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Projekt 

SEN 
 

 

Projekt Sen 

Je zaměřen na děti se sociálním 

hendikepem. 

Z Dětských domovů, z 

pěstounských a sociálně slabých 

rodin. 

Rozvíjí schopnosti, nadání a 

zájmy 

Podporuje zodpovědnost 

Zvyšuje sebevědomí 

Zlepšuje integraci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý má svůj Sen 

Chce něco zažít nebo něco nového 

vyzkoušet  

Potřebuje něco do začátku nebo 

dlouhodobou podporu  

Touží po něčem či potřebuje něco 

pro něho nedostupné  

 

Děti však potřebují někoho,  

kdo jim jejich Sny pomůže 

splnit. 

 

 

Kontakt:  
ANO, ANO z.s. 

Ludmila Zachová 

ludmila.zachova@seznam.cz 

602 333 977 

www.ano.g6.cz 

 

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

zkuste ho splnit 

 

Pomůžete konkrétnímu dítěti 

Konzultace při výběru Snů 

Úspěch a zlepšení dítěte, bude i 

Váš úspěch 

Víte, přesně komu a jak vaše 

prostředky pomohou 

S dítětem se můžete setkat, 

sledovat plnění jeho Snu i další 

jeho vývoj 

Zapojit se můžete jako 

jednotlivec, firma i tým  

Můžete pomoci i chodu a rozvoji 

projektu 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete i jen přispět 

jednorázově nebo vícekrát na 

sbírkový účet 

2700713318/2010 

 

Veřejná sbírka osvědčená 

pod  S-MHMP/1828236/2014 

ve prospěch Projektů  „Sport 

pomáhá a Sen“.  
  

Veškeré příspěvky se používají 

pro děti, které potřebují pomoc. 

 

Přes portál Darujme.cz 

 

https://www.darujme.cz/orga

nizace/1200086 
 

Vzhledem k ochraně práv a osobních 

údajů dětí a dalších osob mohou či 

musí, být jména i „fotografie“ dětí 

změněna či vynechána. 
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V katalogu najdete 336 

dětských snů dětí z 6 dětských 

domovů, pěstounských a 

sociálně slabých rodin. 

 

 

Jednorázové Sny 

Jednorázová pomoc dítěti 

Jeden splněný dětský Sen 
 

Podpora 

Sportovní a jiné vybavení   str. 4-7 

Lyžařské zájezdy, Výlety, 

Tábory, Soustředění, 

Školy v přírodě     str. 8-10 

Oblečení a jiné potřeby  str. 11-15 

Věci pro radost   str. 16-21 

Povlečení pro radost  

I to je letošní přání   str. 20-21 

Pro celé rodinky   str. 22-25 
 

Rozjezdové Sny 

Rozjezdová pomoc dítěti za 

jeho Snem 

Jeden splněný dětský Sen 

 

Podpora:  

Studia     str. 26-28 

Samostatného bydlení  str. 28 

Zájmová    str. 29-31 

Sportovní    str. 32-34 

Dlouhodobé Sny 

Dlouhodobá podpora dítěte a 

jeho Snu 

Jeden splněný dětský Sen 
 

Podpora: 

Podpora studia a samostatného bydlení  

     str. 35-37 

Sportovní    str. 38-43 

Zájmová    str. 44-48 

Školné, Asistent, Zdravotní pomoc 

     str. 49-50 
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Jednorázové Sny 

Sportovní a jiné vybavení 

 

Petr 

„Petr“ 14 let, v dětském domově od léta, před 

tím již několikrát v Klokánku a v pěstounské 

rodině. Chodí do 9. třídy. Má rád manuální 

práce a chtěl by být truhlářem. Má rád vodu a 

rybníky a moc by chtěl rybařit. Rybářský 

oddíl si již zajistil. Potřeboval by 

prut, naviák, sedačku, podběrák, vidličku 

a vozínek. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

naviáku. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

sedačky.  

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na nákup 

prutu. 

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na nákup 

podběráku. 

Podpora: Finanční podpora 250 Kč na nákup 

vidličky a vozínku. 

 

Zuzana 

„Zuzana“15 let,  je v dětském domově druhý 

rok pro zanedbání péče. Je to tichá dívenka. S 

životem v domově se těžko smiřuje, stále se ji 

stýská. Splnila bronzovou cenu DofE. Krásně 

maluje. Má Sen mít své kolo. 

Podpora: Dar kola nebo finanční podpora na 

nákup kola. 

 

Jiří 

„Jiří“ 9 let, v dětském domově od května. 

Chodí do 3. třídy. Má rád fotbal a hasiče. Moc 

by si přál kopačky. 

Podpora: Finanční příspěvek 500 Kč na 

nákup kopaček velikost 32. 

 

Květka 

“ Květka“ 6 let, žije v dětském domově od 

května. Nejradši si hraje s panenkami se svou 

sestřičkou. Moc by si přála kolečkové 

brusle. 

Podpora: Finanční podpora 700 Kč nebo dar 

kolečkových bruslí velikost 25, nejlepší 

nastavitelné. 

 

Eduard 

„Eduard“ 14 let,  je v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8. třídy a má moc rád fotbal. Jeho 

velký Sen je mít nové brankářské 

rukavice. 

Podpora: Finanční podpora 150 Kč na nákup 

rukavic velikost 9. 

 

Sam 

„Sam“ 8 let, v dětském domově od léta. Chodí 

do 2. třídy. Hraje fotbal. Moc by si přál 

fotbalový míč. 

Podpora: Finanční příspěvek 200 Kč na 

nákup fotbalového míče. 

http://www.ano.g6.cz/petr-5/14984
http://www.ano.g6.cz/zuzana-9/14547
http://www.ano.g6.cz/jiri-5/14856
http://www.ano.g6.cz/kvetka-2/14817
http://www.ano.g6.cz/eduard-4/14756
http://www.ano.g6.cz/sam-6/14679
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Robin 

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

Studuje střední školu obor informační 

technologie. Jeho život díky zdravotnímu 

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

Nejen, že nemůže sportovat, ale do budoucna 

ho čekají těžké operace, aby co nejdéle chodil 

a neskončil na vozíku. Jeho velkým snem je 

mít kolo, ale jeho zdravotní stav mu 

nedovoluje velkou zátěž na zborcený kloub a 

potřeboval by elektrokolo. 

Podpora: Finanční podpora 26.000 Kč na 

nákup elektrokola – Můžete přispět i malou 

částkou na účet sbírky 2700713318/2010, 

variabilní symbol  je 5511. 

 

Agátka 

“ Agátka“ 4 roky, žije v dětském domově od 

května. Nejradši má kočárek s miminkem. 

Hraje si svou sestřičkou. Moc by si přála 

kolečkové brusle a chrániče. 

Podpora: Finanční podpora 250 Kč na nákup 

chráničů. 

 

Radan 

„Radan“ 15 let, v dětském domově 2 roky. 

Chodí do 8 třídy. Moc rád sportuje, hraje 

fotbal a stolní tenis. Má jet se třídou na 

výlet pod stan a nemá spacák. 

Podpora: Finanční podpora 700 Kč na nákup 

spacáku. 

 

Oliver 

„Oliver“ 13 let, žije se svými sourozenci v 

dětském domově 5 rok. Nevyhýbá se žádným 

klukovinám. Nejraději lítá po lese nebo hraje 

fotbal. Moc rád by měl své kolo. 

Podpora: Dar kola velikost 26 nebo finanční 

příspěvek na nákup kola. 

 

Leo 

„Leo“ 13 let, v dětském domově 4 roky. Chodí 

do 7 třídy. Rád sportuje, nejvíce jezdí na kole. 

Se spolužáky chodí do kroužku florbalu. 

Pojede na školní turistický kurz a 

potřeboval by cestovní tašku. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup cestovní tašky. 

Lukáš 

„Lukáš“ 9 let, žije v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán se svými sourozenci za 

zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje 

fotbal a stolní tenis. Rád by chodil do kroužku 

stolního tenisu a hraje pinpong s celou 

rodinkou. Moc by si přál velký počet 

pinpongových míčků. 

Podpora: Finanční podpora 270 Kč na 60 ks 

pinpongových míčků. 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/robin-4/15240
http://www.ano.g6.cz/agatka/14768
http://www.ano.g6.cz/radan/15302
http://www.ano.g6.cz/oliver-12/14571
http://www.ano.g6.cz/lukas-17/15034
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Radim 

„Radim“ v dětském domově rok. Chodí do 6. 

třídy. Hraje fotbal. Má rád hudbu, kterou moc 

rád poslouchá. Rád jezdí na kole a moc rád 

by měl své kolo. 

Podpora: Dar kola velikost 26. 

 

Tobiáš 

„Tobiáš“ 13 let, v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8. třídy. Má rád parkur a stolní 

tenis. Chodí hrát s kamarády. Pojede se 

třídou na školu v přírodě a moc by 

potřeboval cestovní tašku. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup cestovní tašky na kolečkách. 

Marina 

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

se svou sestrou, před tím byly 3 roky v jiném 

dětském domově. Odebrány pro zanedbání 

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

na kole. Moc by si přála své kolo. 

Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč na 

nákup kola nebo dar kola. 

 

Karel 

„Karel“ 14 let, v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8 třídy. Ve škole se velmi dobře učí. 

Jeho životem je parkour. S kamarády začali 

chodit se učit boxovat. Moc by si přál nové 

sportovní boty. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup sportovních bot 

 

Sam 

„Sam“ 8 let, v dětském domově od léta. Chodí 

do 2. třídy. Hraje fotbal. Moc by si přál 

kopačky. 

Podpora: Finanční příspěvek 500 Kč na 

nákup kopaček velikost 32. 

David 

“ David“ 21 let, v dětském domově 3 rok. 

Studuje 1. ročník ČVUT.  Má zálibu v 

počítačích. Věnuje se historickému šermu. A 

rád s partou jezdí do přírody. Moc by si přál 

několik věcí na výlety do přírody. Batoh 

70l s bočním otevírání, samonafukovací 

karimatku, dobrý spacák, nerezový ešus a 

malý turistický vařič. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup velkého batohu. 

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na 

nákup samonafukovací karimatku. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup spacáku.  

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

nerezového ešusu 

Podpora: Finanční podpora 550 Kč na nákup 

turistického vařiče. 

 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/radim-3/13368
http://www.ano.g6.cz/marina-3/15394
http://www.ano.g6.cz/sam-7/14819
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František 

„František“ 16 let, v dětském domově 6 let. 

Měl velmi složité dětství, které nechalo stopy. 

Má rád sport a miluje jízdu na kole. Má velký 

sen mít své kolo. 

Podpora: Finanční podpora 6.500 Kč na 

nákup kola nebo dar kola. 

 

Radan 

„Radan“ 15 let, v dětském domově 2 roky. 

Chodí do 8 třídy. Moc rád sportuje, hraje 

fotbal a stolní tenis. Jede se školou na 

lyžařský výcvik a potřeboval cestovní 

tašku. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup cestovní tašky na kolečkách. 

 

Eduard 

„Eduard“ 14 let,  je v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8. třídy a má moc rád fotbal. Jeho 

velký Sen je mít nové kopačky. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup kopaček velikost 42. 

 

Agátka 

“ Agátka“ 4 roky, žije v dětském domově od 

května. Nejradši má kočárek s miminkem. 

Hraje si svou sestřičkou. Moc by si přála 

kolečkové brusle. 

Podpora: Finanční podpora 700 Kč nebo dar 

kolečkových bruslí velikost 25, nejlepší 

nastavitelné. 

 

 

Emil 

“ Emil“ 5 let žije v dětském domově druhý 

rok. Maminka se nezvládla o něj starat. Emil 

se musel naučit různým základním věcem. 

Rád si hraje a tancuje. Moc by si přál kolo. 

Podpora: Dar kola velikost 14. 

 

Květka 

“ Květka“ 6 let, žije v dětském domově od 

května. Nejradši si hraje s panenkami se svou 

sestřičkou. Moc by si přála kolečkové 

brusle a chrániče. 

Podpora: Finanční podpora 250 Kč na nákup 

chráničů na brusle. 

 

Karel 

„Karel“ 14 let, v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8 třídy. Ve škole se velmi dobře učí. 

Jeho životem je parkour. S kamarády začali 

chodit se učit boxovat. Moc by si přál svůj 

spacák, často jezdí na víkendy, kde ho 

potřebuje. 

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na 

nákup spacáku. 

http://www.ano.g6.cz/frantisek-8/15223
http://www.ano.g6.cz/radan-5/15468
http://www.ano.g6.cz/eduard-3/14560
http://www.ano.g6.cz/agata/14645
http://www.ano.g6.cz/emil-7/14636
http://www.ano.g6.cz/kvetka/14732
http://www.ano.g6.cz/karel-3/15443
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Jednorázové Sny 

Lyžařské zájezdy, Výlety, 

Tábory, Soustředění, 

Školy v přírodě 

Tomáš 

„Tomáš“ 9 let,  je velice živé dítě, které je v 

dětském domově 5 rok. Je veselý a stále v 

pohybu. Má hodně Snů a hodně poznámek. 

Chodí do čtvrté třídy a má nového pana 

učitele, který chce jet se třídou na školu v 

přírodě a Tomáš by moc chtěl jet také. 

Podpora: Finanční podpora 3.600 Kč na 

školu v přírodě. 

 

Adam 

„Adam“ 10 let,  je v domově třetí  rok se 

svými sourozenci. Je to nadaný sportovec 

fotbalista. Rád jezdí na kole a kromě fotbalu 

má rád i ostatní sporty. Dobře se učí. Rád by 

jel se školou na lyžařský výcvik. 

Podpora: Finanční podpora 6.300 Kč na 

lyžařský výcvik.  

 

Nina 

„Nina“ 12 let,  je v dětském domově druhý 

rok. Chodí do 5. třídy. Ráda tancuje a jezdí na 

kole. Ve škole by měly jet na turistický kurz 

a Nina by ráda jela s nimi. 

Podpora: Finanční podpora 3.500 Kč na 

týdenní turistický kurz. 

 

Sofie 

“Sofie“ 11 let, chodí do 4. třídy. Je ze sociálně 

slabé rodiny. Chodí na basketbal, který ji 

velmi baví. Chtěla by jet s týmem na 

soustředění. 

Podpora: Finanční podpora 4.100 Kč na 

sportovní soustředění. 

 

Emily 

“ Emily“ 16 let, před 8 lety se dostala se 

sourozenci do dětského domova. Po roce si ji 

vzala pěstounská rodina. Po 7 letech se vrací 

do dětského domova, kde ji čekají 

sourozenci. Studuje hotelovou školu. Ráda 

tancuje a čte. Moc ráda by jela se sestrou v 

létě na letní tábor. 

Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč na 

týdenní letní tábor. 

 

 

Simon 

„Simon“13 let, je nejmladší ze čtyř 

sourozenců. V dětském domově 8 let. Chodí 

do 5 třídy. Je milý, neposedný, hravý a je u 

každé klukoviny. Rád jezdí na kole a kope s 

kluky fotbal. Rád zažívá různá 

dobrodružství. Moc rád by jel se třídou na 

školní výlety. 

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na školní 

výlety. 

 

 

http://www.ano.g6.cz/tomas-17/14949
http://www.ano.g6.cz/adam-15/15234
http://www.ano.g6.cz/nina-6/15040
http://www.ano.g6.cz/sofie-2/14760
http://www.ano.g6.cz/emily-3/15002
http://www.ano.g6.cz/simon-10/14839
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Terezka 

„Terezka“ 10 let,  je v dětském domově třetí 

rok. Je občas hodně smutná, ale má velkou 

podporu u svého brášky. Má dlouhé vlásky, 

ráda se češe a parádí. Moc ráda by se 

spolužačkami jela na školu v přírodě. 

Podpora: Finanční podpora 4.400 Kč na 

školu v přírodě.  

 

Jáchym 

„Jáchym“ 14 let,  je v dětském domově 8 let. 

Rád sportuje. Chodí do 8. třídy. Hraje 

závodně fotbal, který ho moc baví. Rád hraje 

počítačové hry. Moc by si přál jet se třídou 

na lyžařský výcvik. 

Podpora: Finanční příspěvek 5.500 Kč na 

lyžařský výcvik.  

 

Matylda 

„Matylda“ 12 let, v dětském domově od 

června. Chodí do 7. třídy. Má ráda sport. Je v 

nové škole, kde si zvyká a moc by chtěla jet 

se třídou na Turistický kurz. 

Podpora: Finanční příspěvek 3.500 Kč na 

turistický kurz. 

Aneta 

„Aneta“ 16 let, žije  již šestý rok v pěstounské 

sportovní rodině. Před tím žila se sestrami v 

dětském domově. Moc ráda sportuje a jezdí 

na kole. Studuje ekonomickou školu. Již pátý 

rok hraje beach volejbal. Dokončila Stříbrnou 

úroveň Mezinárodní ceny vévody z 

Edinburghu. Moc by si přála jet v létě na 

soustředění. 

Podpora: Finanční podpora 3.500 Kč na 

sportovní soustředění. 

 

 

 

Libor 

“Libor“ 11 let, žije se svým dvojčetem jen s 

maminkou. Chodí do 6. třídy. Má rád všechny 

klukoviny. Hraje s bráchou basketbal. Je 

velký sportovec a kamarád. Moc by si přál 

jet s týmem na letní soustředění. 

Podpora: Finanční podpora 4.100 Kč 

basketbalové soustředění.   

 

Melichar 

„Melichar“ 8 let,  je v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán pro zanedbání péče. Rád 

běhá venku a jezdí na kole. Chodí do třetí 

třídy. Rád by jel se na školu v přírodě. 

Podpora: Finanční podpora 3.500 Kč – škola 

v přírodě.   

 

Patrik 

„Patrik“ 12 let žije v dětském domově od léta. 

Přešel z jiného dětského domova.  Chodí do 

6. třídy. Hrál fotbal a tak přestoupil do 

oddílu, kam chodí i kluci z domova. Rád by s 

týmem jel na letní soustředění. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.300 Kč 

na fotbalové soustředění. 

http://www.ano.g6.cz/terezka-12/15286
http://www.ano.g6.cz/jachym-14/14858
http://www.ano.g6.cz/matylda-2/14867
http://www.ano.g6.cz/aneta-26/14800
http://www.ano.g6.cz/14959-2/14959
http://www.ano.g6.cz/melichar-4/14815
http://www.ano.g6.cz/patrik-10/15069
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Terezka 

„Terezka“ 10 let,  je v dětském domově 7 let, 

se svými sestrami byla odebraná pro 

zanedbání péče. Je to živel, chvíli neposedí. 

Ráda si hraje s kamarády a běhá venku. Moc 

by chtěla jet se spolužačkami na školu v 

přírodě do Jeseníků. 

Podpora: Finanční podpora 3.500 Kč na 

školu v přírodě. 

 

Lucie 

„Lucie“ 14 let, žije v pěstounské rodině se 

svými sestrami 6 let, před tím byla v dětském 

domově. Hraje beach volejbal. Rády by jela 

letní soustředění. 

Podpora: Finanční podpora 3.500 Kč na 

týdenní beach volejbalové soustředění. 

 

Tonda 

„Tonda“ 9 let žije v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán se svými sourozenci za 

zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje 

fotbal. Rád by jel na letní soustředění. 

Podpora: Finanční podpora 4.300 Kč na letní 

fotbalové soustředění.   

Erik 

“ Erik“ 10 let, žije v dětském domově druhý 

rok. Byl odebrán, pro zanedbání péče. Rád 

jezdí na kole, hraje fotbal, ale nejvíce ho baví 

rybaření. Moc rád by jel na školu v přírodě. 

Podpora: Finanční podpora 3.900 Kč na 

školu v přírodě.    

 

Matěj 

“Matěj“ 11 let, žije v sociálně slabé rodině. 

Chodí do 6. třídy. Má rád všechny sporty, 

nejradši lítá s kamarády. Je to živel. Hraje 

basketbal a rád by jel s týmem na letní 

soustředění. 

Podpora: Finanční podpora 4.100 Kč 

basketbalové soustředění.  

 

Adam 

„Adam“ 10 let,  je v domově třetí  rok se 

svými sourozenci. Je to nadaný sportovec 

fotbalista. Rád jezdí na kole, má rád i ostatní 

sporty. Dobře se učí. Rád by jel se svým 

týmem na fotbalové soustředění. 

Podpora: Finanční podpora 4.300 Kč na letní 

fotbalové soustředění. 

Lenka 

“ Lenka“ 15 let, se na jaře do dětského 

domova vrátila z pěstounské rodiny, kde 

pobývala 4 roky. Má ráda zvířata a ráda 

tancuje. Je moc šťastná, že může být se svými 

sourozenci. Moc by si přála jet se sestrou 

na letní tábor. 

Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč na letní 

tábor. 

 

Igor 

„Igor“16 let  je v domově pátý rok. Je 

to  skvělý 16ti letý kluk,  je velmi veselý 

chlapec, vděčný za každou maličkost a 

pozornost. Z toho je patrné, že doma zázemí 

a pozornosti se mu nedostávalo. Rád 

sportuje. Studuje střední školu stavební. Moc 

by rád jel se školou na lyžařský kurz. 

Podpora: Finanční podpora 5.000 Kč na 

lyžařský kurz. 

 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/terezka-11/14925
http://www.ano.g6.cz/lucie-26/14727
http://www.ano.g6.cz/tonda-5/14912
http://www.ano.g6.cz/erik-5/14842
http://www.ano.g6.cz/matej-8/14833
http://www.ano.g6.cz/adam-13/14784
http://www.ano.g6.cz/lenka-10/15061
http://www.ano.g6.cz/igor-16/14990
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Oblečení a jiné potřeby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland 

„Roland“ 16 let, v dětském domově 2 roky. 

Studuje střední odbornou školu zaměřenou 

na počítače. Má rád počítače. Rád jezdí na 

kole a schází se s kamarády. Moc by si přál 

cestovní tašku na kolečkách. 

Podpora: Finanční podpora 1.600 Kč na 

nákup cestovní tašky. 

 

Regína 

“ Regína“ 16 let, v dětském domově 2 roky. 

Učí se na kuchaře-číšníka. Ráda se fotí a stojí 

modelem. Ráda zpívá. Moc by si přála nové 

sportovní boty. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup sportovní obuv. 

 

Martin 

„Martin“6 let, je v dětském domově rok. Ještě 

si nezvykl a moc se mu stýská, i když byl 

odebrán pro týrání. Půjde do školy a moc by 

si přál aktovku s autíčky.  

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup aktovky. 

 

Pavel 

„Pavel“ 14 let, v dětském domově 6 let. Chodí 

8. třídy. Rád maluje a hraje fotbal. Je 

přátelský, ale má rád svůj klid. Moc by si 

přál nové hezké oblečení. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup oblečení. 

 

Sára 

„Sára“ 19 let, v dětském domově žila s 

přestávkami 14 let, nyní už žije sama. Je to 

milá dívka, která vše řeší s úsměvem. Splnila 

Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. 

Vyučila se cukrářkou. Začala se učit o sebe 

starat sama. Žije s přítelem, se kterým čeká v 

lednu miminko. Přítel ještě studuje, tak musí 

rozmýšlet, aby vše finančně zvládli. Moc by 

si přála pomoc s oblečení a potřebami pro 

miminko. 

Podpora: Dar oblečení pro miminko. 

 

Martina 

„Martina“ 7 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do první třídy. Ve 

škole má nejraději matematiku. Hraje si 

nejvíce s panenkami a má ráda všechno s 

Ledovým královstvím. Moc ráda tancuje. Moc 

by si přála novou teplákovou soupravu. 

Podpora: Finanční podpora 700 Kč na nákup 

nové teplákové soupravy. 

 

 

http://www.ano.g6.cz/roland/15273
http://www.ano.g6.cz/martin-8/14782
http://www.ano.g6.cz/pavel-5/15360
http://www.ano.g6.cz/sara-21/14964
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Michael 

„Michael“ 2 roky, v dětském domově se 

sestrami od léta. Stále se usmívá. Má rád 

autíčka a moc rád staví. Pojede do 

ozdravovny a potřeboval by kufr na 

cestování. 

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na 

nákup kufru.   

 

Radan 

„Radan“ 15 let, v dětském domově 2 roky. 

Chodí do 8 třídy. Moc rád sportuje, hraje 

fotbal a stolní tenis. Moc by si přál nové 

sportovní boty. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup sportovních bot. 

 

Viola 

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

Učí se na kadeřnici. Ráda maluje a tančí. 

Chodí do tanečních. Moc by si přála dlouhé 

šaty na věneček. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup šatů. 

 

Jarda 

„Jarda“17 let, žije se svou sestrou dvojčetem 

a dalšími dvěma sourozenci v dětském 

domově již 8 rok. Jarda se učí na truhláře. 

Splnil bronzový program DofE.  Rád hraje 

fotbal a jezdí na kole. Moc by si přál nové 

sportovní boty. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup sportovních bot.   

 

 

 

Kateřina 

„Kateřina“ 8 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do druhé třídy. Ve 

škole má nejraději hudební výchovu a 

malování. Ráda si hraje s kočárkem. Moc by 

si přála novou teplákovou soupravu. 

Podpora: Finanční podpora 700 Kč na nákup 

teplákové soupravy velikost 140. 

 

Tomáš a Roman 

Tomáš 15 let a Roman 16 let spolu bydlí v 

dětském domově v jednom 

pokojíčku. Pokojíček je již starší a moc by 

se jim líbil, kdy by se trochu změnil do 

studentského stylu. Může jim někdo jejich 

sen splnit. Potřebují nové záclony, závěsy, 

povlečení a malý koberec. 

Podpora:  

Finanční podpora celého pokojíčku je  

4.000 Kč – záclona 3m x 1,8 m – 600 Kč,  

2x závěsy – 1.600 Kč,  

2x povlečení 1.200 Kč a  

1x malý koberec 600 Kč.  

Může se plnit i jednotlivě. 

http://www.ano.g6.cz/viola/14790
http://www.ano.g6.cz/jarda-6/14562
http://www.ano.g6.cz/katerina-9/15317
http://www.ano.g6.cz/tomas-a-roman/14945
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David 

“ David“ 21 let, v dětském domově 3 rok. 

Studuje 1. ročník ČVUT. Má zálibu v 

počítačích. Věnuje se historickému šermu. A 

rád s partou jezdí do přírody. Moc by si přál 

trekové boty na výpravy do přírody. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup trekových bot.  

 

Martina 

„Martina“ 7 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do první třídy. Ve 

škole má nejraději matematiku. Hraje si 

nejvíce s panenkami a má ráda všechno s 

Ledovým královstvím. Pojede do 

ozdravovny a potřebuje kufr. 

Podpora: Finanční podpora 1.200 Kč na 

nákup kufru.  

 

Justýna 

“ Justýna“ 9 let, v dětském domově od léta. 

Chodí do 3. třídy. Má ráda koně. Moc by si 

přála overal růžového jednorožce. 

Podpora: Finanční podpora 850 Kč na nákup 

overalu. 

Jenda 

„Jenda“ 6 let, je v dětském domově od léta. 

Rád si hraje s autíčky a dívá se na pohádky. 

Půjde do školy a moc by si přál aktovku s 

auty. 

Podpora: Finanční příspěvek 1.500 Kč na 

nákup aktovky.  

 

Leo 

„Leo“ 13 let, v dětském domově 4 roky. Chodí 

do 7 třídy. Rád sportuje, nejvíce jezdí na kole. 

Se spolužáky chodí do kroužku 

florbalu. Pojede na školní turistický kurz 

a potřeboval by sportovní boty. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nové sportovní boty. 

 

Karel 

„Karel“ 14 let, v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8 třídy. Ve škole se velmi dobře učí. 

Jeho životem je parkour. S kamarády začali 

chodit se učit boxovat. Moc by si přál tašku 

na cestování s kolečky. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup cestovní tašky. 

Sára 

„Sára“ 19 let, v dětském domově žila s 

přestávkami 14 let, nyní už žije sama. Je to 

milá dívka, která vše řeší s úsměvem. Splnila 

Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. 

Vyučila se cukrářkou. Začala se učit o sebe 

starat sama. Žije s přítelem, se kterým čeká v 

lednu miminko. Přítel ještě studuje, tak musí 

rozmýšlet, aby vše finančně zvládli. Moc 

děkuje za jakoukoliv pomoc pro dítě. Náš 

návrh: příspěvek na plenky. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup plen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/david-25/15487
http://www.ano.g6.cz/martina-31/15451
http://www.ano.g6.cz/kvetka-3/14824
http://www.ano.g6.cz/jenda-2/14582
http://www.ano.g6.cz/leo-5/15449
http://www.ano.g6.cz/karel-2/15308
http://www.ano.g6.cz/sara-20/14922
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Jenda, Sam a Martin 

Jenda 6 let, Sam 8 let a Martin 6 let spolu 

bydlí v dětském domově v jednom pokojíčku. 

Pokojíček je již starší a moc by si přáli ho 

mít plný autíček. Může jim někdo jejich sen 

splnit. Potřebují nové záclony, závěsy, 

povlečení a dva malé koberce. 

Podpora:  

Finanční podpora celého pokojíčku je  

5.200 Kč – záclona 3m x 1,8 m – 600 Kč,  

2x závěsy – 1.600 Kč,  

3x povlečení 1.800 Kč a  

2x malý koberec 1.200 Kč.  

Může se plnit i jednotlivě. 

Jitka 

„Jitka“ 5 let, v dětském domově se sourozenci 

od léta, pro zanedbání péče. Chodí do 

mateřské školy. Zpívá a tancuje. Má ráda 

panenky, moc ráda si s nimi hraje. Jede do 

ozdravovny a potřebovala by kufr. 

Podpora: Finanční podpora 1.200 Kč na 

nákup kufru. 

 

Ina 

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

na skladnici. Je to klidná, hodná holčina. Moc 

ráda maluje. Pomáhá v domově. Splnila 

bronzový program DofE. Moc by si přála 

hezké oblečení. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

oblečení. 

 

Tobiáš 

„Tobiáš“ 13 let, v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8. třídy. Má rád parkur a stolní 

tenis. Chodí hrát s kamarády. Moc by si přál 

sportovní boty. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

sportovní boty. 

Regína 

“ Regína“ 16 let, v dětském domově 2 roky. 

Učí se na kuchaře-číšníka. Ráda se fotí a stojí 

modelem. Ráda zpívá. Moc by si přála nové 

legíny. 

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na nákup 

legín velikost S. 

 

Erika 

„Erika“ 20 let, žila v dětském domově čtyři 

roky po smrti své maminky, o kterou se sama 

doma starala. Vyučila se na cukrářku. Je to 

sportovní dívka, která má ráda pohyb. V 

listopadu čeká miminko. Má hodného přítele, 

ale potřebují trochu pomoc. 

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na 

nákup plenek. 

 

Martin 

„Martin“6 let, je v dětském domově rok. Ještě 

si nezvykl a moc se mu stýská, i když byl 

odebrán pro týrání. Půjde do školy a moc 

by si přál penál s autíčky.  

Podpora: Finanční podpora 280 Kč na nákup 

penálu. 

http://www.ano.g6.cz/jenda-sam-a-martin-2/14754
http://www.ano.g6.cz/ina-3/14929
http://www.ano.g6.cz/tobias-6/15279
http://www.ano.g6.cz/erika-8/15323
http://www.ano.g6.cz/martin-7/14589
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Benjamin 

 „Benjamin“ se narodil 25.10.2016 slepé 

mamince. Je to veselý a stále usměvavý kluk. 

Benjamin roste jako z vody. Protože 

jejich  finanční situace je obtížná, rozhodli 

jsme se  Benjaminovi i Julianě pomoci a 

vyhlásit sbírku.  Děkujeme, že 

pomůžete.  Registrovaná veřejná 

sbírka  běží na portále DARUJME.CZ 

 

Saša a Veronika 

Saša 5 let a Veronika 12 let spolu bydlí v 

dětském domově v jednom 

pokojíčku. Pokojíček je již starší a moc by 

si přály ho mít krásný. Může jim někdo 

jejich sen splnit. Potřebují nové záclony, 

závěsy, povlečení a malý koberec. 

Podpora:  

Finanční podpora celého pokojíčku je 4.000 

Kč – záclona 3m x 1,8 m – 600 Kč,  

2x závěsy – 1.600 Kč,  

2x povlečení 1.200 Kč a  

1x malý koberec 600 Kč.  

Může se plnit i jednotlivě. 

Kateřina 

„Kateřina“ 8 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do druhé třídy. Ve 

škole má nejraději hudební výchovu a 

malování. Ráda si hraje s kočárkem. Jede do 

ozdravovny a potřebuje kufr. 

Podpora: Finanční podpora 1.200 Kč na 

nákup kufru. 

 

Zita 

“ Zita“ 6 let,  žije v dětském domově čtvrtý 

rok. Moc se jí stýská po mamince, ale ta se o 

ni nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. 

Chodí do 1. třídy, kde se ji moc líbí. Moc by si 

přála legínky se sukní. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

legínek velikost 128. 

 

Patricie 

„Patricie 13 let, v dětském domově 9 let, se 

svým bratrem. Chodí do 7 třídy. Je hodná 

tichá dívka. Ráda kreslí. Líbí se jí šerm a 

historie. Moc by si přála sportovní boty. 

Podpora: Finanční podpora 1.200 Kč na 

sportovní boty. 

Veronika 

„Veronika“ 12 let, je v dětském domově od 

léta. Chodí do 5. třídy. Ráda maluje a ráda se 

obléká. Moc by si přála nové šaty a 

střevíčky. 

Podpora: Finanční příspěvek 700 Kč na 

nákup šatů velikost 150, nebo dar šatů. 

 

Jenda 

„Jenda“ 6 let, je v dětském domově od léta. 

Rád si hraje s autíčky a dívá se na pohádky. 

Půjde do školy a moc by si přál aktovku s 

auty a penál. 

Podpora: Finanční příspěvek 280 Kč na 

nákup penálu. 

 

 

 

 

https://www.darujme.cz/projekt/1200312
https://www.darujme.cz/projekt/1200312
https://www.darujme.cz/projekt/1200312
https://www.darujme.cz/projekt/1200312
http://www.ano.g6.cz/katerina-12/15485
http://www.ano.g6.cz/zita-5/14603
http://www.ano.g6.cz/patricie-2/15221
http://www.ano.g6.cz/veronika-10/14584
http://www.ano.g6.cz/jenda-3/14676
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Věci pro radost  

Martina 

„Martina“ 7 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do první třídy. Ve 

škole má nejraději matematiku. Hraje si 

nejvíce s panenkami a má ráda všechno s 

Ledovým královstvím. Ráda tancuje. Moc by 

si přála panenku ledové království. 

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na nákup 

panenky. 

 

Ester 

„Ester“ 10 let, je v dětském domově 1 rok se 

svou sestrou, před tím byly 3 roky v jiném 

dětském domově. Odebrány pro zanedbání 

péče. Chodí do 3. třídy. Má ráda přírodu, 

zvířata, plave. Pomáhá malým dětem. Moc by 

si přála skautskou sadu. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

skautské sady. 

 

Lubošek 

„Lubošek“ 4 roky, je v dětském domově se 

svými sourozenci od léta. Chodí do školky. 

Má rád auta. Jezdí na odstrkovadle a už by 

rád zkusil na kole. 

Podpora: Dar malého kola s kolečky. 

 

Oliver 

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

na automechanika. Má rád sport, věnuje se 

závodně fotbalu, hraje krajské soutěže i za  

starší tým. Moc by si přál mít dres Sparty. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup dresu Sparty. 

Vendula 

“ Vendula“ 16 let, v dětském domově 3 roky. 

Učí se na cukrářku. Ráda chodí ven. Moc by 

si přála basketbalový míč. 

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na nákup 

basketbalového míče velikost 6. 

 

Magda 

„Magda“11 let, žije v dětském domově pátý 

rok se svým malým bratrem. Byla odebrána z 

rodiny pro zneužívání. Chodí do 4. třídy. Je to 

tichá zakřiknutá dívenka, která žije ve svém 

světě. Má krásné světlé kudrnaté vlásky. Její 

Sen je mít modré, žluté a oranžové 

sponky, gumičky a pinetky, aby se mohla 

hezky česat. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

gumiček, sponek … 

 

Michael 

„Michael“ 2 roky, v dětském domově se 

sestrami od léta. Stále se usmívá. Má rád 

autíčka a moc rád staví. Sen lego autíčka. 

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na lego 

Moje autíčka. 

http://www.ano.g6.cz/martina-32/15459
http://www.ano.g6.cz/lubosek-2/15271
http://www.ano.g6.cz/oliver-11/15067
http://www.ano.g6.cz/vendula/14625
http://www.ano.g6.cz/magda-6/14557
http://www.ano.g6.cz/michael/15281
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Dan 

„Dan“ 6 let, žije v dětském domově 3 roky. 

Byl odebrán od matky, která se nedokázala o 

Dana postarat. Chodí do přípravné třídy, kde 

má kamarády. Je oblíbený kluk. Má moc ráda 

auta a letadla. Moc by si přál model letadla, 

který by sám sestavil. 

Podpora: Finanční podpora 320 Kč na 

jeden Model letadla, který sestavíte bez 

použití lepidla!  

 

Štefan 

„Štefan“ 15 let, je v dětském domově 8 let. Učí 

se na klempíře. Má rád sport a má spoustu 

kamarádů. Hraje fotbal v přeboru a je v něm 

úspěšný. Rád poslouchá hudbu a hraje na 

počítači. Splnil bronzový program DofE. Moc 

by si přál svést se v luxusním autě, třeba 

Ferrari. 

Podpora: Finanční příspěvek 1.900 – 2.500 

Kč na nákup poukázky na svezení v luxusním 

autě nebo nabídka, kdo má luxusní auto, aby 

Śtefana svezl. 

 

Ester 

„Ester“ 10 let,  je v dětském domově 1 rok se 

svou sestrou, před tím byly 3 roky v jiném 

dětském domově. Odebrány pro zanedbání 

péče. Chodí do 3. třídy. Má ráda přírodu, 

zvířata, plave. Pomáhá malým dětem. Ráda 

vyrábí a moc by si přála kreativní sadu na 

výrobu přívěšků. 

Podpora: Finanční podpora 200 Kč na 

nákup kreativní sady na výrobu přívěšků. 

 

Kateřina 

„Kateřina“ 8 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do druhé třídy. Ve 

škole má nejraději hudební výchovu a 

malování. Ráda si hraje s kočárkem. Moc by 

si přála panenku Barbie. 

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na nákup 

panenky Barbie.     

 

 

Berenika 

“ Berenika“ 13 let žije ve velké náhradní 

rodině. Je to živá holčina s velkýma očima, 

která miluje pohádky a moc ráda jí. Ráda 

cvičí a tancuje. Pomáhá s malými dětmi, jako 

asistentka aerobiku a i ona cvičí 

závodně. Moc by si přála mobilní telefon, 

nikdy žádný neměla. 

Podpora:  Finanční podpora 3.000 Kč na 

nákup telefonu. 

 

Sam 

„Sam“ 8 let, v dětském domově od léta. Chodí 

do 2. třídy. Hraje fotbal. Moc by si přál mít 

dres Ronalda s číslem 7. 

Podpora: Finanční příspěvek 300 Kč na 

nákup dresu velikost 120. 

 

Markéta 

“ Markéta“ 10 let, žije v dětském domově od 

května. Chodí do 3. třídy. Ráda maluje. Moc 

by si přála kufříček plný, gumiček, 

čelenek a sponek. 

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na nákup 

kufru se sponkami, čelenkami a gumičkami. 

http://www.ano.g6.cz/dan-10/15244
http://www.ano.g6.cz/stefan-7/14873
http://www.ano.g6.cz/ester-5/15474
http://www.ano.g6.cz/katerina-11/15470
http://www.ano.g6.cz/berenika-11/14641
http://www.ano.g6.cz/sam-8/14865
http://www.ano.g6.cz/marketa-4/14853
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Zbyněk 

„Zbyněk“ 18 let,  je v dětském domově 3 roky. 

Studuje obchodní lyceum. Baví ho sport, 

zejména posilování, hra na kytaru, 

počítačové hry a čtení. Moc by si přál kartu 

k počítačovým hrám. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup počítačové karty. 

 

Jitka 

„Jitka“ 5 let, v dětském domově se sourozenci 

od léta, pro zanedbání péče. Chodí do 

mateřské školy. Zpívá a tancuje. Má ráda 

panenky, moc ráda si s nimi hraje. Sen hezká 

panenka. 

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na nákup 

panenky. 

 

Pavel 

„Pavel“ 14 let, v dětském domově 6 let. Chodí 

8. třídy. Rád maluje a hraje fotbal. Je 

přátelský, ale má rád svůj klid. Moc by si 

přál nějakou pánskou kosmetiku. 

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na nákup 

pánské kosmetiky. 

Ester 

„Ester“ 10 let, je v dětském domově 1 rok se 

svou sestrou, před tím byly 3 roky v jiném 

dětském domově. Odebrány pro zanedbání 

péče. Chodí do 3. třídy. Má ráda přírodu, 

zvířata, plave. Pomáhá malým dětem. Moc by 

si přála panenku Barbie. 

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na nákup 

panenky Barbie. 

 

Saša 

“ Saša“ 5 let, v dětském domově od léta. 

Miluje vše, čím se může ozdobit. Ráda se češe, 

upravuje a parádí. Moc by si přála korálky, 

prstýnky, náramky a vše, čím by se mohla 

ozdobit. 

Podpora: Finanční podpora 200 Kč na nákup 

ozdob. 

 

Judita 

“ Judita“ 5 let, žije v dětském domově od 

května. Nejradši si hraje s panenkami. Moc 

by si přála měnící se kabelku. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

měnící se kabelky. 

Magda 

„Magda“11 let, žije v dětském domově pátý 

rok se svým malým bratrem. Byla odebrána z 

rodiny pro zneužívání. Chodí do 4. třídy. Je to 

tichá zakřiknutá dívenka, která žije ve svém 

světě. Má krásné světlé kudrnaté vlásky. Její 

Sen je mít oranžový kartáč TANGLE 

TEEZER. 

Podpora: Finanční podpora 350 Kč na nákup 

kartáče TANGLE TEEZER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/zbynek-3/14555
http://www.ano.g6.cz/jitka-4/15300
http://www.ano.g6.cz/pavel-4/15208
http://www.ano.g6.cz/sasa/14780
http://www.ano.g6.cz/judita-2/14674
http://www.ano.g6.cz/magda-7/14939
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Robin 

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

Studuje střední školu obor informační 

technologie. Jeho život díky zdravotnímu 

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

Nejen, že nemůže sportovat, ale do budoucna 

ho čekají těžké operace, aby co nejdéle chodil 

a neskončil na vozíku. Jeho velkým snem je 

mít dron s kamerou. 

Podpora: Finanční podpora 1.000 – 2.000 Kč 

na nákup dronu s kamerou. 

 

Lubošek 

„Lubošek“ 4 roky, je v dětském domově se 

svými sourozenci od léta. Chodí do školky. 

Má rád auta a moc by si přál větší auto. 

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na auto. 

Amálka 

„Amálka“ 3 roky, v dětském domově od 

května. Chodí do školky. Ráda se dívá na 

pohádky a hraje si s panenky. Radost by jí 

udělala hadrová panenka. 

Podpora: Finanční příspěvek 400 Kč na 

nákup hadrové panenky. 

 

Silvie 

„Silvie“ 12 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do 5. třídy. Miluje 

koně. Moc by si přála gumičky a sponky do 

vlasů. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

gumiček a sponek. 

 

Ester 

„Ester“ 10 let,  je v dětském domově 1 rok se 

svou sestrou, před tím byly 3 roky v jiném 

dětském domově. Odebrány pro zanedbání 

péče. Chodí do 3. třídy. Má ráda přírodu, 

zvířata, plave. Moc ráda vyrábí a přála by si 

kreativní sadu na výrobu šperků. 

Podpora: Finanční podpora 200 Kč na nákup 

kreativní sady na výrobu šperků. 

Hedvika 

„Hedvika“10 let,  je v dětském domově 5 rok. 

Rodiče se o ni nezajímají. Je to veselá 

holčička. Má radost z každé maličkosti. Moc 

si přeje basketbalový míč. 

Podpora: Finanční podpora 200 Kč na nákup 

basketbalového míče. 

 

Libuška 

„Libuška“ 10 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do 5. třídy. Je to 

usměvavá holčina s velkýma očima. Moc ráda 

cvičí. Moc by si přála mít gymnastický 

dres. 

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na 

gymnastický dres nebo dar gymnastického 

dresu velikost 122. 

 

Regína 

“ Regína“ 16 let, v dětském domově 2 roky. 

Učí se na kuchaře-číšníka. Ráda se fotí a stojí 

modelem. Ráda zpívá. Moc by si přála 

sportovní tašku Nike. 

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na nákup 

sportovní tašku Nike. 

http://www.ano.g6.cz/robin-3/15059
http://www.ano.g6.cz/lubosek/14935
http://www.ano.g6.cz/amalka/14862
http://www.ano.g6.cz/silvie-5/15005
http://www.ano.g6.cz/ester-4/15453
http://www.ano.g6.cz/hedvika-6/15016
http://www.ano.g6.cz/libuska-2/14979
http://www.ano.g6.cz/regina-3/15457
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Povlečení pro radost  

I to je letošní přání 

 

Roland 

„Roland“ 16 let, v dětském domově 2 roky. 

Studuje střední odbornou školu zaměřenou 

na počítače. Má rád počítače. Rád jezdí na 

kole a schází se s kamarády. Moc by si přál 

studentské povlečení. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

povlečení. 

 

Martina 

„Martina“ 7 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do první třídy. Ve 

škole má nejraději matematiku. Hraje si 

nejvíce s panenkami a má ráda všechno s 

Ledovým královstvím. Moc ráda 

tancuje. Moc by si přála povlečení s 

Ledovým královstvím. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na 

povlečení Ledové království. 

 

 

Radan 

„Radan“ 15 let, v dětském domově 2 roky. 

Chodí do 8 třídy. Moc rád sportuje, hraje 

fotbal a stolní tenis. Moc si přeje svoje 

povlečení se Slavií. 

Podpora: Finanční podpora 1.100 Kč na 

nákup povlečení. 

 

Kateřina 

„Kateřina“ 8 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do druhé třídy. Ve 

škole má nejraději hudební výchovu a 

malování. Ráda si hraje s kočárkem. Moc by 

si přála povlečení s kočičkami. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

povlečení. 

Patricie 

„Patricie 13 let, v dětském domově 9 let, se 

svým bratrem. Chodí do 7 třídy. Je hodná 

tichá dívka. Ráda kreslí. Líbí se jí šerm a 

historie. Chodí do skauta. Moc by si přála 

mít svoje černé povlečení. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

povlečení. 

 

Denis 

„Denis“ 11 let, v dětském domově 9 let se 

svou sestrou. Je to velmi živý kluk, který rád 

sportuje a nejradši běhá. Učí se boxovat. Moc 

by si přál mít své povlečení se Strážci 

galaxie. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

povlečení Strážci galaxie. 

 

Nela 

„Nela“ 11 let, v dětském domově 6 let. Chodí 

do 5. třídy. Baví ji kreslit. Ráda pomáhá. 

Miluje koně. Moc by si přála povlečení s 

koněm. 

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na 

nákupu povlečení. 

http://www.ano.g6.cz/martina-29/15334
http://www.ano.g6.cz/denis-14/15269
http://www.ano.g6.cz/15214-2/15214
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František 

„František“ 16 let, v dětském domově 6 let. 

Měl velmi složité dětství, které nechalo stopy. 

Má rád sport a miluje jízdu na kole. Chodí s 

kamarádem do Mladých záchranářů. Moc by 

si přál svoje povlečení. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

povlečení. 

 

Leo 

„Leo“ 13 let, v dětském domově 4 roky. Chodí 

do 7 třídy. Rád sportuje, nejvíce jezdí na kole. 

Se spolužáky chodí do kroužku 

florbalu. Fandí Slavii a moc by si přál 

slávistické povlečení. 

Podpora: Finanční podpora 1.100 Kč na 

slávistické povlečení. 

 

Pavel 

„Pavel“ 14 let, v dětském domově 6 let. Chodí 

8. třídy. Rád maluje a hraje fotbal. Je 

přátelský, ale má rád svůj klid. Moc by si 

přál nové studentské povlečení. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

povlečení. 

Karel 

„Karel“ 14 let, v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8 třídy. Ve škole se velmi dobře učí. 

Jeho životem je parkour. S kamarády začali 

chodit se učit boxovat. Moc by si přál nové 

povlečení s motivy Parkour. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

povlečení. 

 

Regína 

“ Regína“ 16 let, v dětském domově 2 roky. 

Učí se na kuchaře-číšníka. Ráda se fotí a stojí 

modelem. Ráda zpívá. Moc by si přála mít 

svoje povlečení a líbí se ji motiv Unicorn. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

povlečení. 

 

Tobiáš 

„Tobiáš“ 13 let, v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8. třídy. Má rád parkur a stolní 

tenis. Chodí hrát s kamarády. Moc by si přál 

mít svoje povlečení Deadpool. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

povlečení. 

Jitka 

„Jitka“ 5 let, v dětském domově se sourozenci 

od léta, pro zanedbání péče. Chodí do 

mateřské školy. Zpívá a tancuje. Má ráda 

panenky, moc ráda si s nimi hraje. Moc by si 

přála povlečení s koníkem. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

povlečení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/frantisek-12/15356
http://www.ano.g6.cz/leo-3/15298
http://www.ano.g6.cz/pavel-6/15362
http://www.ano.g6.cz/karel-5/15483
http://www.ano.g6.cz/regina-4/15476
http://www.ano.g6.cz/tobias-8/15445
http://www.ano.g6.cz/jitka-6/15466
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Jednorázové Sny 

Pro celé rodinky 

 

5. Rodinka  

z dětského domova z Ledců,  

by moc ráda strávila společné odpoledne a 

zašla na pizzu. 

Podpora: Finanční podpora 1.200 Kč na 

návštěvu pizérie. 

 

2. Rodinka  

z dětského domova z Ledců,  

by si moc přála ručního robota. 

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na nákup 

ručního robota. 

 

4. Rodinka  

z dětského domova z Unhoště,  

by si moc přála podívat se do Botanické 

zahrady. 

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na 

lístky do Botanické zahrady. 

 

 

 

5. Rodinka  

z dětského domova z Unhoště,  

by si moc přála novější lednici. 

Podpora: Finanční podpora 7.000 Kč na 

nákup velké kombinované lednice. 

 

 

2. Rodinka  

z dětského domova z Kralup,  

si přeje spacáky 2 menší a 2 větší, aby mohli 

jezdit na výlety. 

Podpora: Finanční podpora 2.200 Kč na 

nákup 4 spacáků. 

 

3. Rodinka  

z dětského domova z Kralup,  

si přeje stany, aby mohli jezdit na výlety. 

Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč na 

nákup dvou stanů. 

 

 

4. Rodinka  

z dětského domova z Unhoště,  

by si moc přála jet parníkem. 

Podpora: Finanční podpora 1.200 Kč na 

lístky na parník. 

 

1. Rodinka  

z dětského domova z Kralup,  

si přeje campingový vařič a náhradní kartuší. 

Podpora: Finanční podpora 700 Kč na nákup 

vařiče s kartuší. 

 

3. Rodinka  

z dětského domova z Ledců,  

by si moc přála tablet, nejen na hraní. 

Podpora: Finanční podpora 3.500 Kč na 

nákup tabletu. 
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6. Rodinka  

z dětského domova z Ledců,  

by moc ráda strávila společné odpoledne a 

zašla do kina. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

návštěvu kina. 

 

1. Rodinka  

z dětského domova z Kralup,  

si přeje 8 karimatek na výlety. 

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na nákup 

8 karimatek. 

 

5. Rodinka  

z dětského domova z Unhoště, 

by si moc přála jet na sobotu zalyžovat. 

Podpora: Finanční podpora 3.000 Kč na 

lístky na vleky. 

 

4. Rodinka  

z dětského domova z Unhoště,  

by si moc přála jít na výlet do Zoo. 

Podpora: Finanční podpora 1.600 Kč na 

výlet do Zoo. 

 

2. Rodinka  

z dětského domova z Ledců,  

by moc ráda strávila společné odpoledne a 

zašla do kina. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

návštěvu kina. 

 

2. Rodinka  

z dětského domova z Kralup,  

si přeje campingové nádobí. 

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na 

nákup campingového nádobí. 

 

 

1. Rodinka  

z dětského domova z Unhoště  

bydlí v křídle, které se otevíralo jako první a 

vystřídalo se v pokojích mnoho dětí.  

Moc by chtěli poprosit, jestli by jim někdo 

nepomohl a nevymaloval. 3 pokoje s malou 

předsíňkou, předsíň a obývák s kuchyní. 

Podpora: Finanční podpora odhad 12.000 Kč 

na malování. 

 

 

1.  Rodinka  

z dětského domova z Klánovic , 

si přeje nový fotbalový, basketbalový míč a 

pinpongové míčky. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

míčů. 
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1. Rodinka  

z dětského domova z Klánovic,  

děti často vyjíždí na různé akce a potřebovaly 

by nové kufry. 

Podpora: Finanční podpora 1.800 Kč na 

sadu dvou kufrů 40l a 90l. 

 

Děti v dětském domově v Ledcích,  

by potřebovaly 2 nové stany. Mají již mnoho 

let staré, které již nejdou použít a rádi 

vyrážejí kempovat.  

Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč na 

nákup 2 stanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rodinka 

z dětského domova z Unhoště,  

by si moc přála novější lednici s mrazákem. 

Podpora: Finanční podpora 6.000 Kč na 

nákup lednice s mrazákem. 

 

4. Rodinka  

z dětského domova z Unhoště,  

by si moc přála lepší sedačku. Našla si v 

bazaru, která není roztrhaná. 

Podpora: Finanční podpora 3.000 Kč na 

nákup sedačky. 

 

5. Rodinka 

z dětského domova z Ledců,  

by moc ráda strávila společné odpoledne a 

zašla do kina. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

návštěvu kina. 

 

1. Rodinka  

z dětského domova z Kralup  

si přeje stany, aby mohli jezdit na výlety. 

Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč na 

nákup dvou stanů. 

6. Rodinka 

z dětského domova z Unhoště,  

by moc ráda strávila společný víkend. 

Podpora: Finanční podpora 9.000 Kč na 

společný víkend 8 dětí + 2 dospělý. 

 

 

4. Rodinka  

z dětského domova z Unhoště,  

by si moc přála velkou lampu do obývacího 

pokoje. 

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na 

nákup lampy. 

 

 

3. Rodinka  

z dětského domova z Ledců,  

by si moc přála novou televizi. Rádi se 

společně dívají na filmy a pohádky a mají 

starou, u které jde špatně zvuk. 

Podpora: Finanční podpora 6.000 Kč na 

nákup televize 
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1. Rodinka  

z dětského domova z Kralup,  

si přeje 5 nerezových ešusů na výlety. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup 5 nerezových ešusů. 

 

3. Rodinka  

z dětského domova z Ledců,  

by si moc přála toustovač na čtyři tousty. 

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na 

nákup toustovače. 

 

4. Rodinka z dětského domova z Ledců,  

by si moc přála dvě křesla. 

Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč na 

nákup dvou křesel. 

 

1. Rodinka  

z dětského domova z Ledců, 

 by potřebovala 6 nových jídelních židlí. 

Podpora: Finanční podpora 3.000 Kč na 

nákup 6 jídelních židlí. 

 

1. Rodinka  

z dětského domova z Klánovic,  

děti často vyjíždí na různé akce a potřebovaly 

by nové kufry. 

Podpora: Finanční podpora 1.800 Kč na 

sadu dvou kufrů 40l a 90l. 

 

1. Rodinka  

z dětského domova z Unhoště,  

má velký Sen, zažít víkendový rodinný pobyt 

v penzionu či hotýlku se sportovním vyžitím. 

Podpora: Finanční podpora 8.000 Kč na 

víkendový rodinný pobyt pro 8 dětí a 1 

dospělého.  

 

1. Rodinka  

z dětského domova z Litoměřic, 

 má velký Sen mít novou televizi, aby se 

mohli společně dívat na pohádky a soutěže. 

Mají starou, které vypadává obraz a 

přeskakuje zvuk. 

Podpora: Finanční podpora 8.000 Kč na 

nákup televize. 

3. Rodinka  

z dětského domova z Ledců,  

má Sen jít společně do divadla či na muzikál. 

Podpora: Finanční podpora na nákup 8 

lístků do divadla nebo na muzikál. 

 

2. Rodinka 

 z dětského domova z Unhoště,  

má v rodince dvě malé děti, které mají 

problém s počůráváním. Mají problém se 

sušením prádla. Moc by si přáli sušičku. 

Podpora: Finanční podpora 7.000 Kč na 

sušičku. 
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Rozjezdové Sny 
Podpora Studia 

Mia 

“ Mia“ 16 let, je v dětském domově od léta, 

hlavní problém alkohol rodičů. Chodí do 9. 

třídy. Má sen se dostat na policejní 

školu. Třída pojede na výměnný pobyt do 

Anglie a Mia by ráda jela s nimi. „Nikdy 

jsem v zahraničí nebyla, byl by to můj 

splněný Sen.“ 

Podpora: Finanční podpora 9.000 Kč 

na výměnný pobyt do Anglie. 

 

Marina 

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

se svou sestrou, před tím byly 3 roky v jiném 

dětském domově. Odebrány pro zanedbání 

péče. Chodí do 8.třídy. Má specifickou 

poruchu učení, ke své poruše potřebuje do 

školy notebook. 

Podpora: Finanční podpora 4.500 Kč na 

nákup staršího notebooku nebo dar 

notebooku. 

 

Kateřina 

„Kateřina“18 let, v dětském domově 3 roky. 

Studuje vyšší odbornou školu sociálně 

právní. Hraje na piáno, plave a 

tancuje. Potřebuje notebook, na projekty a 

úkoly do školy, aby se jí lépe psalo, 

potřebovala by ještě myš a klávesnici. 

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na nákup 

myši a klávesnice. 

 

David 

“ David“ 21 let, v dětském domově 3 rok. 

Studuje 1. ročník ČVUT. Má zálibu v 

počítačích. Věnuje se historickému šermu. A 

rád s partou jezdí do přírody. Ke zkouškám, 

by potřeboval, černý společenský oblek. 

Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč na 

nákup společenského černého obleku. 

 

Leoš 

„Leoš“ 17 let, v dětském domově rok se svou 

sestrou. Učí se na klempíře. Má rád 

parkur. Moc by si přál mít řidičák. 

Podpora: Finanční podpora 9.000 Kč na 

autoškolu. 

Liliana 

„Liliana“ 16 let, v dětském domově žije již 

jedenáct let se svými sourozenci. Výborně se 

učí a moc ráda tancuje, tanec je její život. 

Ráda se stará o malé děti a ráda pomáhá. Učí 

se na aranžérku. Moc by si přála nový 

studentský batoh. 

Podpora: Finanční podpora 1.700 Kč na 

nákup studentského batohu. 

 

Milena 

“ Milena“ 17 let, je v dětském domově 10 let 

se svými sestrami. Učí se na kosmetičku a 

vizážistku. Moc by si přála mít velký 

vybavený kosmetický kufr. 

Podpora: Finanční podpora 3.000 Kč na 

nákup kosmetického kufru. 

http://www.ano.g6.cz/mia/15263
http://www.ano.g6.cz/marina-2/15392
http://www.ano.g6.cz/katerina-6/15073
http://www.ano.g6.cz/leos/14969
http://www.ano.g6.cz/liliana-16/14630
http://www.ano.g6.cz/milena-2/15311
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Emily 

“ Emily“ 16 let, před 8 lety se dostala se 

sourozenci do dětského domova. Po roce si ji 

vzala pěstounská rodina. Po 7 letech se vrací 

do dětského domova, kde ji čekají 

sourozenci. Studuje hotelovou školu. Ráda 

tancuje a čte. Se školou by měla jet 

na týdenní výměnný pobyt do Německa. 

Moc by si přála, aby mohla se třídou 

jet. Tento pobyt je i v rámci výuky. 

Podpora: Finanční podpora 6.200 Kč na 

týdenní výměnný pobyt do Německa. 

 

Zbyněk 

„Zbyněk“ 18 let,  je v dětském domově 3 roky. 

Studuje pedagogické lyceum. Baví ho sport, 

zejména posilování, hra na kytaru, 

počítačové hry a čtení. Letos bude maturovat. 

Má zapůjčen starší stolní počítač a 

potřeboval Microsoft Office 2016 Home 

and Student, pro přípravu k maturitě. 

Podpora: Finanční podpora 2.100 Kč na 

nákup Microsoft Office 2016 Home and 

Student. 

 

Jarda 

„Jarda“17 let, žije se svou sestrou dvojčetem 

a dalšími dvěma sourozenci v dětském 

domově již 8 rok. Jarda se učí na truhláře. 

Splnil bronzový program DofE.  Rád hraje 

fotbal a jezdí na kole. Moc by si přál získat 

řidičský průkaz. 

Podpora: Finanční podpora 9.500 Kč na 

autoškolu. 

 

 

 

Viola 

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

Učí se na kadeřnici. Ráda maluje a tančí. 

Chodí do tanečních. Moc by si přála mít 

řidičák. 

Podpora: Finanční podpora 9.000 Kč na 

autoškolu. 

Simona 

“ Simona“ 17 let, žije v dětském domově 

čtvrtý rok. Učí se na kadeřnici. Je to živel. 

Ráda tancuje a chodí ven s kamarády. Splnila 

Bronzový program DofE. Potřebovala by 

kadeřnický stříhací strojek. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup kadeřnického stříhacího strojku. 

 

Kateřina 

„Kateřina“18 let, v dětském domově 3 roky. 

Studuje vyšší odbornou školu sociálně 

právní. Hraje na piáno, plave a 

tancuje. Potřebuje notebook, na projekty a 

úkoly do školy. 

Podpora: Finanční podpora 6.000 Kč na 

nákup notebooku. 

 

Dora 

„Dora“16 let, v dětském domově 2 roky. Učí 

se na kadeřnici. Je moc spokojená. Chodí 

tancovat a ven s kamarády. Do školy 

potřebuje česací hlavu. 

Podpora: Finanční podpora 1.400 Kč na 

nákup česací hlavy. 

http://www.ano.g6.cz/emily/14835
http://www.ano.g6.cz/jarda-7/14691
http://www.ano.g6.cz/simona-6/14695
http://www.ano.g6.cz/katerina-5/14792
http://www.ano.g6.cz/dora-2/14794
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Dora 

„Dora“16 let, v dětském domově 2 roky. Učí 

se na kadeřnici. Je moc spokojená. Chodí 

tancovat a ven s kamarády. Do školy 

potřebuje kufřík s potřebami pro 

kadeřníky. 

Podpora: Finanční podpora 3.500 Kč na 

nákup kufříku s potřebami pro kadeřníky 

 

Lucie 

„Lucie“ 14 let, žije v pěstounské rodině se 

svými sestrami 6 let, před tím byla v dětském 

domově. Hraje beach volejbal.  Ráda maluje a 

jezdí na kole. Moc by si přála jet se třídou 

na týdenní výměnný pobyt do Anglie. 

Podpora: Finanční podpora 9.000 Kč na 

výměnný pobyt do Anglie. 

  

Václav 

„Václav“ 17 let, v dětském domově 2 roky. Učí 

se kominíkem. Rád chodí do posilovny. Moc 

by si přál udělat řidičské oprávnění. 

Podpora: Finanční podpora 8.500 Kč na 

autoškolu. 

Simona 

“ Simona“ 17 let, žije v dětském domově 

čtvrtý rok. Učí se na kadeřnici. Je to živel. 

Ráda tancuje a chodí ven s kamarády. Splnila 

Bronzový program DofE. Potřebovala by 

kadeřnickou zástěru. 

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na nákup 

kadeřnické zástěry. 

Rozjezdové Sny 

Samostatné bydleni 

 

Monika 

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

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

kamarádkami. Dostala svůj pokojíček, který 

je starší. Moc ráda by si trochu změnila. Moc 

by si přála novou skříň a komodu. 

Podpora: Finanční podpora 6.000 Kč na 

nákup šatní skříně, 3.000 Kč na komodu. 

 

Sára 

„Sára“ 19 let, v dětském domově žila s 

přestávkami 14 let, nyní už žije sama. Je to 

milá dívka, která vše řeší s úsměvem. Splnila 

Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. 

Vyučila se cukrářkou. Začala se učit o sebe 

starat sama. Žije s přítelem, se kterým čeká v 

lednu miminko. Přítel ještě studuje, tak musí 

rozmýšlet, aby vše finančně zvládli. Moc by 

si přála pomoc s koupi kočárku. 

Podpora: Finanční podpora 6.000 Kč na 

nákup kočárku. 

 

http://www.ano.g6.cz/dora-4/14966
http://www.ano.g6.cz/lucie-27/14972
http://www.ano.g6.cz/vaclav-3/14804
http://www.ano.g6.cz/simona-5/14654
http://www.ano.g6.cz/monika-20/15027
http://www.ano.g6.cz/sara-19/14920
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Rozjezdové Sny 
Zájmová podpora  

 

Nela 

„Nela“ 11 let, v dětském domově 6 let. Chodí 

do 5. třídy. Baví ji kreslit. Ráda pomáhá. 

Miluje koně. Chodí do turistického oddílu 

a ráda by jezdila na víkendové 

výpravy, potřebuje pomoci s vybavením, 

nemá ešus, batoh, karimatku, spacák. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

víkendové výpravy do přírody. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

ešusu. 

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na nákup 

batohu. 

Podpora: Finanční podpora 100 Kč na nákup 

karimatky. 

Podpora: Finanční podpora 900 Kč na nákup 

spacáku. 

 

 

 

 

Zuzana 

„Zuzana“15 let,  je v dětském domově druhý 

rok pro zanedbání péče. Je to tichá dívenka. S 

životem v domově se těžko smiřuje, stále se ji 

stýská. Splnila bronzovou cenu DofE. Krásně 

maluje. Moc by si přála umělecké pastelky. 

Podpora:  Finanční podpora 1.300 Kč na 

Umělecké pastelky Koh-i-noor POLYCOLOR – 

72 ks. 

 

František 

„František“ 16 let, v dětském domově 6 let. 

Měl velmi složité dětství, které nechalo stopy. 

Má rád sport a miluje jízdu na kole. Začal 

chodit s kamarádem do Mladých záchranářů. 

Mají naplánované i víkendové výpravy a moc 

by rád jezdil. Prosí o pomoc s karimatkou, 

spacákem, batohem, ešusem a podporou 

finanční výprav. 

Podpora: Finanční podpora 100 Kč na nákup 

karimatky. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup spacáku. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup batohu. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

ešusu. 

Podpora: Finanční podpora 3.000 Kč na 

víkendové výpravy. 

 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/nela-5/15370
http://www.ano.g6.cz/zuzana-3/14941
http://www.ano.g6.cz/frantisek-14/15390
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Amálie 

„Amálie“ 11 let, žije v dětském domově třetí 

rok. Byla odebrána se svými sourozenci za 

zanedbání péče. Chodí do 3. třídy. Moc ráda 

tancuje a zamilovala se rokenrolu, který ji 

baví a hlavně je v něm dobrá. Potřebuje 

taneční kostým. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

taneční kostým 

 

Dana 

“ Dana“ 15 let,  je usměvavá a hodná dívka. V 

dětském domově je 7 let. Je sportovně 

nadaná, tancuje, žongluje. Chodí do 9. třídy a 

chtěla by se učit na cukrářku. Ráda peče a 

vaří a moc si přeje chodit do kroužku Kuchtík 

a k tomu potřebuje novou 

zástěru a krabičky na jídlo. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na 

krabičky na jídlo. 

Podpora: Finanční podpora 100 Kč na 

zástěru na vaření. 

 

 

Felix 

„Felix“, 17 let, žije v dětském domově 3 roky. 

Chodí do učení. Od začátku co jsem se 

narodil, miluji hudbu, armádu a malování. 

Maluji pořád, armádu si připomínám, vším co 

jde, ale hudbu co chci dělat, na tom nemám 

vybavení, které potřebuji. Mám Sen mít 

mixážní pult. 

Podpora: Finanční podpora na nákup 

mixážního vybavení 5.000 Kč. 

 

 

Magdaléna 

„Magdaléna“ 23 let, v dětském domově žije 

12 let. Většinu času věnuje přípravě na 

maturitu. Vystudovala grafickou školu a nyní 

si dodělává nástavbu – Podnikání. Dále v 

životě bych se ráda věnovala grafice a focení, 

proto její velký Sen je mít zrcadlovku. 

Podpora: Finanční podpora 15.000 Kč na 

nákup zrcadlovky nebo dar v podobě 

zrcadlovky. 

 

Cecilie 

„Cecilie“ 16 let, v dětském domově od září. 

Učí se na kuchař – číšník. Její největší radost 

je malování, kreslení a tvoření. Dlouho již 

chodí do Ateliéru na Kresby. Moc by si přála 

malířské potřeby. Olejové barvy, uhly, 

plátna, štětce, akrylové barvy. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč – na 

malířské potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/amalie-2/15025
http://www.ano.g6.cz/dana-12/14612
http://www.ano.g6.cz/felix-2/14535
http://www.ano.g6.cz/magdalena-2/14538
http://www.ano.g6.cz/cecilie-2/14778
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Denis 

„Denis“ 11 let, v dětském domově 9 let se 

svou sestrou. Je to velmi živý kluk, který rád 

sportuje a nejradši běhá. Chodí do kroužku 

Mladých záchranářů. Kroužek jezdí i na 

různé výpravy a  Denis by rád jel s nimi. 

Potřebuje pomoc s podporou, 

karimatkou, spacákem, ešusem, batohem. 

 

Podpora: Finanční podpora 3.000 Kč na 

víkendové výpravy. 

Podpora: Finanční podpora 100 Kč na nákup 

karimatky. 

Podpora: Finanční podpora 1.200 Kč na 

nákup spacáku. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

ešusu. 

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na nákup 

batohu. 

 

 

 

 

Patricie 

„Patricie 13 let, v dětském domově 9 let, se 

svým bratrem. Chodí do 7 třídy. Je hodná 

tichá dívka. Ráda kreslí. Líbí se jí šerm a 

historie. Chodí do skauta, letos by ráda začala 

jezdit na víkendové výpravy, ale nemá plno 

věcí, které v přírodě potřebuje: spacák, 

karimatku, batoh, ešus. 

Podpora: Finanční podpora 900 Kč na nákup 

spacáku. 

Podpora: Finanční podpora 100 Kč na nákup 

karimatky. 

Podpora: Finanční podpora 900 Kč na nákup 

batohu. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup 

ešusu. 

 

Patricie 

„Patricie 13 let, v dětském domově 9 let, se 

svým bratrem. Chodí do 7 třídy. Je hodná 

tichá dívka. Ráda kreslí. Líbí se jí šerm a 

historie. Chodí do skauta a ráda by jezdila 

na víkendové výpravy. 

Podpora: Finanční podpora 3.000 Kč na 

víkendové výpravy. 

 

Šárka 

“ Šárka“ 14 let žije v dětském domově 12 let. 

Matka ani otec se o ni nezajímají. Chodí do 8. 

třídy. Šárka se výborně učí, má samé 

jedničky. Ráda tancuje a cvičí. Moc ráda by 

chodila do kroužku vaření 

Kuchtík a potřebuje k tomu krabičky na 

jídlo. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na 

krabičky na jídlo. 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/denis-16/15377
http://www.ano.g6.cz/patricie-6/15383
http://www.ano.g6.cz/patricie-3/15259
http://www.ano.g6.cz/sarka-8/14663
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Rozjezdové Sny 
Sportovní podpora 

 

Lucie 

„Lucie“ 14 let, žije v pěstounské rodině se 

svými sestrami 6 let, před tím byla v dětském 

domově. Hraje beach volejbal. K beach 

volejbalu vede Lucii její pěstounka, která je 

zároveň učitelkou tělocviku. Potřebovala by 

sportovní soupravu. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup sportovní soupravy. 

 

Zita 

“ Zita“6 let,  žije v dětském domově čtvrtý 

rok. Moc se jí stýská po mamince, ale ta se o 

ni nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. 

Chodí do 1. třídy, kde se ji líbí. Moc by si přála 

chodit do tanečního kroužku a potřebuje k 

tomu volejbalové chrániče. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na 

volejbalové chrániče.   

 

 

Jan 

„Jan“ 14 let,  je v dětském domově rok. 

Rodiče drogovali. Chodí do 9. třídy. Dostal se 

do fotbalového týmu. Potřeboval by 

kopačky a chrániče. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

kopačky velikost 43. 

 

Prokop 

“ Prokop“13 let,  je v dětském domově 1 rok, 

pro zanedbání péče. Chodí do 8. třídy. Má rád 

všechny míčové sporty a rád maluje a tvoří. 

Zapojil se do fotbalového týmu. Moc by si 

přál svůj kopací míč. 

Podpora: Finanční podpora 350 Kč na nákup 

kopacího míče. 

 

Kevin 

„Kevin“ 7 let, v dětském domově se 

sourozenci od května. Chodí do 2. třídy. Má 

rád sport a moc rád maluje a vyrábí. Chtěl by 

se naučit hrát florbal. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na nákup 

florbalové hole. 

Valentýna 

“ Valentýna“ 8 let, v dětském domově od léta 

pro zanedbání péče. Chodí do 2. třídy. Má 

moc ráda matematiku a ráda tancuje. Chtěla 

by chodit do tanečního oddílu a potřebuje 

chrániče. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na 

volejbalové chrániče. 

 

Emil 

“ Emil“ 5 let žije v dětském domově druhý 

rok. Maminka se nezvládla o něj starat. Emil 

se musel naučit různým základním věcem. 

Rád si hraje a tancuje. Chtěl by chodit do 

tanečního kroužku a potřeboval by 

sportovní boty. 

Podpora: Finanční podpora 800 Kč na nákup 

sportovních bot. 

http://www.ano.g6.cz/lucie-25/14725
http://www.ano.g6.cz/zita-7/14623
http://www.ano.g6.cz/jan-13/14669
http://www.ano.g6.cz/prokop-18/14619
http://www.ano.g6.cz/kevin-16/14652
http://www.ano.g6.cz/valentyna/14697
http://www.ano.g6.cz/emil-9/14693
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Přemek 

„Přemek“  15 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci třetí rok. Měl velký problém 

mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. 

Našel si kamarády a začal s nimi chodit na 

florbal. Moc by potřeboval sálové boty. 

Podpora: Finanční podpora 1.000 Kč na 

sálové boty.  

 

Marián 

“Marián“ 15 let, v  dětském domově je čtvrtý 

rok. Rodiče se o něj nezajímají. Chodí na 

střední školu dopravní.  Závodně hraje 

fotbal. Potřeboval by nové kopačky. 

Podpora: Finanční podpora 1.500 Kč na 

nákup kopaček. 

 

Ilona 

„Ilona“ 8 let, žije v dětském domově třetí rok 

se svými 4 sourozenci. Přišla do domova ve 

velmi zanedbaném stavu. Ráda tancuje. Moc 

by chtěla chodit do Tanečního kroužku 

a potřebuje chrániče. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na 

volejbalové chrániče. 

Aneta 

„Aneta“ 16 let, žije  již šestý rok v pěstounské 

sportovní rodině. Před tím žila se sestrami v 

dětském domově. Moc ráda sportuje a jezdí 

na kole. Studuje ekonomickou školu. Již pátý 

rok hraje beach volejbal. Dokončila Stříbrnou 

úroveň Mezinárodní ceny vévody z 

Edinburghu. Moc prosím o příspěvek na 

sportovní oblečení. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

sportovní oblečení. 

 

Marian 

“Marián“ 15 let, v  dětském domově je čtvrtý 

rok. Rodiče se o něj nezajímají. Chodí na 

střední školu dopravní.  Jezdí na kole a 

závodně hraje fotbal. Potřeboval by novou 

sportovní tašku. 

Podpora: Finanční podpora 700 Kč na nákup 

sportovní tašky. 

 

Jan 

„Jan“ 14 let,  je v dětském domově rok. 

Rodiče drogovali. Chodí do 9. třídy. Dostal se 

do fotbalového týmu. Potřeboval 

by kopačky a chrániče. 

Podpora: Finanční podpora 200 Kč na 

fotbalové chrániče.  

 

Tonda 

„Tonda“ 9 let žije v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán se svými sourozenci za 

zanedbání péče. Rád hraje fotbal a chodí s 

bratry do fotbalového oddílu. Moc by si přál 

svůj fotbalový míč. 

Podpora: Finanční podpora 350 Kč na nákup 

fotbalového míče. 

http://www.ano.g6.cz/premek-7/14689
http://www.ano.g6.cz/marian-11/14994
http://www.ano.g6.cz/ilona-4/14740
http://www.ano.g6.cz/aneta-25/14798
http://www.ano.g6.cz/marian-10/14870
http://www.ano.g6.cz/jan-14/14716
http://www.ano.g6.cz/tonda-11/14992
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Přemek 

„Přemek“  15 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci třetí rok. Měl velký problém 

mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. 

Našel si kamarády a začal s nimi chodit na 

florbal. Moc by si přál novou florbalovou 

hůl. 

Podpora: Finanční podpora 500 Kč na 

florbalovou hůl pravou. 

 

Prokop 

“ Prokop“13 let,  je v dětském domově 1 rok, 

pro zanedbání péče. Chodí do 8. třídy. Má rád 

všechny míčové sporty a rád maluje a tvoří. 

Zapojil se do fotbalového týmu a budou 

trénovat i v zimě venku. Potřeboval by 

termoprádlo. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč na 

termoprádlo. 

 

 

 

 

Oliver 

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

na automechanika. Má rád sport, věnuje se 

závodně fotbalu, hraje krajské soutěže i za 

starší tým. Moc by potřeboval nové 

kopačky. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup nových kopaček. 

 

Emil 

“ Emil“ 5 let žije v dětském domově druhý 

rok. Maminka se nezvládla o něj starat. Emil 

se musel naučit různým základním věcem. 

Rád si hraje a tancuje. Chtěl by chodit do 

tanečního kroužku a potřeboval by 

chrániče. 

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na 

volejbalové chrániče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radek 

„Radek“ 13 let,  je v dětském domově druhý 

rok. Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Rád si hraje a rád zkoumá. 

S bráchou chodil minulý rok na karate a rád 

by pokračoval. Potřebuje větší chránič na 

zuby. 

Podpora: Finanční podpora 200 Kč na nákup 

chrániče zubů. 

 

Tadeáš 

„Tadeáš“ 16 let  je v dětském domově šest let. 

Je to hodný a moc milý kluk. Rád sportuje a 

nejraději jezdí na kole. Splnil Bronzový 

program DofE. Má spoustu kamarádů a chodí 

rád i do školy. Začal se učit na klempíře. 

Hraje závodně fotbal a potřeboval by nové 

kopačky. 

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč na 

nákup kopaček. 

 

 

http://www.ano.g6.cz/premek-8/14735
http://www.ano.g6.cz/prokop-17/14617
http://www.ano.g6.cz/oliver-13/15261
http://www.ano.g6.cz/emil-8/14657
http://www.ano.g6.cz/radek-12/14701
http://www.ano.g6.cz/tadeas-21/14996
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Dlouhodobé Sny 

Podpora studia a samostatného bydlení  

Doučování 

 

Niky 

„Niky“ 24 let, žije v dětském domově 9 let, 

nyní bydlí ve startovacím bytě. Vystudovala 

střední zdravotní školu a ukončila vyšší 

odbornou zdravotní školu a získala 

bakaláře. Jejím velkým Snem je získat 

magistra, studuje v Pardubicích. Pracuje v 

nemocnici a snaží se vše zvládnout. 

Podpora: Roční finanční podpora 6.000 Kč, 

měsíční 500 Kč na podporu studia. 

 

Aneta 

„Aneta“ 16 let, žije  již šestý rok v pěstounské 

sportovní rodině. Před tím žila se sestrami v 

dětském domově. Moc ráda sportuje a jezdí 

na kole. Studuje ekonomickou školu. Již pátý 

rok hraje beach volejbal. Dokončila Stříbrnou 

úroveň Mezinárodní ceny vévody z 

Edinburghu. Podpora studia. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.600 Kč, 

měsíční 300 Kč na podporu studia. 

Igor 

„Igor“16 let  je v domově pátý rok. Je 

to  skvělý 16ti letý kluk,  je velmi veselý 

chlapec, vděčný za každou maličkost a 

pozornost. Z toho je patrné, že doma zázemí 

a pozornosti se mu nedostávalo. Rád 

sportuje. Studuje střední školu 

stavební. Chodí na angličtinu a rád by 

pokračoval. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.500 Kč 

na anglický kurz. 

Roman 

„Roman“ 22 let, žije v dětském domově 14 

let, nyní se učí žít ve startovacím bytě. 

Odmaturoval na ekonomické škole, 

vystudoval bakalářské studium na Vysoké 

školy Právo a podnikání s červeným 

diplomem. Ve studiu pokračuje návazným 

magisterským studiem. Je velmi pilný, chodí 

na brigádu. Ve volných chvílích sportuje. Rád 

by dobře vystudoval a jednou zvládl další 

samostatný život. 

Podpora: Roční finanční podpora 6.000 Kč, 

měsíční 500 Kč na podporu studia. 

 

Katka 

„Katka“ 20 let, žiji v dětském domově několik 

let. Odmaturovala jsem na Střední odborné 

škole pro administrativu Evropské Unie. Nyní 

studuji Právo v Olomouci. Mým 

nejdůležitějším koníčkem je nyní škola a 

učení. Velice mě baví studium cizích jazyků a 

poznávání nových věcí vůbec.  

Podpora: Roční finanční podpora 6.000 Kč, 

měsíční 500 Kč na podporu studia. 

 

http://www.ano.g6.cz/niky-7/15277
http://www.ano.g6.cz/aneta-28/15342
http://www.ano.g6.cz/igor-18/15340
http://www.ano.g6.cz/roman-16/15319
http://www.ano.g6.cz/katka-3/15329
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Igor 

„Igor“16 let  je v domově pátý rok. Je 

to  skvělý 16ti letý kluk,  je velmi veselý 

chlapec, vděčný za každou maličkost a 

pozornost. Rád sportuje. Studuje střední 

školu stavební. Podpora studia. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.600 Kč, 

měsíční podpora 300 Kč na podporu studia. 

 

Vanda 

„Vanda“17 let, žije se svým bratrem 

dvojčetem a dalšími dvěma sourozenci v 

dětském domově již 8 rok. Vanda studuje 

sociální školu. Splnila bronzový program 

DofE.  Ráda čte. Podpora studia. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.800 Kč, 

měsíční 400 Kč na podporu studia. 

 

Marian 

“Marián“ 15 let, v  dětském domově je čtvrtý 

rok. Rodiče se o něj nezajímají. Chodí na 

střední školu dopravní.  Jezdí na kole a 

závodně hraje fotbal. Podpora studia. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.600 Kč, 

měsíčně 300 Kč na podporu studia. 

 

Kateřina 

„Kateřina“18 let, v dětském domově 3 roky. 

Studuje Vyšší odbornou školu sociálně 

právní. Hraje na piáno, plave a tancuje. Má 

velké cíle a ráda by vystudovala vysokou 

školu. 

Podpora: Roční finanční podpora 6.000 Kč – 

500 Kč měsíční na podporu studia. 

Petra 

„Petra“ 18 let,  žila většinu svého života v 

dětském domově, nyní je se svou 9 měsíční 

dcerou v azylovém domě. Moc hezky se stará 

o svoji dceru. Její rodina místo, aby ji 

pomáhala, tak ji okrádá, Petra platí z malého 

příspěvku, který dostává, dluhy za svého 

otce, který na ni vybral nezákonně peníze. 

Petra bojuje, ale potřebuje pomoci. Můžete 

přispět na jídlo, na bydlení či na potřeby pro 

malou.  

Podpora:  Můžete přispět na jídlo, na 

bydlení či na potřeby pro malou. Variabilní 

symbol k Veřejné sbírce je 1212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/igor-19/15344
http://www.ano.g6.cz/vanda-4/15348
http://www.ano.g6.cz/marian-13/15352
http://www.ano.g6.cz/katerina-13/15517
http://www.ano.g6.cz/petra-13/14541
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Emily 

“ Emily“ 16 let, před 8 lety se dostala se 

sourozenci do dětského domova. Po roce si ji 

vzala pěstounská rodina. Po 7 letech se vrací 

do dětského domova, kde ji čekají 

sourozenci. Studuje hotelovou školu. Ráda 

tancuje a čte. Studuje německý jazyk, v něm 

by potřebovala pomoci. 

Podpora: Roční finanční podpora 8.400 Kč 

na doučování Německého jazyka. 

 

Melichar 

„Melichar“ 8 let,  je v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán pro zanedbání péče. Rád 

běhá venku a jezdí na kole. Chodí do třetí 

třídy. Potřebuje pravidelné doučování. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.400 Kč 

na doučování. 

Jáchym 

„Jáchym“ 14 let,  je v dětském domově 8 let. 

Rád sportuje. Chodí do 8. třídy. Hraje 

závodně fotbal, který ho moc baví. Rád hraje 

počítačové hry. Rád by se dostal na střední 

školu, tak potřebuje trochu pomoci s učením. 

Podpora: Roční finanční příspěvek 4.400 Kč 

na doučování. 

 

Simon 

„Simon“13 let, je nejmladší ze čtyř 

sourozenců. V dětském domově 8 let. Chodí 

do 5 třídy. Je milý, neposedný. Rád zažívá 

různá dobrodružství. Potřebuje chodit na 

doučování. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.400 Kč 

na doučování  

 

Táňa 

„Táňa“ 14 let,  žije v domově se svými třemi 

sestrami 8 let. Chodí do 8. třídy. Je tichá, 

usměvavá holčina. Ráda se hezky oblékne. Ve 

škole jí to jde hůř a potřebuje doučování. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.400 Kč 

na doučování. 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

„Andrea“ 14 let, přišla do dětské domova 

před třemi lety, sociálka ji odebrala pro 

zanedbání péče a záškoláctví. Ve škole se 

zlepšila, ale přesto potřebuje pomoci 

doučováním. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.400 Kč 

na doučování. 

 

 

Erik 

“ Erik“ 10 let, žije v dětském domově druhý 

rok. Byl odebrán, pro zanedbání péče. Rád 

jezdí na kole, hraje fotbal, ale nejvíce ho baví 

rybaření. Potřebuje pomoc se školou. 

Podpora: Finanční podpora 4.400 Kč na 

doučování. 

http://www.ano.g6.cz/emily-2/14837
http://www.ano.g6.cz/melichar-5/15338
http://www.ano.g6.cz/simon-12/15290
http://www.ano.g6.cz/andrea-11/15232
http://www.ano.g6.cz/erik-6/15327
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Dlouhodobé Sny 

Sportovní podpora 

 

Karel 

„Karel“ 14 let, v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8 třídy. Ve škole se velmi dobře učí. 

Jeho životem je parkour. S kamarády začali 

chodit se učit boxovat. Podpora příspěvků na 

Kick-box. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na kroužek Kick-boxu. 

 

 

Markéta 

„Markéta“ 10 let. Markéta žije jen s 

maminkou, která se ji snaží dopřát vše, co 

může. Chodí do 4. třídy. Má ráda písničky, 

malování a nejradši sportuje. Jezdí na kole a 

hraje basket, kde má partu bezva kamarádek. 

Moc by si přála chodit hrát dál, ale potřebuje 

pomoci zaplatit příspěvky. 

Podpora: Finanční podpora 4.000 Kč na 

basketbalové příspěvky. 

 

Robin 

„Robin“ 11 let je v dětském domově o června. 

Chodí do 4. třídy. Rád jezdí na kole, hraje 

fotbal, skáče na trampolíně. Líbí se mu karate 

a rád by chodil do kroužku. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.000 Kč 

na kroužek karate. 

 

Marika 

„Marika“  7 let, žije v dětském domově třetí 

rok se svými 4 sourozenci. Přišla do domova 

ve velmi zanedbaném stavu. Ráda tancuje, 

hraje hry a cvičí dětskou jógu. Moc by si přála 

chodit do Sportovek. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.200 Kč 

na kroužek Sportovek. 

 

Leo 

„Leo“ 13 let, v dětském domově 4 roky. Chodí 

do 7 třídy. Rád sportuje, nejvíce jezdí na kole. 

Se spolužáky chodí do kroužku florbalu. Moc 

by prosil o příspěvek. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.500 Kč 

na kroužek florbalu. 

Aneta 

„Aneta“ 16 let, žije  již šestý rok v pěstounské 

sportovní rodině. Před tím žila se sestrami v 

dětském domově. Moc ráda sportuje a jezdí 

na kole. Studuje ekonomickou školu. Již pátý 

rok hraje beach volejbal. Dokončila Stříbrnou 

úroveň Mezinárodní ceny vévody z 

Edinburghu. Potřebuje zaplatit volejbalové 

příspěvky na letošní rok. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na volejbalové příspěvky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/karel/15306
http://www.ano.g6.cz/marketa-5/15242
http://www.ano.g6.cz/robin-2/14808
http://www.ano.g6.cz/marika-6/14684
http://www.ano.g6.cz/leo-2/15296
http://www.ano.g6.cz/aneta-24/14796
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Hedvika 

„Hedvika“10 let,  je v dětském domově 5 rok. 

Rodiče se o ni nezajímají. Je to veselá 

holčička, která miluje vodu. Má radost z 

každé maličkosti. Moc ráda by chodila na 

kroužek plavání. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.000 Kč 

na kroužek plavání. 

 

 

 

Terezka 

„Terezka“ 10 let,  je v dětském domově třetí 

rok. Je občas hodně smutná, ale má velkou 

podporu u svého brášky. Má dlouhé vlásky, 

ráda se češe a parádí. Ráda cvičí a chtěla by 

chodit na gymnastiku. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.000 Kč 

na kroužek gymnastiky. 

 

Tobiáš 

„Tobiáš“ 13 let, v dětském domově 3 roky. 

Chodí do 8. třídy. Má rád parkur a stolní 

tenis. Chodí hrát s kamarády i do kroužku 

stolního tenisu. Moc by si přál ho zaplatit na 

celý rok. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.200 Kč 

na kroužek stolního tenisu. 

 

Jindra 

„Jindra“ 15 let, v dětském domově rok. Má 

velké zdravotní potíže. Chodí do 9. třídy. Má 

rád fotbal a florbal. Rád by chodil do 

florbalového kroužku. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.000 Kč 

na kroužek florbalu. 

Barbora 

„Barbora“ 15 let, je v dětském domově rok. 

Chodí  na střední školu obor sociální činnost. 

Splnila bronzový program DofE. Cvičí 

závodně aerobik. 

Podpora: Roční finanční podpora 8.000 Kč 

na příspěvky na aerobik, měsíční 800 Kč. 

 

Prokop 

“ Prokop“ 13 let,  je v dětském domově 1 rok, 

pro zanedbání péče. Chodí do 8. třídy. Má rád 

všechny míčové sporty a rád maluje a 

tvoří. Moc by chtěl chodit do kroužku 

Míčovek. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.000 Kč 

na kroužek Míčovky. 

 

Denis 

„Denis“ 11 let, v dětském domově 9 let se 

svou sestrou. Je to velmi živý kluk, který rád 

sportuje a nejradši běhá. Chtěl by se naučit 

boxovat. Má možnost chodit do kroužku 

Kick-box. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.500 Kč 

na příspěvky Kick-box. 

http://www.ano.g6.cz/hedvika-5/14955
http://www.ano.g6.cz/terezka-13/15288
http://www.ano.g6.cz/tobias-5/15275
http://www.ano.g6.cz/jindra-5/15236
http://www.ano.g6.cz/barbora-4/14927
http://www.ano.g6.cz/prokop-20/14742
http://www.ano.g6.cz/denis-12/15210
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Patrik 

„Patrik“ 12 let žije v dětském domově od léta. 

Přešel z jiného dětského domova.  Chodí do 

6. třídy. Hrál fotbal a tak přestoupil do 

oddílu, kam chodí i kluci z domova. Potřebuje 

zaplatit fotbalové příspěvky. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.200 Kč 

na fotbalové příspěvky. 

 

Dita 

“ Dita“, 14 let v dětském domově 5 rok. Stále 

bojuje s psychikou. Chodí do 8. třídy. Ráda 

maluje, fotografuje a miluje koně. Sport patří 

k jejím koníčkům a chtěla by se naučit 

boxovat. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.500 Kč 

na oddílové příspěvky boxu. 

 

Kevin 

„Kevin“ 7 let, v dětském domově se 

sourozenci od května. Chodí do 2. třídy. Má 

rád sport a moc rád maluje a vyrábí. Přál by 

si chodit do kroužku florbalu. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.500 Kč 

za kroužek Florbalu. 

Amálie 

„Amálie“ 11 let, žije v dětském domově třetí 

rok. Byla odebrána se svými sourozenci za 

zanedbání péče. Chodí do 3. třídy. Moc ráda 

tancuje a zamilovala se rokenrolu, který ji 

baví a hlavně je v něm dobrá. Potřebuje 

zaplatit příspěvky akrobatického rokenrolu. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.500 Kč 

na příspěvek akrobatického rokenrolu. 

 

 

 

 

 

Štěpánka 

“Štěpánka“ 11 let, chodí do 3. třídy. Je ze 

sociálně slabé rodiny. Chodí na basketbal, 

který ji velmi baví. Moc ráda by pokračovala, 

hrála s kamarádkami basket.  

 Podpora: Roční finanční podpora 3.000 Kč 

na basketbalové příspěvky. 

 

Michal 

„Michal“ 8 let je v dětském domově druhý 

rok. Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Chodí do třetí třídy. Rád si 

hraje s auty a se stavebnicemi. Moc by si přál 

chodit s nimi na  hokejbal. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na hokejbalové příspěvky. 

 

Denis 

„Denis“ 12 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci třetí rok. Přišli zanedbaní a 

museli se hodně učit nového. Denis je rád v 

partě, chodí hrát fotbal. Moc by si přál chodit 

na florbal. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.500 Kč – 

Florbalový oddíl. 

http://www.ano.g6.cz/patrik-9/15056
http://www.ano.g6.cz/dita/14746
http://www.ano.g6.cz/kevin-17/14714
http://www.ano.g6.cz/amalie/15022
http://www.ano.g6.cz/stepanka/15009
http://www.ano.g6.cz/michal-9/14806
http://www.ano.g6.cz/denis-10/14648
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Tonda 

„Tonda“ 9 let žije v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán se svými sourozenci za 

zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje 

fotbal a chodí s bratry do fotbalového 

oddílu. Potřeboval by zaplatit fotbalové 

příspěvky. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.200 Kč 

na fotbalové příspěvky. 

 

 

 

 

 

Lukáš 

„Lukáš“ 9 let, žije v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán se svými sourozenci za 

zanedbání péče. Stýská se mu. Rád hraje 

fotbal a stolní tenis. Rád by chodil do kroužku 

stolního tenisu. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.000 Kč 

na kroužek stolního tenisu. 

 

Libuška 

„Libuška“ 10 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do 5. třídy. je to 

usměvavá holčina s velkýma očima. Moc ráda 

cvičí. Moc by si přála chodit na gymnastiku. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.000 Kč 

na kroužek gymnastiky. 

 

Matěj 

“Matěj“ 11 let, žije v sociálně slabé rodině. 

Chodí do 6. třídy. Má rád všechny sporty, 

nejradši lítá s kamarády. Je to živel. Hraje 

basketbal a rád by hrál dál. 

Podpora: Roční finanční podpora 5.000 Kč 

basketbalové příspěvky. 

František 

„František“ 16 let, v dětském domově 6 let. 

Měl velmi složité dětství, které nechalo stopy. 

Má rád sport a miluje jízdu na kole. Chodí na 

Kick-box, který ho moc baví, ale potřebuje 

pomoci s příspěvky. 

Podpora: Roční finanční podpora 5.000 Kč 

na příspěvky na Kick-box. 

 

Tibor 

„Tibor“ 12 let, je v dětském domově druhý 

rok. Rád si hraje fotbal a rád zkoumá. Chodil 

na karate, ale ze zdravotních důvodů nemůže 

pokračovat. Má dovolenou atletiku, tak by ji 

rád zkusil. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.500 Kč 

atletické příspěvky. 

 

Adam 

„Adam“ 10 let,  je v domově třetí  rok se 

svými sourozenci. Je to nadaný sportovec 

fotbalista. Rád jezdí na kole. Dobře se 

učí. Rád by dál chodil do fotbalového oddílu. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.200 Kč 

na fotbalové příspěvky. 

http://www.ano.g6.cz/tonda-10/14915
http://www.ano.g6.cz/lukas-15/15013
http://www.ano.g6.cz/libuska/14977
http://www.ano.g6.cz/matej-7/14810
http://www.ano.g6.cz/frantisek-9/15265
http://www.ano.g6.cz/tibor-12/14847
http://www.ano.g6.cz/adam-9/14775
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Sofie 

“Sofie“ 11 let, chodí do 4. třídy. Je ze sociálně 

slabé rodiny. Chodí druhý rok na basketbal, 

který ji velmi baví. Moc ráda by pokračovala 

hrála s kamarádkami basket i letos, ale 

potřebuje pomoci s částí příspěvků. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.000 Kč – 

část basketbalových příspěvků. 

 

Lucie 

„Lucie“ 14 let, žije v pěstounské rodině se 

svými sestrami 6 let, před tím byla v dětském 

domově. Hraje beach volejbal. K beach 

volejbalu vede Lucii její pěstounka. Pomoc 

při platbě oddílových příspěvků. 

Podpora: Roční finanční podpora oddílový 

příspěvek 4.000 Kč. 

 

Nik 

„Nik“ 12 let,  je v dětském domově třetí rok 

se svými bratry a sestrou. Hraje závodně 

fotbal a patří k posilám týmu. Pomoc s 

fotbalovými příspěvky. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.200 Kč 

na fotbalové příspěvky. 

Denis 

„Denis“ 12 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci třetí rok. Přišli zanedbaní a 

museli se hodně učit nového. Denis je rád v 

partě, chodí hrát fotbal. Rád by chodil na 

fotbálek s kluky ze školy. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.000 Kč 

kroužek Fotbálku. 

 

Mirek 

„Mirek“ 15 let, žije v dětském domově třetí 

rok. Byl odebrán pro psychické problémy 

matky. Chodí na Střední školu požární 

ochrany a rád posiluje. Minulý rok chodil 

do oddílu Kicboxu a chtěl by i letos 

pokračovat. 

Podpora: Roční finanční podpora 9.000 Kč, 

pololetní 4.500 Kč – Kicbox. 

 

Jan 

„Jan“ 14 let,  je v dětském domově rok. 

Rodiče drogovali. Chodí do 9. třídy. Dostal se 

do fotbalového týmu. Rád by hrál dále fotbal. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.500 Kč 

na fotbalové příspěvky. 

Terezka 

„Terezka“ 10 let,  je v dětském domově 7 let, 

se svými sestrami byla odebraná pro 

zanedbání péče. Je to živel, chvíli neposedí. 

Ráda si hraje s kamarády a běhá venku. Moc 

by chtěla chodit na gymnastiku. 

Podpora: Finanční podpora 3.000 Kč na 

gymnastiku. 

http://www.ano.g6.cz/sofie-3/14763
http://www.ano.g6.cz/lucie-24/14721
http://www.ano.g6.cz/nik-6/14719
http://www.ano.g6.cz/denis-11/14706
http://www.ano.g6.cz/mirek-4/14708
http://www.ano.g6.cz/jan-12/14667
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Přemek 

„Přemek“  15 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci třetí rok. Měl velký problém 

mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. 

Našel si kamarády a začal s nimi chodit na 

florbal. Rád by pokračoval. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.500 Kč – 

Florbalový oddíl. 

 

 

 

 

 

 

 

Libor 

“Libor“ 11 let, žije se svým dvojčetem jen s 

maminkou. Chodí do 6. třídy. Má rád všechny 

klukoviny. Hraje s bráchou basketbal. Je 

velký sportovec a kamarád. Potřebuje 

zaplatit basketbalové příspěvky. 

Podpora: Roční finanční podpora 5.000 Kč 

basketbalové příspěvky. 

Terezka 

„Terezka“ 10 let,  je v dětském domově třetí 

rok. Je občas hodně smutná, ale má velkou 

podporu u svého brášky. Má dlouhé vlásky, 

ráda se češe a parádí. Moc by chtěla chodit s 

kamarádkami na gymnastiku. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.000 Kč 

na gymnastika. 

 

Radan 

„Radan“ 15 let, v dětském domově 2 roky. 

Chodí do 8 třídy. Moc rád sportuje, hraje 

fotbal a stolní tenis. Rád by chodil do kroužku 

stolního tenisu. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.200 Kč 

na kroužek stolního tenisu. 

 

Prokop 

“ Prokop“ 13 let,  je v dětském domově 1 rok, 

pro zanedbání péče. Chodí do 8. třídy. Má rád 

všechny míčové sporty a rád maluje a tvoří. 

Zapojil se do fotbalového týmu. Potřeboval 

by zaplatit fotbalové příspěvky. 

 Podpora: Roční finanční podpora 2.500 Kč 

na fotbalové příspěvky. 

Radek 

„Radek“ 13 let,  je v dětském domově druhý 

rok. Se svými bratry je již umístěn v dětském 

domově po druhé. Rád si hraje a rád zkoumá. 

S bráchou chodil minulý rok na karate a rád 

by pokračoval. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.000 Kč 

kroužek Karate. 

 

Petra 

„Petra“ 6 let, v dětském domově se svými 

sourozenci od léta pro zanedbání péče. 

Začala chodit do první třídy. Ráda zpívá, 

tancuje a cvičí. Moc by chtěla s kamarádkami 

chodit na Sportovky. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.200 Kč 

na kroužek Sportovek. 

http://www.ano.g6.cz/14686-2/14686
http://www.ano.g6.cz/libor-5/14710
http://www.ano.g6.cz/radan-2/15325
http://www.ano.g6.cz/prokop-16/14615
http://www.ano.g6.cz/radek-11/14699
http://www.ano.g6.cz/petra-9/14632
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Dlouhodobé Sny  

Zájmová podpora  

 

Ilona 

„Ilona“ 8 let, žije v dětském domově třetí rok 

se svými 4 sourozenci. Přišla do domova ve 

velmi zanedbaném stavu. Pomalu se naučila 

žít v kolektivu. Ráda tancuje. Moc by chtěla 

chodit do Tanečního kroužku. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.500 Kč 

tanečního kroužku. 

 

Kamila 

„Kamila“ 15 let,  je v dětském domově je rok. 

Je taková cestovatelka rodina, Klokánek, 

rodina, dětský domov. Chodí do 9. třídy, má 

hezké známky. Baví jí vaření. Ráda tancuje a 

čte. Začala mít psychické problémy a byla ji 

doporučená terapie u koní. Kamila v létě již 

terapii začala a ráda by jezdila na koni a 

starala se o něj. 

Podpora: Roční finanční podpora 9.000 Kč – 

1.200 Kč za měsíc na jízdy na koních. 

 

Prokop 

“ Prokop“ 13 let,  je v dětském domově 1 rok, 

pro zanedbání péče. Chodí do 8. třídy. Má rád 

všechny míčové sporty a rád maluje a 

tvoří. Moc by chtěl chodit do kroužku – 

Tvořivý ateliér. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.500 Kč 

na kroužek Tvořivý ateliér. 

 

Kamila 

„Kamila“ 10 let, v dětském domově od jara. 

Chodí do 5. třídy. Ráda tancuje a skáče na 

trampolíně. Ráda by chodila na Zumbu. 

Podpora: Roční Finanční podpora 1.200 Kč 

na kroužek Zumby. 

 

Šárka 

“ Šárka“ 14 let žije v dětském domově 12 let. 

Matka ani otec se o ni nezajímají. Chodí do 8. 

třídy. Šárka se výborně učí, má samé 

jedničky. Ráda tancuje a cvičí. Moc ráda by 

chodila do kroužku vaření Kuchtík a 

potřebuje k tomu krabičky. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.000 Kč 

za kroužek vaření Kuchtík. 

 

 

Hanka 

“ Hanka“ 12 let, žije v dětském domově čtyři 

roky. Byla odebrána,  jen v tom co měla na 

sobě, ze sociálně slabé rodiny, kde žila se 

svými 7 sourozenci. Je vděčná za každou 

maličkost, kterou dostane. Chodí do 6. třídy. 

Ráda hraje divadlo, zpívá a tancuje. Ráda by 

chodila s kamarádkami na Zumbu. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na Zumbu. 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/ilona-3/14672
http://www.ano.g6.cz/kamila-12/15044
http://www.ano.g6.cz/prokop-19/14665
http://www.ano.g6.cz/sarka-7/14660
http://www.ano.g6.cz/hanka-6/15050
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Lenka 

“ Lenka“ 15 let, se na jaře do dětského 

domova vrátila z pěstounské rodiny, kde 

pobývala 4 roky. Má ráda zvířata a ráda 

tancuje. Je moc šťastná, že může být se svými 

sourozenci. Moc by si přála chodit se sestrou 

na Zumbu. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na platbu za Zumbu. 

 

Nela 

„Nela“ 11 let, v dětském domově 6 let. Chodí 

do 5. třídy. Baví ji kreslit. Ráda pomáhá. 

Miluje koně. Ráda vaří a má sen se naučit 

péct. Ráda by chodila do kroužku pečení. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.000 Kč 

na kroužek pečení. 

Zita 

“ Zita“6 let,  žije v dětském domově čtvrtý 

rok. Moc se jí stýská po mamince, ale ta se o 

ni nezajímá. Moc ráda tancuje a hraje si. 

Chodí do 1. třídy, kde se ji moc líbí. Moc by si 

přála chodit do tanečního kroužku. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.500 Kč 

za Taneční kroužek. 

 

Matylda 

„Matylda“ 12 let, v dětském domově od 

června. Chodí do 7. třídy. Má ráda sport. Je v 

nové škole, kde si zvyká a moc by chtěla 

chodit se spolužačkami na Zumbu. 

Podpora: Roční finanční příspěvek 4.000 Kč 

na Zumbu. 

 

Patricie 

„Patricie 13 let, v dětském domově 9 let, se 

svým bratrem. Chodí do 7 třídy. Je hodná 

tichá dívka. Ráda kreslí. Líbí se jí šerm a 

historie. Moc by si přála chodit do kroužku 

historického šermu. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.200 Kč 

na kroužek historického šermu. 

Dana 

“ Dana“ 15 let,  je usměvavá a hodná dívka. V 

dětském domově je 7 let. Je sportovně 

nadaná, tancuje, žongluje. Chodí do 9. třídy a 

chtěla by se učit na cukrářku. Ráda peče a 

vaří a moc si přeje chodit do kroužku 

Kuchtík. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.000 Kč 

za kroužek vaření Kuchtík. 

 

Emil 

“ Emil“ 5 let žije v dětském domově druhý 

rok. Maminka se nezvládla o něj starat. Emil 

se musel naučit různým základním věcem. 

Rád si hraje a tancuje. Chtěl by chodit do 

tanečního kroužku. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.500 Kč 

Tanečního kroužku. 

http://www.ano.g6.cz/lenka-11/15063
http://www.ano.g6.cz/nela/15217
http://www.ano.g6.cz/zita-6/14605
http://www.ano.g6.cz/matylda-3/14974
http://www.ano.g6.cz/patricie/15219
http://www.ano.g6.cz/dana-10/14607
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Marika 

„Marika“  7 let, žije v dětském domově třetí 

rok se svými 4 sourozenci. Přišla do domova 

ve velmi zanedbaném stavu. Ráda tancuje, 

hraje hry a cvičí dětskou jógu. Moc by si přála 

chodit do Jogínka. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.000 Kč 

na kroužek Jogínek. 

 

Ester 

“ Ester“ 14 let, v dětském domově od ledna 

pro zanedbání péče. Chodí do 6. třídy. Ráda 

tancuje a miluje módu a chlapce. Moc by si 

přála chodit na street dance. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.200 Kč 

na taneční oddílové příspěvky. 

 

Dita 

“ Dita“, 14 let v dětském domově 5 rok. Stále 

bojuje s psychikou. Chodí do 8. třídy. Ráda 

maluje, fotografuje a miluje koně. Sport patří 

k jejím koníčkům. Má problémy a 

potřebovala by psychoterapie koněm. 

Podpora: Roční finanční podpora 13.000 Kč, 

měsíční podpora 1.500 Kč. 

Emily 

“ Emily“ 16 let, před 8 lety se dostala se 

sourozenci do dětského domova. Po roce si ji 

vzala pěstounská rodina. Po 7 letech se vrací 

do dětského domova, kde ji čekají 

sourozenci. Studuje hotelovou školu. Ráda 

tancuje a čte. Moc ráda by chodila se sestrou 

na Zumbu. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na kroužek Zumby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecílie 

„Cecilie“ 16 let, v dětském domově od září. 

Učí se na kuchař – číšník. Její největší radost 

je malování, kreslení a tvoření. Dlouho již 

chodí do Ateliéru na Kresby a moc si přeje 

chodit i letos. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.000 Kč – 

Ateliér kresby. 

 

Valentýna 

“ Valentýna“ 8 let, v dětském domově od léta 

pro zanedbání péče. Chodí do 2. třídy. Má 

moc ráda matematiku a ráda tancuje. Chtěla 

by chodit do tanečního oddílu. 

Podpora: Roční finanční podpora 3.500 Kč 

na taneční oddílové příspěvky. 

 

Dora 

„Dora“16 let, v dětském domově 2 roky. Učí 

se na kadeřnici. Je moc spokojená. Chodí 

tancovat a ven s kamarády. Ráda by chodila 

na Zumbu. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na příspěvky na Zumbu. 

http://www.ano.g6.cz/marika-5/14621
http://www.ano.g6.cz/ester/14744
http://www.ano.g6.cz/dita-2/14849
http://www.ano.g6.cz/emily-4/15011
http://www.ano.g6.cz/cecilie/14773
http://www.ano.g6.cz/valentyna-2/14712
http://www.ano.g6.cz/dora-3/14845
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Přemek 

„Přemek“  15 let, žije v dětském domově se 

třemi sourozenci třetí rok. Měl velký problém 

mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. S 

kamarády začal chodit do hasičů. Moc se mu 

tam líbí a rád by chodil celý rok a stal se 

dobrovolným hasičem. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.500 Kč – 

Hasiči. 

Nina 

„Nina“ 12 let,  je v dětském domově druhý 

rok. Chodí do 5. třídy. Ráda tancuje a jezdí na 

kole. V domově má okolo sebe partu 

kamarádek, se kterou by ráda chodila na 

Zumbu. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na kroužek Zumby. 

 

Klaudie 

“ Klaudie“ 7 let, v dětském domově od ledna 

pro zanedbání péče. Chodí do 1. třídy. Ráda 

skáče na trampolíně, tancuje a ráda si lakuje 

nehty. Moc by chtěla chodit s kamarádkou do 

kroužku Zumby. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.200 Kč 

na taneční oddílové příspěvky. 
 

Jitka 

„Jitka“ 5 let, v dětském domově se sourozenci 

od léta, pro zanedbání péče. Chodí do školky. 

Má ráda panenky, moc ráda zpívá a 

tancuje. Ráda by chodila do klavírní školičky, 

aby se naučila hrát na klavír a zpívat. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.000 Kč 

na kroužek Klavírní školičky. 

 

Hedvika 

„Hedvika“ 13 let v dětském domově rok. 

Matka se o ní nedokáže díky alkoholismu 

postarat. Hedvika chodí do 7. třídy a dobře se 

učí. Miluje koně. Vyrostla na vesnici, kde 

mezi koni byla každý den. Moc ráda by 

chodila jezdit do jízdárny. Bude u toho 

pracovat a starat se o koně. 

Podpora: Roční finanční podpora 11.000 Kč, 

měsíční podpora 1.600 Kč. 

 

 

Andrea 

„Andrea“ 14 let, přišla do dětské domova 

před třemi lety, sociálka ji odebrala pro 

zanedbání péče a záškoláctví. Andrea má v 

domově dva sourozenci. Ráda se schází s 

kamarádkami a ráda tancuje. Moc ráda by s 

nimi chodila na Zumbu. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na Zumbu. 

 

 

 

http://www.ano.g6.cz/premek-9/14758
http://www.ano.g6.cz/nina-5/15037
http://www.ano.g6.cz/kamila-11/14786
http://www.ano.g6.cz/jitka-3/15294
http://www.ano.g6.cz/hedvika-4/14802
http://www.ano.g6.cz/andrea-12/15292
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Andrea 

„Andrea“ 14 let, přišla do dětské domova 

před třemi lety, sociálka ji odebrala pro 

zanedbání péče a záškoláctví. Andrea má v 

domově dva sourozence. Schází s 

kamarádkami a tancuje. Ráda maluje a 

vyrábí. Moc ráda by chodila do Výtvarné 

dílny. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.500 Kč 

na Výtvarnou dílnu. 

 

 

 

 

 

 

Táňa 

„Táňa“ 14 let,  žije v domově se svými třemi 

sestrami 8 let. Chodí do 8. třídy. Je tichá, 

usměvavá holčina. Ráda se hezky oblékne. 

Má kamarádky, se kterými ráda chodí ven 

a  na Zumbu. 

Podpora: Roční finanční podpora 4.000 Kč 

na Zumbu. 

 

Kevin 

„Kevin“ 7 let, v dětském domově se 

sourozenci od května. Chodí do 2. třídy. Má 

rád sport a moc rád maluje a vyrábí. Přál by 

si chodit do Výtvarné dílny. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.000 Kč 

za kroužek Výtvarná dílna. 

 

Ina 

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

na skladnici. Je to klidná, hodná holčina. Moc 

ráda maluje. Pomáhá v domově. Splnila 

bronzový program DofE. Moc by si přála 

chodit na Zumbu. 

Podpora: Roční finanční podpora 2.800 Kč 

na kroužek Zumby. 

 

 

 

 

 

Martina 

„Martina“ 7 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do první třídy. Ve 

škole má nejraději matematiku. Hraje si 

nejvíce s panenkami a má ráda všechno s 

Ledovým královstvím. Moc ráda tancuje a 

ráda by chodila do tanečního kroužku. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.200 Kč 

na kroužek Tanečků. 

 

Kateřina 

„Kateřina“ 8 let, v dětském domově se 

sourozenci od léta. Chodí do druhé třídy. Ve 

škole má nejraději hudební výchovu a 

malování. Ráda si hraje s kočárkem. Moc ráda 

by chodila do kroužku Krok za krokem, kde 

se učí tancovat. 

Podpora: Roční finanční podpora 1.200 Kč 

na kroužek Krok za krokem. 

 

http://www.ano.g6.cz/andrea-13/15350
http://www.ano.g6.cz/tana-14/15226
http://www.ano.g6.cz/kevin-15/14650
http://www.ano.g6.cz/martina-28/15332
http://www.ano.g6.cz/katerina-8/15313
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Dlouhodobé Sny 

Školné, Asistent, Zdravotní pomoc 

 

Tomášovi je 15 let, navštěvuje Mateřskou a 

základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 

5. Je v 8. ročníku ve třídě C, kde jsou žáci 

s mentálním a kombinovaným postižením a 

poruchou autistického spektra. Tomášovi 

byla diagnostikována těžká mentální 

retardace, atypický autismus, poruchy 

pozornosti a hyperaktivity na podkladě 

ADHD. Chlapec je velmi společenský, 

kontaktní. Je silně fixován na matku a 

mladšího sourozence. Řeč funkčně 

nevyužívá, komunikuje pomocí gest či 

znakem do řeči. Tomášovi je nutné podávat 

mixovanou stravu, protože nejeví snahu 

potravu kousat, dusí se. Rodina je ve velmi 

tíživé situaci, kterou se snaží řešit. Přes 

veškerou snahu je Tomášovo školné nad 

jejich možnosti. 

Školné ve výši 2.000 Kč měsíčně je vysoké. 

Pomůžete někdo finančně Danielovi 

a  podpoříte ho školným ve výši 1.000 Kč 

měsíčně, druhou část zaplatí škola. 

Tomášovi můžete přispět i  na ÚČET 

VEŘEJNÉ SBÍRKY – jak VS 4014. 

 

Dušan je čtrnáctiletý stále usměvavý kluk. 

Žije se svým hendikepem autismem, 

svalovou myoapatií, hydrocefálí a duanowým 

syndromem na levé oko. Má šest sourozenců 

v pěstounské rodině, kde ho mají moc rádi. 

Navštěvuje základní školu, kde za pomoci 

asistentky se snaží naučit a stihnout vše, co 

ostatní spolužáci. Získal asistentku, která si 

ho oblíbila, velmi si spolu rozumí. 

Pěstouni shání pro Dušana finanční pomoc, 

aby mu mohli, zajistit asistenta, alespoň na 

10 hodin týdně. 

5 hodin týdně od státu a 5 hodin týdně od 

dobrých lidí – 3.000 Kč měsíčně – 30.000 Kč 

ročně. 

Můžete někdo Dušanovi pomoci a na 

asistenta mu jakoukoliv měsíční částkou 

přispívat? 

Každá další hodina s asistentem stojí 150 Kč.  

Dušanovi můžete přispět i na ÚČET 

VEŘEJNÉ SBÍRKY – jak VS 3807. 

 

http://www.ano.g6.cz/daruj-online
http://www.ano.g6.cz/daruj-online
http://www.ano.g6.cz/daruj-online
http://www.ano.g6.cz/daruj-online
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Tomáš je jedenáctiletý kluk, který neměl v 

životě tolik štěstí. Narodil se postižený 

mentální retardací, přesto je to veselý a 

hravý kluk, který si každý den užívá, co mu 

život nabízí.  

Tomáš navštěvuje Speciální školu pro 

postižené děti, kam chodí moc rád. Rodiče 

jsou ve velmi tíživé situaci, kterou se snaží 

řešit, ale školné 2.000 Kč měsíčně za 

Tomáškovu školu je nad jejich možnosti.  

Můžete někdo Tomášovi pomoci a na školné 

mu jakoukoliv měsíční částkou přispívat? 

Měsíční školné 1.000 Kč – 10.000 Kč ročně. 

Druhou polovinu zajistí ředitelství školy. 

Tomášovi můžete přispět i  na ÚČET 

VEŘEJNÉ SBÍRKY – jak VS 3607. 

Tadeáš se narodil v roce 2001, předčasně 

jako jedno z dvojčat. Rodiče se o syna nikdy 

nezajímali, poručníkem mu je stanoven 

Městský úřad Neratovice. Tadeáš od narození 

vyrůstá v ústavních zařízeních, v současné 

době v domově pro osoby se zdravotním 

postižením Domov Mladá v Milovicích.  U 

chlapce se rozvinula dětská mozková obrna a 

epilepsie, což negativně ovlivnilo jeho další 

vývoj. Tadeášův vývoj je opožděný – v pásmu 

těžké mentální retardace, není schopen 

samostatného pohybu – pohybovat se může 

pouze lezením po zemi nebo na speciálním 

kočárku. Sedět může pouze ve speciální 

židličce, špatně vidí. Tadeáš potřebuje 

celodenní a komplexní péči jiných osob. 

Přesto je Tadeáš i přes svůj zdravotní stav 

velmi zvídavý, společenský a usměvavý 

chlapec, je nadšen z každé individuální 

pozornosti. Velmi si oblíbil poslech hudby, a 

moc rád se zapojuje do zvukových her. 

Tadeášek v důsledku svého zdravotního 

stavu potřebuje stále speciální celodenní a 

komplexní péči. 

Proto budou finanční příspěvky použity na 

zakoupení kompenzačních pomůcek, které 

mu pomohou překonávat bariéry běžného 

dne, rovněž na zakoupení výukových 

pomůcek pro snadnější zapojení do školního 

života, na úhradu speciální rehabilitace a 

volnočasových aktivit – především plavání a 

dalších potřebných věcí.  

Příspěvky pro Tadeáše je možno 

zasílat  na bankovní účet veřejné sbírky 

č. 2700713318/2010 se specifickým 

symbolem 2909. 

 

 

 

Moc děkujeme za pomoc.   

http://www.ano.g6.cz/daruj-online
http://www.ano.g6.cz/daruj-online
http://www.ano.g6.cz/sbirka

