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Jména dospělých osob a dětí, jejichž příběhy vám v časopise přinášíme, jsou z důvodu ochrany soukromí většinou změněna. 
Ilustrační fotografie, není-li uvedeno jinak, pocházejí z fotobanky SOS dětských vesniček.

Jak vykouzlit dětem úsměv na tváři? 
Stačí je vzít na hokej! Minimálně o těch  
z našeho volnočasového centra v Bystři-
ci pod Hostýnem to platí na 100 %. Díky 

podpoře hokejového HC ZUBR Přerov 
fandí z plných plic na většině zápasů  
a jejich obrázky dokonce visí na čestném 
místě přímo v kabině hokejistů. 

Do brněnské SOS dětské vesničky 
dorazili na konci února zkušení lektoři 
z organizace K2 finance, aby místním 
dětem a dospívajícím názorně ukázali 
nástrahy samostatného nakládání  
s vlastními financemi. A nepřijeli jen tak 

s prázdnou. Celý výklad měl totiž podo-
bu zážitkové deskové hry s názvem Fi-
nanční svoboda, která mapuje prostředí 
tuzemského finančního trhu, a děti si 
tak jindy nepříliš záživné vzdělávání ve 
finanční gramotnosti jaksepatří užily. 

PŘEROVŠTÍ ZUBŘI NÁM FANDÍ A MY FANDÍME JIM

DĚTI SI NA VLASTNÍ KŮŽI UŽILY FINANČNÍ SVOBODU

KROKY SE PROMĚNILY  
V POMOC DĚTEM

Neuvěřitelných 73 702 407 kroků ušli 
během března všichni ti, kteří pod-
pořili naši organizaci a zapojili se do 
soutěže Oborové zdravotní pojišťovny 
(OZP) Každý krok pomáhá. Odměnou 
nám je 50 000 Kč, které půjdou na 
pomoc ohroženým dětem. Organizá-
torům i krokujícím mockrát děkujeme.

MILÍ PŘÁTELÉ,

zdravím vás  
v těchto jarních 
dnech, kdy si po 
dlouhé zimě bude-
me moci konečně 
užívat slunečních 
paprsků. Děti 
vyrazí ven na kolo, 

zakopat si s míčem na hřiště či někam 
na výlet do přírody. 

Také u nás ve volnočasovém centru  
SOS Kajuta v Bystřici pod Hostýnem 
jsme se nemohli jara dočkat. Po chlad-
ných dnech můžeme opustit klubovnu 
či tělocvičnu a jít ven na hřiště. Našim 
hochům nastává vytoužené období, kdy 

si konečně budou moci zahrát kopanou. 
Však již brzy se můžeme těšit na jeden 
z dalších fotbalových turnajů, kdy nás 
čeká tradiční měření sil s rivaly z Vyš-
kova či Brna a napínavý souboj o Pohár 
Bobří stopy. 

Blíží se také prázdniny a s nimi i výlety 
do blízkých či vzdálených krajin. Pro 
děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí je ve většině případů téměř 
nemožné, aby se někam s rodiči na výlet 
dostaly. Díky SOS Kajutě se jim však 
naskýtá možnost vyrazit i dál.  
V posledních letech jsme zavítali třeba 
do muzea Tatry v Kopřivnici, prošli 
Mamutí stezku u Přerova, navštívili 
zámek v Tovačově či hrad Hukvaldy. 
Pro vybrané děti jsme pak připravili 

prázdninové překvapení, třídenní výlet 
do Karlových Varů. Do takto vzdále-
ných míst, celkem 564 kilometrů po 
železnici od domova, se ještě ve svém 
životě nikdy nedostaly.

Za čtyři roky existence SOS Kajuty 
jsme mohli své služby nabídnout více 
než 250 dětem a vidět jejich smích  
a radost z prožitých chvil je tou nejlepší 
odměnou.

Radim Kejík
Vedoucí volnočasového centra  
SOS Kajuta, Bystřice pod Hostýnem

A MÁME VYMALOVÁNO

Brněnská SOS dětská vesnička zažila 
v březnu milou návštěvu. Vybaveni 
kbelíky, štětkami a barvami všeho dru-
hu tam totiž dorazili zaměstnanci firmy 
PPG Deco Czech, kteří se postarali  
o kompletní vymalování jednoho  
z domů pro pěstouny. Profesionálové 
s nezdolnou chutí pomáhat měli za 
pár hodin hotovo, a novotou zářící 
prostory jsou tak v současné době 
připravené přivítat nové obyvatele. 
Velké díky!
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PŘEDSTAVUJETE SI NĚKDY, KDE BYSTE SE DRUHÝ 
DEN RÁNO CHTĚLI PROBUDIT? NEBO ZNOVU NARO-
DIT? A ZKUSME SI TIPNOUT: ASI SE TAM TĚŽKO OBJEVÍ 
MALÉ MĚSTO A V NĚM KONKRÉTNĚ ZANEDBANÁ 

OBLAST OKOLO NÁDRAŽÍ, KDE JE KAŽDÁ ZEĎ POSPREJOVANÁ, 
SKORO ŽÁDNÝ DOSPĚLÝ NEMÁ PRÁCI A POŠŤÁK SE SEM SKO-
RO NEODVAŽUJE. TAK SI ŠESTNÁCTILETÝ DANIEL OBČAS PŘI 
VSTÁVÁNÍ DOPŘEJE LUXUS ASPOŇ V MYŠLENKÁCH: OTEVŘU 
OČI A BUDU NA DOLNÍM MANHATTANU… 

SOS KAJUTA: 
DANY UŽ MÁ  
ZASE NA VÝBĚR

Jenže to, kde se narodíme, si vybrat 
nemůžeme. Daniel pochází z velmi  
složitého prostředí: se svojí rodinou žije 
ve vyloučené lokalitě se zvýšenou krimi-
nalitou a běžným výskytem drog  
i mezi dětmi mladšími patnácti let. Drogy 
se občasně užívají i v Danielově blízkém 
okolí, ale on sám se zatím drží. Co 
ho jen může motivovat? Tomu se sám 
občas podiví…

PROSTŘEDÍ NAVZDORY
Daniel totiž nechce přijít o sportovní for-
mu a o důvěru vedoucích v nízkopraho-
vém zařízení. Danielova maminka je po 
operaci srdce a tatínek mu umřel, když 
mu bylo sedm. V klubu (jak nízkopraho-
vému zařízení říká) mu pomáhají  
i s domácími úkoly, motivují ho k pravi-
delné školní docházce i k přípravě do 
školy a vůbec společně pracují na tom, 
aby dostudoval a našel si práci v oboru 
stolař, který si vybral. 

A nejen to! S klubem jezdí i na super vý-
lety, tedy když „seká dobrotu“ a dostane 
se mezi děti, které to mají za odměnu: 
přece jen peněz v zařízení není moc 
a všichni jet nemůžou… Nejvíc si užil 
loňský výlet do zasněžených Beskyd  
a návštěvu hokejového utkání v Přerově, 
kde má klub s místními hokejisty dokon-
ce spoustu přátelských kontaktů  
a v jejich kabině dokonce visí obrázky, 
které děti pro hokejisty nakreslily.

SPRÁVNÝ VÍTR
K první návštěvě klubu zlákal před dvě-
ma lety tehdy čtrnáctiletého Daniela ka-
marád. Tamtamy fungují! „Přijď, je to fakt 
bomba!“, slýchal dlouho a nakonec se 
zapojil do florbalového tréninku. Svého 
rozhodnutí nelitoval ani na chvíli. Teď už 
je Daniel pravidelným návštěvníkem. Tím 
hlavním, co ho do klubu láká, je sice po-
řád sport, který ho baví a je v něm dobrý, 
ale rád si s pracovníky i povídá. Vedoucí 

Radim a jeho kolegyně Anna si to možná 
ani neuvědomují, ale v Danielově okolí 
působí až nepatřičně. Nikde jinde Daniel 
nemá šanci potkat lidi, kteří jsou féroví, 
otevření, kteří brání slabší a hájí spra-
vedlnost, dodržují pravidla a zároveň ho 
vyslechnou a snaží se mu porozumět, 
což jsou věci, kterých si postupem času 
začíná vážit čím dál tím víc. 

NEČEKAT NA ZÁZRAK
Daniel tuší, že i kdyby měl ráno jakkoliv 
dlouho zavřené oči, zázrak se nestane  
a jinde se asi neprobudí. Ale naštěstí má 
i on na výběr: buď půjde s kámoši po-
sprejovat poslední volnou zeď u nádraží 
a možná rozbít pár oken… nebo přijde 
včas na trénink, zkusí si opravit čtyřku  
z fyziky a s Radimem a Aničkou zase 
pojede za „Zubry“ do Přerova. A kdo 
ví: třeba když se bude opravdu hodně 
snažit a usměje se na něj znovu štěstí, 
dotáhne to ve florbalu taky daleko. Gól! 
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KAŽDÝ, KDO NĚKDY PRACOVAL  
S DĚTMI, DOBŘE VÍ, ŽE BEZ TRPĚLIVÉ-
HO A LÁSKYPLNÉHO PŘÍSTUPU TOHO 
PŘÍLIŠ NEPOŘÍDÍ. LIDSKÁ NÁKLON-
NOST, KTERÁ MŮŽE MÍT PODOBU 
OBYČEJNÉ POCHVALY, POHLAZENÍ 
NEBO OBJETÍ, JE PŘITOM ČASTO TÍM, 
CO OHROŽENÝM DĚTEM CHYBÍ ZE 
VŠEHO NEJVÍC. LÁSKA BYLA TAKÉ DŮ-
VODEM, KTERÝ K NAŠÍ PRÁCI PŘIVEDL 
ZPĚVAČKU IVU MAREŠOVOU. SPOLEČ-
NĚ JSME SI POVÍDALI O JEJÍ PRÁCI, 
ŽIVOTNÍCH HODNOTÁCH I O TOM, 
PROČ JE PRO NI SRDCE DŮLEŽITĚJŠÍ 
NEŽ MYSL.

Lidé Vás znají jako zpěvačku, muzikálo-
vou herečku, textařku, hudebnici. Která  
z těchto „rolí“ je Vám nejbližší?
Všechny tyto své části potřebuji k životu. 
Baví mě pestrost. Ráda propojuji vzájem-
ně všechny tyto „role“, protože jedna je 
inspirována druhou.

Je květen, jaro je v plném proudu, nedá se 
nezeptat, jaké roční období máte nejraději 
a proč?
Zrovna nedávno jsem si uvědomila, že ka-
ždé roční období má něco, co mám ráda,  
a není pro mě jedno příjemnější, než 
druhé. Jaro je novost, květy a vůně života. 
Léto vnímám jako období, kdy se mohu 
dostatečně vyživit sluncem, miluji koupá-

ní v přírodě. Na podzimu mám nejraději 
vůni tlejícího listí, země a barvy, je to 
doba, kdy moc ráda chodím do přírody. 
Zimu se snažím vždy alespoň chvíli strá-
vit na horách a na lyžích. 

Máte nějaké životní motto, nějaký kom-
pas, který Vás vede životem?
Snažím se vždy upřednostnit srdce před 
myslí. Ač si považuji obojího. Mým 
mottem by byla nejspíše slova Františka 
Drtikola: „Není nad to, ve všech přípa-
dech zůstat v klidu.“

Jaká byla vlastně Vaše cesta k SOS dět-
ským vesničkám, resp. k pomoci ohrože-
ným dětem?
Jednoho dne jsem se začala zabývat  
myšlenkou, že bych ráda pravidelně  
podporovala někoho, kdo to potřebuje  
a shodou náhod jsem v té době dostala do 
své schránky informace o SOS dětských 
vesničkách. 

Organizací, které v ČR pomáhají těm nej-
menším, je celá řada. Proč jste si vybrala 
právě SOS dětské vesničky?
Na SOS dětských vesničkách mi bylo od 
začátku velmi sympatické to, že se snažíte 
nejen zabezpečit děti a rodiny hmotnou 
pomocí, ale zabýváte se také prevencí, 

aby ke krizovým situacím v rodinách ne-
muselo docházet. Dalším důvodem, proč 
jsem se takto rozhodla, je láska, kterou 
považujete v lidském životě za nejdůleži-
tější a se kterou k dětem přistupujete, bez 
té se lidské bytosti v konečném důsledku 
neobejdou.

Ochota přispívat na dobrou věc je  
v ČR na poměrně vysoké úrovni, stále ale 
převládají jednorázové dary před pravi-
delnými. Proč jste dala přednost právě 
pravidelné podpoře?
Uvědomuji si, že pravidelnou podporou 
dávám SOS dětským vesničkám možnost 
plánovat dopředu a tvořit si tak pravidel-
ný rozpočet. Myslím, že to je důležité  
a usnadňuje to jejich fungování.

Proč je vlastně podle Vás důležité pomáhat 
druhým? Co konkrétně to přináší Vám?
Upřímně řečeno, nepřemýšlela jsem 
nad tím, co mi to přináší. Pokud člověk 
věnuje nejprve energii sobě a je naplněný, 
jednoho dne mu přijde přirozené, že část 
té energie může poskytnout někomu další-
mu. Formu to může mít jakoukoliv. Jedna 
z těchto forem je v mém případě pomoc 
SOS dětským vesničkám.

Děkujeme za rozhovor i Vaši podporu!

SNAŽÍM SE VŽDY UPŘEDNOSTNIT 
SRDCE PŘED MYSLÍ

OPRAVDU NEČEKANÝM 
UDÁLOSTEM OBČAS DO-
SPĚLÍ ŘÍKAJÍ „FENOMÉN 
ČERNÉ LABUTĚ“. VŠAK TO 

ZNÁTE: MOŽNÁ JSTE ZATÍM VIDĚ-
LI JEN TY BÍLÉ, TAK V EXISTENCI 
ČERNÉ ANI NEVĚŘÍTE. A KDYBY 
SE OPRAVDU OBJEVILA (PÁR JICH 
OPRAVDU JE), I POTOM SE TOMU 
TĚŽKO VĚŘÍ.

Osmiletý Milan o černé labuti ještě ne-
slyšel, natož aby ji viděl, ale jinak toho 
zažil až moc. A nebylo to nic hezkého, 
když se o něj nemohli rodiče postarat 
a on musel strávit několik dlouhých 
let v ústavní péči. Naštěstí našel moc 
hodnou náhradní maminku a se čtyřmi 
novými sourozenci strávil pět šťastných 
let v SOS dětské vesničce. Jednoho dne 
se všichni odstěhovali do jiného města 
k novému partnerovi pěstounky paní 
Hany a do milované vesničky jezdili 
na návštěvy za kamarády, kterých tam 

měli spoustu. Brzy začali fungovat jako 
každá jiná fajn rodina a Milan si už celé 
měsíce nevzpomněl na to, že Hanka  
s Karlem nejsou jeho biologičtí rodiče. 
Jenže pak přiletěla ta nešťastná pomy-
slná černá labuť. Karel, Hančin přítel, 
náhle zemřel.

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI
Pro pěstounku i děti to byl opravdu 
velký šok. Dům, ve kterém žili, jim 
každodenně připomínal Karla, pro Han-
ku skvělého partnera a pro děti super 
strejdu. Při jedné z návštěv chvalčovské 
vesničky navrhla sociální pracovnice 
možnost návratu a Hanka návrh radost-
ně přijala. Po dvou letech se tedy vrátili 
na místo, kde děti dřív vyrůstaly. Celé 
rodině byla poskytnuta náležitá péče, 
hlavně psychologická, kterou všichni 
včetně Hany potřebovali. Nejmladší 
děti, Dan s Milanem, začali opět chodit 
do školy, kterou už dobře znali z minu-

lých let. Lucka s Alčou chodí do stejné 
třídy na druhém stupni a to jim moc 
vyhovuje, protože si můžou vzájemně 
pomáhat, když to potřebují. Matouš se 
učí zedníkem a všichni věříme, že se mu 
podaří školu úspěšně dokončit, protože 
ho to moc baví. 

ŽIVOT JDE DÁL
Kdybyste dnes Milanovi, který zrovna 
pobíhá po krásném novém hřišti v SOS 
dětské vesničce se psem a sousedovic 
dětmi, vysvětlili, čemu se říká černá 
labuť, rychle by to pochopil: i jeho po-
tkalo něco nečekaného, co mu obrátilo 
život naruby, když už se zdálo, že věci 
budou tak, jak mají být. Je ale moc rád, 
že může s mámou a se sourozenci zase 
bydlet ve vesničce, kde prožil tolik 
spokojených let, a pomalu zapomínat na 
všechno smutné, co je všechny potkalo. 
I my přejeme, ať se Milanovi a všem 
ostatním všechno daří! 

SOS PŘÍSTAV:  
KDYŽ PŘILETÍ ČERNÁ LABUŤ
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ZHRUBA 80 % DĚTÍ, KTERÉ SE OCIT-
NOU V DĚTSKÉM DOMOVĚ PRO DĚTI 
DO 3 LET VĚKU ČI KOJENECKÉM 
ÚSTAVU, JE TAM UMÍSTĚNO SE SOU-
HLASEM RODIČŮ NA TZV. DOBRO-
VOLNÝ POBYT. STÁT PŘITOM NIJAK 
NEREGULUJE PODMÍNKY, ZA NICHŽ 
MŮŽE BÝT DÍTĚ DO ÚSTAVNÍ PÉČE 
SVĚŘENO, ANI DÉLKU JEHO POBYTU. 

Ocitne-li se matka, případně oba rodiče 
malých dětí v obtížné situaci, kterou 
nejsou schopni sami zvládnout, umístění 
do kojeneckého ústavu je pro ně  
v současné době velmi snadným 
řešením. Zákon nestanovuje žádnému 
subjektu povinnost poskytnout rodičům 
pomoc a poučit je o dalších možnostech 
zajištění péče o dítě, např. o pěstounské 
péči na přechodnou dobu.

„V ideálním případě bychom se měli 
snažit pomoci té rodině tak, aby se dítě 
do ústavu vůbec nemuselo dostat  
a mohlo zůstat s rodiči, případně  

u prarodičů nebo někoho jiného v rámci 
širší rodiny,“ říká národní ředitelka 
SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. 
„Vzhledem k tomu, že se 68 % všech 
dětí propuštěných z kojeneckých ústavů 
do biologické rodiny vrací, je tam ten 
potenciál veliký. Stát ale nijak neregu-
luje rychlost, s jakou úřady musí jednat. 
Dítě tak zbytečně tráví dlouhé týdny 
či měsíce bez milující osoby po boku. 
To je potřeba změnit,“ dodává Jindra 
Šalátová.

SOS dětské vesničky provozují zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
SOS Sluníčko. Pro tento typ zařízení je 
zákonem přesně stanoveno, za jakých 
podmínek smí dítě přijmout, jak dlouho 
tu dítě může zůstat a do kdy je třeba 
situaci dítěte vyřešit. 

„Pokud rodič přijde k nám s tím, že by 
chtěl umístit dítě, hledáme společně 
možnosti, jak by se situace dala řešit 

jinak. Musíme si také vyžádat vyjád-
ření orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. Dítě u nás může zůstat maximál-
ně 3 měsíce. I tak je to pro malé děti 
velmi dlouhá doba, třeba pro půlroční 
miminko je to polovina jeho života,“ 
vysvětluje regionální ředitelka SOS 
dětských vesniček pro Prahu Kateřina 
Šlesingerová. 

ČR je dlouhodobě kritizována za vysoký 
počet dětí do 3 let umístěných v ústavní 
péči. V mnoha evropských zemích již 
nejmenší děti do ústavních zařízení 
nejsou umísťovány vůbec, jak to ostatně 
doporučuje i Směrnice OSN k náhradní 
péči o děti. Umístění dítěte do ústavní 
péče závažným způsobem zasahuje do 
jeho práv a zásadně ovlivňuje jeho další 
vývoj. Rezignace státu na nastavení 
legislativních pravidel, která by zajistila 
těmto dětem co největší ochranu, je pro-
to pro nás nepochopitelná a doufáme, že 
se situace brzy změní.

NAŠIMA OČIMA:  
OMEZME DOBROVOLNÉ POBYTY 
DĚTÍ V KOJENECKÝCH ÚSTAVECH

8

Na ledě v únoru nezářila jen česká 
hokejové reprezentace, která si z olym-
piády v korejském Pchjongčchangu při-
vezla krásné čtvrté místo. Brusle obuly 
také děti z našeho volnočasového 
centra pro děti a mládež v Bystřici pod 

Hostýnem a zcela tak během letošních 
jarních prázdnin ovládly ledové plochy 
v blízkém i vzdálenějším okolí. Za 
krásný umělecký projev i příkladného 
týmového ducha s radostí posíláme  
10 z 10 možných bodů.

Jsme rádi, že vás máme, proto jsme pro 
vás ve spolupráci s firmou Sanasport 
připravili možnost nákupu na e-shopu  
a v prodejnách Sanasport se slevou  

15 %. A tím dobré zprávy nekončí! Hod-
notu slevy totiž společnost Sanasport 
věnuje na pomoc dětem! Nákupy tak 
pomůžou hned dvakrát.

VYTOUŽENÉ JARNÍ PRÁZDNINY STRÁVILY DĚTI NA LEDĚ

NÁKUPY V SANASPORTU PODPOŘÍ OHROŽENÉ DĚTI

ZVEME VÁS NA DEN DĚTÍ

V karlovarské SOS dětské vesničce 
bude na konci května pořádně veselo. 
V sobotu 26. 5. se tam totiž od 10:30 
hodin uskuteční tradiční oslava Dět-
ského dne, kam jsou srdečně zváni 
děti i jejich rodiče z blízkého  
i vzdálenějšího okolí. Ujeté kilometry 
se určitě vyplatí, protože všechny 
přítomné čeká den plný her, soutěží, 
aktivit s hasiči a policisty a chybět 
samozřejmě nebude ani oblíbené 
opékání buřtů. Těšíme se na vás!

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ  
S MYŠÁKEM OČKEM

Kdo z nás by se nechtěl ocitnout  
v pohádce? Dětem z brněnské SOS 
dětské vesničky se to díky spisovatel-
ce Šárce Svobodové podařilo! V rámci 
interaktivního autorského čtení si s ní 
prošly celý příběh Myšáka Očka a vů-
bec se jim nechtělo zpátky do reality. 
Děkujeme paní spisovatelce za krásné 
odpoledne!

15%
SLEVA z MOC 

SLEVOVÝ KÓD:

sosvesnicky

Na veškerý sortiment kromě
značky Polar a sportovní výživy.

www.sanasport.cz
Nakupte na e-shopu nebo v prodejnách   •   info@sanasport.cz
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ZAJÍMÁ VÁS: CO SE STANE  
S KAŽDOU STOKORUNOU,  
KTEROU NÁM POŠLETE

I TO DĚTSTVÍ, KTERÉ 
PROŽÍVAJÍ DĚTI V NERA-
DOSTNÝCH PODMÍNKÁCH, 
NĚKDY BÝVÁ MILOSRDNÉ. 

DVOULETÝ TOBÍK POBÍHÁ OKOLO 
MÁMY, BERE JÍ PAPÍRY Z RUKY, 
BREBENTÍ A NETUŠÍ, ŽE ZÍTRA PRO 
NĚJ UŽ MÁMA KATRIN NEBUDE MÍT 
VŮBEC ŽÁDNÉ JÍDLO. ALE KATRIN TO 
VÍ, A I KDYŽ NERADA PLÁČE PŘED 
TOBÍKEM, DNES UŽ MÁ SLZY NA 
KRAJÍČKU.

Katrin pochází ze sociálně slabé rodiny, 
kde se nenaučila hospodařit, vyřizovat si 
úřední záležitosti nebo poprosit o pomoc 
v nouzi příbuzné nebo přátele. Když na 
konci měsíce nevyšla s penězi, půjčila si 
u lichváře a nespočítala si, že na vrácení 
půjčky a absurdních úroků nikdy nebude 
mít. Dluhy se hromadily a přiblížila se 
exekuce. Když hrozilo, že Tobík bude 
muset být umístěn do dětského domova, 
kde dostane alespoň najíst a bude  

v teple, doporučily Katrin sociální pracov-
nice z odboru sociálně-právní ochrany 
dětí jako poslední možnost kontaktovat 
preventivní službu pro rodiny s dětmi 
SOS Kompas. 

PROBLÉMŮ VÍC NEŽ DOST
Naši sociální pracovníci navštěvovali 
Katrin a Tobíka u nich doma: v době 
navázání spolupráce žila neúplná rodina 
v malém městě na Přerovsku a dojíždění 
kamkoliv pro ni bylo téměř neřešitelné. 
Problémů, které jí pomáhali řešit, bylo 
opravdu hodně. Bylo potřeba znovu vyří-
dit rodný list Katrinin i Tobíkův a pokusit 
se vyřídit sociální dávky. Ale tím to jenom 
začínalo.

KRŮČEK PO KRŮČKU
Katrin jako samoživitelka nedosáhla 
na možnost oddlužení, pomohli jsme jí 
tedy alespoň kontaktovat věřitele, zjistit 
aktuální stav dluhů a sepsat splátkové 
kalendáře. Ale nebylo to tak, že jsme 

to dělali za ni! Kdepak, pracovali jsme 
postupně s Katrin na tom, aby se naše 
pomoc postupně měnila v podporu  
a ta jen v kontrolu, zda už to Katrin dělá 
správně. Jen když se to naučí sama, 
bude to později moci naučit i Tobíka, aby 
se tak jednou provždy zastavil bludný 
kruh chudoby a nevědomosti.

NOVÝ START
Tobík to ještě neví, ale už je ve „frontě“ 
na školku v místě bydliště. Máma tak 
bude moci nastoupit do práce. Možná 
se jim po sobě bude prvních pár dnů 
nebo týdnů stýskat, ale Katrin ví, že to 
bude pro oba ta nejlepší možnost. Dluhy 
budou rychleji ubývat a Tobík bude jako 
raketa pobíhat zase okolo někoho jiné-
ho… Hlavní je to, že se bude ze školky 
vracet domů místo do dětského domova. 
Jak málo zbývalo, aby to bylo naopak, 
Tobík taky neví. A snad se vše podaří  
a on se to nikdy nedoví. Dětství, i to 
těžké, bývá někdy milosrdné…

SOS KOMPAS:  
CESTA Z BLUDNÉHO KRUHU

Komunikujeme 
s vámi o tom, 
jak vaše peníze 
pomáhají dětem.

Oslovujeme nové lidi 
a zodpovědné firmy, 
aby pomohli dětem 
stejně jako vy.

Propagujeme potřebu 
pomoci ohroženým 
dětem v médiích.

Investici do péče o dárce a do hledání 
nových dárců desetinásobně 
zhodnotíme.

okamžitá pomoc dětem v krizi

pomoc rodinám ohroženým odebráním dětí

pomoc dětem v pěstounské péči

podpora mladých lidí při odchodu 
z pěstounské péče

Hledáme nové cesty, 
jak získat peníze na 
podporu ještě více dětí.



ODKAZ V ZÁVĚTI JE PŘIROZENÉ POKRAČOVÁNÍ PODPORY DOBRÉ VĚCI. 
JEHO PROSTŘEDNICTVÍM MŮŽETE ODKÁZAT SVŮJ MAJETEK NEBO 
PROSTŘEDKY NEZISKOVÉ ORGANIZACI, JEJÍŽ ČINNOSTI SI VÁŽÍTE 
NEBO KTEROU DLOUHODOBĚ PODPORUJETE.

PROČ SEPSAT ZÁVĚŤ?

• pokud nemáte přirozené dědice ze zákona, připadne 
celý váš majetek bez závěti státu

• sepsáním závěti ulehčíte rozhodování svým blízkým 
a každému darujete přesně to, co si přejete, aby po 
vás zdědil

• část svého majetku můžete zároveň věnovat na 
dobrou věc

PROČ PODPOŘIT SOS DĚTSKÉ VESNIČKY?

• váš dar pomůže týraným, zneužívaným a zanedbá-
vaným dětem

• pomůžete dětem vyrůstajícím v rodinách v obtížné 
sociální nebo materiální situaci, kde hrozí jejich 
odebrání

• podpoříte děti, které již našly zázemí a láskyplný 
domov u svých pěstounských rodičů

POMÁHÁM ZA ŽIVOTA,
BUDU I PO NĚM

V ROCE 2017 NAŠI ČINNOST PODPOŘILY TYTO INSTITUCE
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Olomoucký kraj, Ivančice, Zábřeh, Šumperk, Karlovarský kraj, Hlavní město Praha, Karlovy Vary, Bystřice pod 
Hostýnem, Prostějov, Jihomoravský kraj, Rosice, městská část Praha 1, Nadační fond J&T, Kuřim.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Orbit Baseline

Orbit Professinal

Orbit for Kids
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