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To, že jsme všichni na jedné lodi. Se vzrůs-
tajícím počtem poskytovaných služeb pro 
ohrožené rodiny s dětmi jsme se rozhodli 
dát našim programům nová jména. Názvy 

tak mají symbolický význam vzešlý z ná-
mořní tematiky. Doufáme, že se vám budou 
líbit tak, jako nám.

Co má kompas, kajuta nebo maják 
společného s sos dětskými vesničkami?

oBsaH

sos dětská  
vesnička 
karlovy vary

sos sluníčko 

sos kompas

sos dětská  
vesnička  
Brno – Medlánky

sos kormidlo

Zkuste svoje  
vědomosti 
a získejte dárky!

sos dětská  
vesnička  
Chvalčov

sos kotva

staňte se  
patronem  
sos dětských 
vesniček
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SOS KOMPAS STŘEDISKO 
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB 
PRO RODINY S DĚTMI
SOS KAJUTA  
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

SOS SLUNÍČKO
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ 
OKAMŽITOU POMOC

SOS MAJÁK
PĚSTOUNSKÁ PÉČE

SOS PŘÍSTAV 
PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SOS 
DĚTSKÝCH VESNIČKÁCH
SOS KORMIDLO ZAŘÍZENÍ 
SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÉ 
ČINNOSTI

SOS KOTVA
DŮM NA PŮLI CESTY
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TalenT a píle dovedly Jirku  
až na vrchol

Jirka přišel do SOS dětské vesničky v Kar-
lových Varech ve třech letech. Tehdy by 
v drobném blonďákovi asi málokdo hledal 
velký sportovní talent. Už tenkrát se však 
v malé dětské duši skrývala nepřehlédnu-
telná touha po vítězství. Časem Jirka vy-
zkoušel fotbal, basketbal i florbal a napev-
no zakotvil u dvou sportů, atletiky a agility. 
V atletice musel projevit především poctivý 
přístup k tréninku a svoji houževnatost. Od-
měnou za hodiny strávené na běžeckých tra-
tích mu jsou chvíle na stupních vítězů. 
Jirka se prosadil i ve sportu se psy – agility. 
Dva roky po sobě mohl poslouchat českou 
hymnu z nejvyššího stupínku a vychutnat 
pocit mistra České republiky v agility  
mládeže. 
Co tomu předcházelo? Jirkova sestra Klár-
ka přinesla jednou domů nalezené štěně. To 
projevilo nezlomnou vůli k životu a časem 
i úžasnou aktivitu a vnímavost. Doma se 
pejska ujal Jirka a začal s ním trénovat agi-
lity. Tento sport vyžaduje přesnost, rychlost 

a dokonalou souhru psovoda a pejska. To 
všechno Jirka má. Přidal ještě hodiny trénin-
ku, víkendy strávené na cestách a hřištích po 
celé republice, až začal postupně být respek-
tován i mezi dospělými závodníky. Zvládl 
reprezentovat naši zemi na Mistrovství Ev-
ropy juniorů, ale potom přišlo to, čeho se 
většina sportovců obává – zranění. Místo na 
soustředění šel Jirka do nemocnice, aby se 
podrobil operaci kolena. Po roce rekonva-
lescence se však vrátil ke svým oblíbeným 
sportovním aktivitám a postupně stoupal 
zase nahoru. K tomu si vyprosil ještě jedno-
ho psa a začal ho také připravovat na závo-
dy. Postupně se Jirkovi podařilo skloubit  
své zájmy – atletiku a pejsky a s drzostí 
mládí se začal prosazovat i v dalším sportu –  
canicrossu (běh se psem).
Dnes je Jirkovi 17 let a dokázal se kvalifi-
kovat na vrcholnou soutěž – Mistrovství ČR 
v agility dospělých. Sám říká, že k dosaže-
ní úspěchu je potřeba hlavně trénovat, mít 
podmínky a dobré lidi kolem sebe. Start ne-
měl lehký a zažil si několik pádů i vzestupů. 
Tak mu držme palce, nejenom ve sportu, ale 
i v životě.

sos dětská vesnička 
kaRlovY vaRY

Jirka neměl lehký start a zažil si  
několik vzestupů i pádů. Sám říká,  
že k úspěchu je třeba hlavně  
trénovat, mít podmínky a dobré  
lidi kolem sebe. 



o pololetních prázdninách jsme vyrazili  
na exkurzi do Zdravotnické záchranné služby 
jihomoravského kraje, kde jsme se dozvědě-
li spoustu nového o poskytování první pomoci, 
o vybavení sanitky a o tom, jak to vypadá na 
dispečinku. Do vesničky k nám zavítaly taneč-
nice ze skupiny B-Fresh, aby nám nejen zatan-
covaly, ale také pověděly něco o kultuře street 
Dance. absolvovali jsme také workshop v rámci 
projektu Mimo školu, kde jsme se za pomoci 
tabletů přesvědčili, že učení rozhodně nemusí 
být nuda. Letošní zima nám moc sněhu nena-

dělila, tak jsme místo na lyže vyráželi na společ-
né akce a výlety. Byli jsme se vydovádět v zá-
bavním centru Wikyland, udělali jsme si výlet do 
křtin na naučnou procházku lesem, zjistili jsme, 
jak se starají v Tyflocentru o nevidomé a byli 
jsme i na výstavě a v kině. a na co se může-
me těšit v nejbližších dnech? nudit se rozhodně 
nebudeme. čeká nás karneval, koncert, diva-
dlo v rámci celosvětového dne epilepsie Purple 
Day, ostříhání profesionální kadeřnicí, jarní 
brigáda, anglický tábor a přijede k nám vzácná 
návštěva dětí z Hong kongu.

sos dětská vesnička 
bRno – medlánkY  
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sos dětská vesnička 
Chvalčov 

Jarní výprava na kelčský Javorník

O jarních prázdninách jsme se vydali na 
celodenní výpravu do Vsetínsko – Hostýn-
ských vrchů. V dopoledním čase jsme  
vyrazili z vesničky a pokračovali po žluté  
turistické značce za Chvalčov ke kamenolo-
mu. Již zde se objevil první fňukal stěžují-
cí si na bolavé nohy a to jsme teprve vyšli. 
Zabavili jsme se oblíbenou hrou na letadlo 
a stoupání po vrstevnici nahoru nám pěkně 
ubíhalo. Počasí však v kopcích nebylo zda-
leka jarní. Slunce bylo schované za mraky 
a ze severu foukal chladný vítr. Místy se 
ještě objevily stopy po sněhu, kterého jsme 

tuto zimu mnoho neviděli. Když už se zdá-
la být cesta nekonečná, objevil se před námi 
vrchol zvaný Jehelník a u něj také památ-
ník popraveného odbojáře Ladislava Jaroše, 
podle něhož se jmenuje např. Gymnázium 
v Holešově. Netrvalo dlouho a vystoupali 
jsme po hřebeni na nejvyšší vrchol Hostýn-
ské pahorkatiny – 865 metrů vysoký Kelč-
ský Javorník. Zde jsme si dali zaslouženou 
svačinu a přečetli si taktéž zápisy ve vrcho-
lovém deníku. Poté nás již čekalo klesání 
po zelené značce až ke zřícenině Šaumburk 
a dále do Podhradní Lhoty. Místní lokálkou 
jsme se pak svezli z Rajnochovic do Louko-
va a odsud došli pěšky zpátky do vesničky.

SOS dětská vesnička ve Chvalčově 
se nachází nedaleko Hostýnských  
vrchů, jejichž nejvyšší vrchol je právě 
Kelčský Javorník (864 m n. m.).  
Známým vrcholem a významným 
poutním místem Hostýnských vrchů 
je také Hostýn s bazilikou Nanebe-
vzetí panny Marie a křížovou cestou.



66

dřív se MaTěJ lidí Jen bál, dneska  
uMí i pozlobiT, za což JsMe bez  
nadsázky rádi. 

V říjnu minulého roku jsme do SOS Slu-
níčka přijali chlapce, kterému byly necelé 
čtyři roky. První měsíce svého života prožil 
v kojeneckém ústavu, ze kterého se dostal 
do pěstounské péče své babičky. Péče však 
byla více než nedostatečná, a když k nám 
chlapec přišel, nevěřili jsme vlastním očím. 
Matěj byl zanedbaný, podvyživený, vzhle-
dem k nedostatku pohybu nedokázal došláp-

nout na chodidla, byl bledý, plačtivý a ve 
stresových situacích dělal stereotypní pohy-
by. Kromě strachu nedokázal projevit žádné 
emoce. Lidí se bál, nebo se nezdravě fixoval 
na jednu osobu.
Matějovi věnujeme intenzivní péči zahrnu-
jící také práci paní psycholožky. Vzhledem 
k dlouhodobému zanedbávání, které mělo 
za následek anémii a nesprávné zažívání, 
musel být chlapec dvakrát hospitalizován 
v nemocnici, kde mu byly podávány krevní 
transfuze. 
Po několika měsících by v něm původního 
Matěje hledal málokdo. Má růžové tváře, 
přibral pěkných pár kilo, chodí na dlou-
hé procházky, s tetami i dětmi komunikuje 
a dokonce (což nás bez nadsázky potěšilo) 
umí zlobit a vydupat si svou pozici v kolek-
tivu. 
Intenzivně jsme pracovali na tom, abychom 
Matějovi našli nový, láskyplný domov. Jsme 
moc rádi, že se na konci března našla nová 
rodina, která bude moci poskytnout Matějo-
vi péči a otevřenou náruč, kterou si zaslouží. 

sos slunÍčko
zařÍzenÍ pRo děti vYžadujÍCÍ 
okamžitou pomoC

sos sluníčko je zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. současná kapacita  

sos sluníčka je 8 míst a od června minulé-

ho roku jsme v něm poskytli pomoc již  

18 dětem. počet žádostí o přijetí však  

výrazně převyšuje kapacitu, intenzivně  

pracujeme na získání finančních prostředků, 

abychom mohli nabídnout péči  

v sos sluníčku více dětem.
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V únoru jsme se věnovali otázce bydlení. 
Toto téma je pro mladé lidi z SOS Kormid-
la velmi důležité, protože je hodně z nich již 
zletilých a v budoucnu tak informace mo-
hou prakticky využít. Tentokrát jsme měli to 
štěstí, že jsme mohli spolupracovat s realit-
ní kanceláří MIG PARTNER, s.r.o. Klienti 
se tak dověděli, jaké bydlení by pro ně bylo 
finančně dostupné, jaké jsou v rámci Brna 

možnosti, s jakými je potřeba počítat nákla-
dy a dostali také informace ohledně smluv. 
Některé klientky SOS Kormidla jsou zapo-
jeny do projektu Renomé sdružení Tripitaka. 
Jde o program pracovní integrace pro mladé 
lidi vyrůstající bez biologických rodičů. Mla-
dé dámy brigádně pracují v kulturně sociálním 
centrum tohoto projektu, jehož součástí byla  
i příprava divadelní inscenace Stíny a sny,  
která měla v únoru premiéru a připravuje se 
několik repríz. Děvčata jsou zapojena do  
náročného programu a doufáme, že se podaří 
motivovat i další z SOS Kormidla, neboť  
účast v takovém projektu je výbornou zkuše-
ností pro samostatný život. A čím více tako-
vých, tím lépe. 

sos slunÍčko
zařÍzenÍ pRo děti vYžadujÍCÍ 
okamžitou pomoC

sos koRmidlo
zařÍzenÍ soCiálně 
výChovné činnosti

sos kormidlo je určeno pro studující  

mladé lidi z pěstounských rodin, kterým  

poskytujeme ubytování, vzdělávání  

a přípravu na osamostatnění.



S novým rokem vznikl v SOS dětské vesnič-
ce Brno – Medlánky nový typ péče.  
SOS Kotva poskytuje služby domu na půl 
cesty mladým lidem ve věku od 18 do  
26 let, kteří nemohou vyrůstat ve své pů-
vodní rodině a odešli z pěstounské rodiny či 
z dětského domova. 
V SOS Kotvě pomáháme zvýšit samostat-
nost mladých lidí a maximalizovat jejich 
šanci na integraci do sociálního a ekonomic-
kého života. Nabízíme ubytování s cílem 
stabilizovat budoucí bytovou situaci, pomá-
háme najít a udržet si zaměstnání či dosáh-
nout co nejvyššího stupně vzdělání, nabízí-
me poradenství v oblasti financí i různých 
oblastech běžného života. Naším mottem je: 
„Neudělám to za tebe. Naučím tě však, jak 
to můžeš udělat ty sám.”

Co o SOS Kotvě říká jeho první obyvatel 
Josef? 
„V Domě na půl cesty již tři měsíce. Líbí 
se mi tady. Studuji střední školu a tohle pro 
mě byla jediná šance, jak školu dokončit. 
Mám kde bydlet a zároveň se můžu něco na-
učit. Učím se hospodařit s penězi, vyřizovat 
věci na úřadech, vařit si a starat se o sebe. 
Máme tady i pracovníka, který je mi vždy 
nápomocný a pomůže mi ve věcech, se kte-
rými si nevím rady. Chci žít normálně, ale 
ještě se necítím být silný vkročit do života 
sám a potřebuji s tím pomoc.”

sos kotva
dům na půl CestY

Cílem sos kotva je usnadnit mladým lidem 

z pěstounských rodin či dětských domovů 

vykročení do samostatného života  

a maximalizovat jejich šanci na integraci.
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bez podpory rodičů Je Těžké uspěT

Eliška navštěvovala druhý ročník speciál-
ní školy pro opakované selhávání ve výu-
ce. Žila pouze s matkou, která pracovala na 
směny a neměla na dceru příliš čas. Matka 
se s ní nikdy neučila, stejně tak, jako s ní 
se v jejím dětství nikdo neučil. Poté, co do 
rodiny začala docházet sociální pracovni-
ce z SOS Kompasu, začala spolupracovat se 
školou a zjistila, že Eliška má velké meze-
ry ve všech znalostech. Díky pravidelnému 
doučování a intenzivní práci s matkou, Eliš-

kou, i s paní učitelkou ve speciální škole, 
došlo k výraznému zlepšení školního pro-
spěchu dítěte. Od září Eliška začala navště-
vovat opět běžnou základní školu, nyní je ve 
třetí třídě a má výborný prospěch. Mamin-
ka Elišky si začala uvědomovat důležitost 
vzdělání své dcery, pro dceru by si přála  
lepší budoucnost než špatně placenou práci 
ve směnném provozu, v hluku a špíně,  
a sama také začala aktivně vyhledávat  
rekvalifikační kurzy. Pravidelně  
navštěvuje školu své dcery, chodí na třídní 
schůzky, kontroluje žákovskou knížku a má 
radost z každého pokroku Elišky.

sos kompas
středisko soCiálně aktivizačnÍCh  
služeb pRo RodinY s dětmi

přečtěte si příběh elišky. je jedním z mnoha 

dětí, kterým nedostatečná pomoc a podpo-

ra ze strany rodičů neumožní, aby dosaho-

valy takových výsledků, které by odpovídaly 

jejich schopnostem. terénní pracovnice  

sos kompasu poskytují péči rodinám  

s dětmi v takovýchto složitých životních  

situacích. Cílem péče je stabilizovat rodinu 

a předejít odebrání dítěte.
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Poslední březnovou sobotu se uskutečnila 
prodejní výstava Děti malují dětem, kterou 
uspořádala společnost Kaufland pro SOS 
dětské vesničky v brněnské Wannieck Galle-
ry. Obrázky na výstavu nakreslily nejen děti 
ze zařízení SOS dětských vesniček, ale také 

kamarádi ze ZŠ Hudcova v Brně. Výtěžek 
z prodeje ve výši 103 400 Kč využije Sdru-
žení SOS dětských vesniček na rozvoj no-
vých programů v oblasti preventivní péče  
o rodiny ohrožené odebráním dítěte. 
Děkujeme všem za podporu!

kolik toho víte o sos dětských vesničkách? 
Zkuste svoje štěstí. každý den získá desátá 
správná odpověď dárkový balíček (tričko,  
jo-jo, pohledy a propisky). 

1. kde vznikla první sos dětská vesnička 
ve světě?
a) Švýcarsko
b) německo
c) rakousko

2. kolik je v české republice sos dětských 
vesniček?
a) 2
b) 3
c) 4

3. v jakém roce jsme slavili čtyřicáté  
výročí od zahájení činnosti nejstarší  
sos dětské vesničky v karlových varech?
a) 2009
b) 2010
c) 2011

4. sos dětské vesničky poskytují široké 
spektrum péče. víte, čím se zabývá  
sos kompas?
a) sociálně aktivizačními činnostmi  
    pro ohrožené rodiny s dětmi
b) Péčí o děti, které vyžadují okamžitou  
    pomoc
c) Poskytování pěstounské péče

svoje odpovědi zasílejte až do 11. 5. 2014 
na: detem@sos-vesnicky.cz, připojte svoje 
jméno, bydliště, telefon a ideálně také váš 
variabilní symbol. 

nevíte si rady? 
Podívejte se na www.sos-vesnicky.cz,  
kde najdete všechny informace. 
Tento kvíz se nekoná dle zákona  
č. 202/1990 sb., o loteriích a jiných  
podobných hrách.
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výRočÍ 10 let sos dětské vesničkY  
bRno – medlánkY

zkuste svoje vědomosti 
a zÍskejte dáRkY!



„Láska je pohádka před spaním.“ 
Honzík půjde na podzim do první třídy, 
přestože většina dětí jeho věku už školní do-
cházku zahájila. Jeho maminka – pěstounka 
Martina je na něj přesto velmi pyšná. Když 
k nám Honzík před třemi lety přišel, neuměl 
mluvit, jen vydával zvuky. Bál se lidí, ne-
měl základní hygienické návyky, byl daleko 
za svými vrstevníky. „Trvalo několik měsí-
ců, než se mi podařilo překonat jeho strach 
a uzavřenost“, vypráví Martina. Vzpomí-
ná, že slovní zásobu obohacovala Honzíkovi 
čtením mnoha pohádek. Dnes se Honzík už 
umí podepsat, počítá do stovky a na školu se 
moc těší. 
Aby byly ohrožené děti schopné překonávat 
překážky, vyrovnat se s minulostí a vytvářet 

vlastní budoucnost, je nezbytná dlouhodobá 
odborná pomoc. Tu jsme schopni zabezpečit 
díky pravidelným dárcům. 

Staňte se patronem SOS dětských vesniček 
a pravidelnou podporou pomozte vytvářet 
láskyplný domov pro ohrožené rodiny  
s dětmi!

Pro vstup do Klubu patronů vyplňte formu-
lář na www.sos-vesnicky.cz nebo pod tímto 
textem. Informace odstřihněte a zašlete poš-
tou na: 
SOS dětské vesničky, 
Revoluční 17, 110 00 Praha 1, 
nebo oskenujte či opište údaje a pošlete na: 
detem@sos-vesnicky.cz 

staŇte se patRonem 
sos dětskýCh vesniček
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jméno a příjmení:  adresa: 

Telefon: e-mail: 

variabilní symbol: 

Zřídím si u své banky trvalý příkaz ve prospěch konta č. 120 777 711/0300 na částku (zaškrtněte):

 700 kč/měsíc 300 kč/měsíc      □ 

 200 kč/měsíc jiná částka:            kč/měsíc

Datum: Podpis: 

Patronem sos dětských vesniček se může stát každý, kdo si zřídí trvalý příkaz ve prospěch konta: 
120 777 711/0300 a bude pravidelně podporovat děti v sos dětských vesničkách částkou alespoň 
200 kč měsíčně. každý patron dostává pravidelně několikrát ročně e-mailem nebo poštou infor-
mační časopis vesnička a newsletter. každý rok také obdrží výroční zprávu a potvrzení o daru pro 
daňové účely. 
každý pravidelný dar pomáhá vytvářet láskyplný domov pro ohrožené děti. Děkujeme!

Chci se stát patronem sos dětských vesniček a pravidelně tak podporovat ohrožené rodiny  
s dětmi, které s sos dětskými vesničkami nacházejí nový, láskyplný domov. 
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jak nás MůžeTe 
PoDPořiT?

Bankovní převod

váš příspěvek můžete poslat na číslo účtu

120 777 711 / 0300. nezapomeňte uvést 

váš variabilní symbol.

Trvalý příkaz

Zřiďte si trvalý příkaz k úhradě u vaší banky  

a přispívejte na provoz sos dětských vesniček 

v pravidelných měsíčních či čtvrtletních část-

kách! Přesáhne-li váš měsíční příspěvek 200 kč, 

stanete se členem klubu patronů – více informací 

na www.sos-vesnicky.cz

on-line příspěvek

na našem webu www.sos-vesnicky.cz najdete  

vstup do on-line platební brány, přes niž můžete  

poslat váš příspěvek jednoduše pomocí platební karty.

dárcovská sMs

Pošlete dárcovskou sMs ve tvaru  

dMs vesnickY na číslo 87 777!  

Cena jedné sMs je 30 kč. i malý dar pomáhá!

UspořádejTe sBírkovoU akci 

jednou z možností, jak přispět, je uspořádat  

sbírkovou akci ve prospěch sos dětských  

vesniček. Pro více informací nás kontaktujte  

na detem@sos-vesnicky.cz

kde nás najdeTe

www.sos-vesnicky.cz

facebook.com/sosvesnicky

linkedin.com/sos dětské vesničky

přejeTe si dosTávaT inforMace o sos 

děTských vesničkách elekTronickY?  

Pošlete e-mail s vašimi kontaktními údaji na:  

detem@sos-vesnicky.cz v budoucnu můžete 

dostávat např. potvrzení o daru nebo pravidelný 

newsletter o naší činnosti elektronicky. 

mailto:detem@sos-vesnicky.cz

