvarných potřeby.
„Táňa“ 19 let, žije v domově se svými třemi sestrami 11 let. Učí se na cukrářku. Je
“ Maruška“ 8 let, žije se dvěma sestrami v sociálně slabé rodině. Začala chodit do

tichá, usměvavá holčina. Splnila bronzový a stříbrný program DofE. Moc by si

2. třídy. Moc ráda maluje a vyrábí. Moc by potřebovala kufřík do výtvarné

přála společenské šaty ke zkouškám při ukončení studia. Podpora: 1.000 Kč

výchovy a povinné potřeby na výtvarnou výchovu. Maminka má finanční potíže.

na nákup společenských šatů.

Podpora: 250 Kč na zakoupení kufříku na výtvarné potřeby a 800 Kč na zakoupení
výtvarných potřeb.

„Igor“19 let, je v domově 9 rok, nyní ve
startovacím bytě. Je to skvělý 19ti letý kluk,

„Izi“, 5 let, žije jen s maminkou. Chodí do mateřské školky a půjde do školy. Moc

je velmi veselý. Rád sportuje. Letos maturuje

by si přála školní aktovku a penál. Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na školní

na střední škole stavební. Chodí na brigádu.

aktovku a 300 Kč na plný penál.

Splnil zlatý, stříbrný i bronzový program
DofE. Potřeboval by oblek k maturitě.

Školní výlety

Podpora: 5.000 Kč za oblek k maturitě.

„Natálka” 7 let, v dětském domově 2 rok se svým bráškou, pro zanedbání péče.
Chodí do 1. třídy. Ráda tancuje, maluje a hraje si. Moc ráda jela na školní výlet.

„Josef“ 19 let, v dětském domově 4 rok,

Podpora: 400 Kč za školní výlet.

před tím v Klokánku. Vystudoval obor
automechanik, teď studuje autoklempíř.

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

Splnil bronzový program DofE. Má rád auta a

cvičí, tancuje a parádí se. Moc ráda by jela se třídou na školní výlet. Podpora:

hraje fotbal. Moc by potřeboval oblek na

300 Kč za školní výlet.

závěrečné zkoušky.
Podpora: 6.000 Kč na společenský oblek.
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Sportovní vybavení

“ Emil” 10 let, žije v dětském domově 9 rok. Maminka se nezvládla o něj starat.

“ Šárka“ 18 let, žije v dětském domově 16 let. Matka ani otec se o ni nezajímají.

Emil se musel naučit různým základním věcem. Chodí do 4. třídy. Rád sportuje,

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

jezdí na kole a pomáhá v kuchyni a miluje zvířata. Rád by chodil do

program DofE. Vybrali ji do mažoretek, prosí o podporu, potřebuje tyčku a

badmintonového kroužku a potřebuje raketu s obalem a košíčky.

příspěvek na kostým. Podpora:

Podpora: 200 Kč na badmintonové košíčky.

150 Kč za tyčku pro mažoretky.

250 Kč na badmintonovou raketu.

500 Kč na příspěvek na kostým pro mažoretky.

200 Kč na obal na badmintonovou raketu.

„Hedvika”15 let, je v dětském domově 8 let. Rodiče se o ni nezajímají. Chodí do 7.

„Kevin” 8 let, v dětském domově se sourozenci od dubna. Chodí do 2. třídy. Rád

třídy. Je to veselá holčina, která miluje vodu. Má radost z každé maličkosti. Začala

hraje míčové hry, moc by chtěl hrát fotbal. Potřeboval by kopačky, kraťasy a

chodit s turistickým oddílem na výlety, potřebovala spacák batoh. Podpora:

štrupny. Podpora:

1.000 Kč na nákup spacáku.

150 Kč za fotbalové štrupny.

800 Kč na nákup batohu.

700 Kč za fotbalové kopačky.
200 Kč za fotbalové kraťasy.

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

„Martin“ 8 let, v dětském domově s bráškou od dubna, pro týrání. Chodí do 2.

DofE a plní stříbrný program. Má rád sport,

třídy. Rád hraje stolní a počítačové hry, kreslí. Rád by se naučil skákat na

věnuje se závodně fotbalu a futsalu, hraje

trampolíně. Moc prosí o sportovní boty. Podpora: 500 Kč na sportovní boty.

krajské soutěže i za starší tým. Potřeboval by
nové turfy a kopačky. Podpora:

„Jáchym“ 14 let, v dětském domově od ledna se sourozenci. Chodí do 8. třídy.

1.500 Kč na nákup nových truf.

Má rád sport a stolní hry. Rád by se naučil hrát ping pong, potřebuje pálku s

2.000 Kč na kopačky.

obalem, míčky. Podpora:
400 Kč za pingpongovou pálku s obalem.

“ Dominik“ 15 let, v dětském domově od léta. Chodí do 8. třídy. Hraje závodně

100 Kč na pingpongové míčky.

fotbal a hned ho vzali do nového týmu. Potřeboval by nové kopačky. Podpora:
1.000 Kč na kopačky.
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„Libor” 10 let, v dětském domově 2 rok, pro zanedbání péče a týrání. Chodí do 4.

„Kira” 16 let, v dětském domově rok. Studuje

třídy. Rád hraje fotbal, florbal a závodně hokejbal a jezdí na kole. Potřeboval by

střední školu obor managment. Ráda cvičí, jezdí

chrániče na hokejbal. Podpora: 900 Kč na chrániče na hokejbal.

na kole a pomáhá s malými dětmi. Chodí do
mažoretek a potřebuje novou mažoretkovou

„Nela“ 11 let, do dětského domova ji před 2 lety vrátila pěstounská rodina, kde žila

hůlku a příspěvek na kostým. Podpora:

6 let, před tím 2 roky v dětském domově. Chodí do 5. třídy. Miluje horolezectví.

150 Kč na mažoretkovou hůlku.

Ráda tancuje a cvičí. Ráda by se stala mažoretkou, potřebovala příspěvek na

500 Kč na mažoretkový kostým.

kostým a tyčku. Podpora:
500 Kč na příspěvek na kostým pro mažoretky.

„Andrej“ 9 let, je v domově 4 rok se svými

150 Kč na tyčku pro mažoretky.

sourozenci. Chodí do 3. třídy základní školy. Rád
jezdí na kole, kope s kluky a hraje hry. Začal

„Kevin“ 11 let, v dětském domově se sourozenci 5 rok. Chodí do 6. třídy. Moc rád

chodit na florbal a potřebuje florbalku. Podpora: 400 Kč na florbalku.

maluje a vyrábí. Má rád sport, jezdí na kole a na bruslích, hraje fotbal a florbal.
Prosí o sálovky. Podpora: 500 Kč za sálovky.

„Nela“ 8 let, je v dětském domově 4 rok, společně se sourozenci. Chodí do 3.
ročníku základní školy. Má ráda panenky, tancuje a cvičí. Chodila do gymnastiky a

„Jáchym“ 14 let, v dětském domově od ledna se sourozenci. Chodí do 8. třídy. Má

potřebovala by gymnastické oblečení. Podpora: 400 Kč na nákup

rád sport a stolní hry. Potřeboval by tenisky. Podpora: 500 Kč na tenisky.

gymnastického oblečení.

„Pavel“ 13 let, v dětském domově 3 rok. Chodí do 7. třídy. Má rád fotbal, počítače a

„Nik“ 15 let, je v dětském domově 8 rok se svými bratry a sestrou. Studuje IT.

partu kamarádů, chodí do skauta a hraje fotbal. Prosím o kopačky a dres.Podpora:

Splnil bronzový program DofE. Je to nadaný sportovec fotbalista, hraje závodně

1.000 Kč na fotbalové kopačky.

fotbal. Moc by si přál fotbalový míč a kopačky. Podpora:

300 Kč na fotbalový dres.

600 Kč na fotbalový míč.
1.500 Kč na kopačky.

„Monika” 8 let, v dětském domově od dubna. Chodí do 2. třídy. Ráda tancuje,
kreslí a jezdí na bruslích. Ráda by chodila s kamarádkami na street dance a

„Renda“ 11 let, v dětském domově rok. Chodí do 5. třídy. Miluje sport, fotbal, kolo

potřebuje sportovní boty. Podpora: 500 Kč na sportovní boty.

a přál by si naučit se hrát tenis. Potřeboval tenisky. Podpora: 500 Kč na tenisky.
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„Michal“ 17 let, v dětském domově 4 rok, po úmrtí matky a nemoci otce. Učí se

„Ester“ 13 let, v dětském domově 7 rok se svou sestrou. Chodí do 7. třídy. Ráda

obor: Oprava zemědělských strojů. Rád hraje fotbal. Splnil bronzový a stříbrný

maluje, vyrábí, chodí do keramiky a sportuje. Potřebovala sportovní boty.

program DofE a plní zlatý. Moc by si přál kopačky, fotbalový míč a fotbalové

Podpora: 500 Kč na sportovní boty.

rukavice. Podpora:
500 Kč na fotbalový míč.

„Karin“ 14 let, v dětském domově 4 rok. Chodí do 9. třídy. Miluje koně, ráda vyrábí,

400 Kč na fotbalové rukavice.

maluje, jezdí na kole. Moc by potřebovala sportovní boty do školy.

800 Kč na kopačky.

Podpora: 600 Kč na nákup sportovních bot.

„Marína“ 18 let, v dětském domově žila 4 rok, minulý rok se vrátila po roce strávené

„Hedvika”15 let, je v dětském domově 8 let. Rodiče se o ni nezajímají. Chodí do

v rodině. Učí se na truhláře. Moc ráda tvoří a sportuje. Moc by si přála cyklistickou

7. třídy. Je to veselá holčina, která miluje vodu. Má radost z každé maličkosti.

helmu. Podpora: 900 Kč na cyklistickou helmu.

Prosí o červenou cyklistickou helmu. Podpora: 800 Kč na cyklistickou helmu.

“ Vanda“ 19 let, je v dětském domově 4 rok. Studuje vysokou školu obor:

„Adam“ 13 let, je v domově 8 rok se svými sourozenci. Chodí do 7. třídy. Rád

aplikovaná psychologie. Splnila bronzový a stříbrný program DofE a plní zlatý

jezdí na kole a sportuje. Dobře se učí. Moc by si přál sportovní boty. Podpora:

program. Má hodně životních plánů. Přála by si černou cyklistickou helmu.

800 Kč na sportovní boty.

Podpora: 900 Kč na nákup helmy.
„Tonda“ 12 let, je v domově 8 rok se svými sourozenci. Dobře se učí. Chodí do 6.
„Dana“ 12 let, v dětském domově 2 rok. Chodí do 6. třídy. Má velké psychické

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

problémy ze zážitků, které ji potkaly. Ráda tancuje, hraje hry a fotbal. Moc by

Moc by si přál kopačky. Podpora: 800 Kč na kopačky.

potřebovala fotbalové chrániče a kopačky. Podpora:
200 Kč na fotbalové chrániče.

„Jáchym” 10 let, v dětském domově se sourozenci od dubna. Chodí do 3. třídy.

800 Kč za kopačky.

Je to rošťák. Rád hraje míčové hry a hlavně fotbal, moc by ho chtěl hrát.
Potřeboval by kopačky, kraťasy a štrupny. Podpora:

„Kvído“ 15 let, v dětském domově 5 let. Chodí do 9. třídy. Má rád kolo, hraje florbal

800 Kč za fotbalové kopačky.

a všechno okolo vody. Splnil bronzový program DofE. Moc by potřeboval sálové

150 Kč za fotbalové štrupny.

boty na florbal. Podpora: 500 Kč na sálové boty.

200 Kč za fotbalové kraťasy
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Kola

Soustředění

„Sofie“ 6 let, v dětském domově od léta. Chodí do 1. třídy. Ráda maluje a hraje si

“ Oliver“ 19 let, v dětském domově 5 rok. Učí se na automechanika. Splnil

s panenkami. Moc by si přála se naučit na kole, ale nemá kolo. Podpora: Dar kola

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

velikost 20 nebo 3.500 Kč na nové kolo.

závodně fotbalu a futsalu, hraje krajské soutěže i za starší tým. Potřeboval by
pomoci s fotbalovým soustředěním.

„Marína“ 18 let, v dětském domově žila 4 rok, minulý rok se vrátila po roce

Podpora: 4.800 Kč za soustředění.

strávené v rodině. Učí se na truhláře. Moc ráda tvoří a sportuje. Moc by si přála mít
kolo. Podpora: 5.000 Kč na nákup kola nebo dar kola.

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

„Jáchym“ 20 let, je v dětském domově 4 rok, nyní ve startovacím bytě. Byl odebrán

mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat.

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

Učí se na kuchaře. Našel si kamarády, chodí

Hraje již 8 let lakros. Slnil bronzový stříbrný program DofE, plní zlatý program. Moc

s nimi do cyklistického oddílu. Moc by si přál

by si přál kolo. Podpora: 6.000 Kč na nákup horského kola nebo dar kola.

jet v létě na cyklistické soustředění.
Podpora: 5.200 Kč za cyklistické soustředění.

„Karin“ 14 let, v dětském domově 4 rok. Chodí do 9. třídy. Miluje koně, ráda vyrábí,
maluje, jezdí na kole. Moc by si přála mít své kolo. Podpora: 5.000 Kč na nákup

„Kevin“ 11 let, v dětském domově se

kola nebo dar kola.

sourozenci 5 rok. Chodí do 6. třídy. Moc rád
maluje a vyrábí. Má rád sport, jezdí na kole a

“ Juraj“ 16 let, v dětském domově 4 rok. Učí se na automechanika. Moc rád

na bruslích, hraje fotbal a florbal. Prosí o zaplacení letního florbalového

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

soustředění. Podpora: 4.600 Kč za florbalové soustředění.

hor. Moc by rád měl svoje kolo. Podpora: 5.000 Kč na nákup kola nebo dar kola.
„Dominik“, 16 let, v dětském domově 6 rok. V domově je se svou sestrou. Chodí
„Ota” 20 let, v dětském domově 4 rok. Má 14 sourozenců. Pochází z Jemenu.

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

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

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

program DofE a plní zlatý program. Moc by si přál mít horské kolo. Podpora:

Kč za fotbalové soustředění.

5.000 Kč na nákup kola nebo dar pánského kola.
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Jana“ 14 let, žije s bratrem v pěstounské péči u své tety, která stará o postiženého

Tábory, Kempy

syna. Byla odebraná pro tělesné a psychické týrání. Chodí do 9. třídy, výborně se

„Marek“ 13 let, je v domově 3 rok. Chodí do 7. třídy. Moc rád pracuje rukama a

učí. Ráda by studovala pedagogické lyceum nebo sociálně právní školu. Je to

tvoří. Chodí do skauta a na ryby. Moc by si přál jet v létě na skautský tábor.

úžasný člověk, stále usměvavá a bojovná holčina. Hraje závodně fotbal a potřebuje

Podpora: 4.500 Kč za skautský tábor

pomoc zaplatit fotbalové soustředění. Podpora: 5.300 Kč za soustředění.
„Pavel“ 13 let, v dětském domově 3 rok. Chodí do 7. třídy. Má rád fotbal, počítače
“Luboš“ 13 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 7. třídy. Má bráchu dvojče a jsou u

a partu kamarádů, chodí do skauta a hraje fotbal. Rád by jel v létě na skautský

všech klukovin. Zamiloval si basketbal a již šestý rok s bráchou chodí na tréninky.

tábor. Podpora: 4.500 Kč za skautský tábor.

Rád hraje fotbal a jezdí na kole. Maminka, nemá takové finanční možnosti a Luboš
si moc přeje se zúčastnit basketbalového soustředění. Podpora: 4.900 Kč za

“ Anička“ 8 let, v dětském domově 2 rok, pro zanedbání péče. Chodí do 1. třídy.

basketbalové soustředění.

Je tak trochu ztracená, ale úžasná jak prožívá každý okamžik. Moc by si přála o
prázdninách chodit do příměstského sportovního tábora, kam chodila i letos.

„Denis“ 16 let, žije v dětském domově se třemi sourozenci 7 rok. Přišli zanedbaní a

Podpora: 1.400 Kč za příměstský tábor.

museli se hodně učit nového. Denis je rád v partě, chodí hrát fotbal, baví ho
sestavovat točit a sestavovat video. Rád jezdí na kole a chodí do kroužku BMX.

„Kryštof“ 9 let, přišel se sourozenci do dětského domova před 6 roky. Odebráni

Moc rád by jel v létě na soustředění. Podpora:

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

4.500 Kč za soustředění.

Chodí do 3. třídy a “neví co je zlobit”. Rád jezdí na kole a lítá venku s kamarády.
Moc rád by s kamarády chodil v létě do příměstského tábora. Podpora: 1.900

“Jonáš“ 13 let, sociálně slabá rodina. Chodí do 7.

Kč za příměstský tábor.

třídy. Má bráchu dvojče a jsou u všech klukovin.
Rád hraje fotbal a jezdí na kole. Zamiloval si

„Marek“ 11 let, přišel se sourozenci do dětského domova před 6 lety. Odebráni

basketbal, již šestý rok s bráchou chodí na tréninky,

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

moc prosí o pomoc s letním soustředěním,

Chodí do 6. třídy. Rád sportuje a hraje fotbal, taky rád čte a hraje na počítači. Chtěl

maminka je v tíživé finanční situaci. Podpora

by v létě chodit s kamarády do atletického příměstského kempu.

basketbalové soustředění. Podpora: 4.900 Kč za

Podpora: 2.000 Kč za atletický kemp.

basketbalové soustředění.
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„Adam“ 9 let, v dětském domově 2 rok se svými sourozenci. Chodí do 3. třídy. Rád

“ Janička“ se narodila v říjnu. Je s maminkou sama, potřebovaly by pomoci.

jezdí na kole, dívá se na kreslené pohádky. Moc by si přál chodit v létě do

Plenky velikost 2, vlhčené ubrousky, kojeneckou kosmetiku. Podpora: 1.000

příměstského sportovního tábora. Podpora: 1.800 Kč za příměstský tábor.

Kč na zakoupení potřeb pro miminko.

„Matěj“ 7 let, v dětském domově 2 rok se svými sourozenci. Chodí do 1. třídy. Rád s

„Bohunka” 3 roky, v dětském domově od dubna. Ráda si hraje s panenkami a

kluky kope a moc rád by hrál fotbal. Moc by rád v létě chodil do příměstského

dívá se na pohádky. Má problém s nervovým zakončením v nožičkách a

sportovního tábora. Podpora: 1.800 Kč za příměstský sportovní tábor.

potřebovala masážní ortopedické podložky – Mufíky s několika povrchy, na
kterých by cvičila plosky nohou. Podpora: 1.400 Kč na set masážních podložek

Vánoční dárky a věci pro radost

Mufík.

„Helenka“ 4 roky, je v dětském domově rok. Pořád se usmívá. Chodí do školky. Má
moc ráda panenky. Potřebovala podzimní a zimní boty. Podpora:

„Julia 12 let a Nela 4 roky” žijí spolu v dětském

800 Kč na podzimní boty.

domově, v jednom pokojíku. Julia je v domově 10

900 Kč na zimní boty.

let, Nela 1 rok. Prosím o koberec do pokoje.
Podpora: 600 Kč na koberec.

“Týna“ 9 let, žije se sestřičkou jen s maminkou. Chodí do 3. třídy. Moc ráda cvičí,
jezdí na kole a chodí na výlety. Maminka má finanční potíže a nemůže koupit dárky k

“ Grace“ 17 let, v dětském domově rok. Chodí do

vánocům. Týna by si moc přála chytré hodinky. Podpora: 1.000 Kč na zakoupení

9. třídy mezinárodní školy. Ráda by studovala

chytrých hodinek.

hotelovou školu. Ráda vaří a maluje. Prosí o
malířská plátna. Podpora: 250 Kč za dvě malířská plátna 40×40 cm.

“ Maruška“ 8 let, žije se dvěma sestrami v sociálně slabé rodině. Začala chodit do 2.
třídy. Moc ráda maluje a vyrábí. Maminka má finanční potíže. Maruška by si k

„Sofie” 3 roky, v dětském domově od dubna. Ráda si hraje s panenkami a skládá

vánocům moc přála sedací pytel. Podpora: 900 Kč na zakoupení sedacího vaku.

puzzle. Dar puzzle. Podpora: Dar puzzle.

„Bea“ 13 let, je v dětském domově rok. Začala chodit do 8. třídy. Miluje hudbu a

„Lucie“ 3 roky, žije s maminkou a sestřičkou. Maminka má finanční potíže a

společnost, ráda se krášlí. Hraje na housle. Moc by si přála toaletní stolek.

nemůže koupit dárky k vánocům. Lucinka by si moc přála od Ježíška panenku

Podpora: 2.500 Kč na nákup toaletního stolku.

Baby Born. Podpora: 1.000 Kč na panenku Baby Born.
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“Sára“ 10 let, žije se dvěma sestrami v sociálně slabé rodině. Chodí do 4. třídy. Moc

„Isabel“, 5 let, žije jen s maminkou v sociálním bytě, dříve v azylovém. Chodí do

ráda maluje, miluje zvířata a ráda si hraje s kamarádkami. Maminka má finanční

mateřské školky. Moc by potřebovala nové prostěradlo. Podpora: 300 Kč na

potíže a nemůže koupit dárky k vánocům. Sára by si moc přála malířský set s

nové prostěradlo.

barvami, štětci, plátnem a malířským stojanem. Podpora: 600 Kč na zakoupení
malířského setu k vánocům.

„Ota” 20 let, v dětském domově 4 rok. Má 14 sourozenců. Pochází z Jemenu.
Chodí na střední školu letecký mechanik. Výborně se učí. Splnil bronzový a

„Vilda“ 8 let, v dětském domově rok. Chodí do 1. třídy. “Leošek” 7 let, v dětském

stříbrný program DofE a plní zlatý program. Má rád fotbal a velmi dobře hraje, vzali

domově 4 roky. Chodí do 1. třídy. Bydlí spolu v pokoji. Moc by si přáli koberec, na

ho do týmu Krajského přeboru. Moc by si přál triko Reál Madrid. Podpora 1.200

kterém by si mohli hrát. Podpora: 600 Kč na koberec.

Kč na nákup trika Reál Madrid.

„Sofie” 3 roky, v dětském domově od dubna. Ráda si hraje s panenkami a skládá

„Maxim“ 10 let, v dětském domově 6 let. Chodí do 3. třídy. “Jára” 8 let, v

puzzle. Potřebuje sedačku na kolo, aby mohla jezdit s ostatními na výlety.

dětském domově 1 rok. Chodí do 1. třídy. Bydlí spolu v pokoji. Moc by si přáli

Podpora: Dar sedačky na kolo.

koberec, na kterém by si mohli hrát. Podpora: 600 Kč na koberec.

“Klárka“ 2 roky žije s bráškou jen s maminkou. Maminka má finanční potíže a

Pro celé rodinky

nemůže koupit dárky k vánocům. Klárce k vánocům duplo se zvířátky.
Podpora: 300 Kč na zakoupení dupla.

2. Rodinka z dětského domova z Klánovic by si přála
 jít na představení Kühnova sboru do Národního divadla, aby podpořila

“Monika“ 12 let žije jen s maminkou. Chodí do 6. třídy. Moc ráda zpívá a tancuje.

Kristianu, která ve sboru zpívá. Podpora 2.000 Kč na nákup lístků.

Maminka má finanční potíže a nemůže koupit dárky k vánocům. Monika má velké
přání, přála by si telefon. Podpora: 2.500 Kč na zakoupení telefonu.

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

„Petra“ 22 let, žila většinu svého života v dětském domově, nyní je se svou 5 letou

 Podpora 500 Kč na nákup dvou basketbalových míčů velikost 7.

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

 Podpora 500 Kč na nákup dvou basketbalových míčů velikost 5.

šetří, aby se o obě postarala. Moc by potřebovala pomoci s vybavením kuchyně,

 Podpora 500 Kč na nákup dvou basketbalových míčů velikost 4.

sadu nožů. Podpora: 500 Kč na sadu nožů.
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1. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála:

Moc děkujeme za pomoc.

 nové potahy na křesla, podpora 3.600 Kč
 návštěvu bazénu, podpora 1.350 Kč
 návštěva kina, podpora 1.400 Kč
 playstation, aby si děti také zkusily zahrát, dar playstationu
2. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála

Díky Vám,
jsme
v minulém školním roce,
podpořili
478 dětí.

 černé křeslo, podpora 2.000 Kč
 playstation, dar playstationu
3. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála:
 návštěva kina, podpora 1.200 Kč
 návštěva bazénu, podpora 1.200 Kč
4. Rodinka z dětského domova z Ledců by si přála
 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
 5 lístků na muzikál, 2.000 Kč
 kuchyňský robot, 3.000 Kč
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