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Vzdělávání je v SOS dětských vesničkách 
jednou z priorit. Důraz klademe na motivaci 
k dosahování lepších školních výsledků  
a tím pomáháme dětem uspět v jejich 
dospělém životě. 
Ohrožené děti často vyrůstají v nepodnětném 
prostředí, a tak nedochází k plnému citovému 
ani rozumovému rozvoji dítěte. Kromě lásky  
a péče proto věnujeme zvýšenou pozornost 
také rozvoji intelektových schopností dítěte 
a smysluplnému trávení volného času. Tím 

dochází nejen k rozšíření znalostí a vědomostí, 
ale také k formování sebepojetí. 
Rozvoj intelektových schopností jde ruku 
v ruce s psychickou pohodou dítěte. Pokud 
dítě i jeho okolí vidí pokroky a úspěchy, je 
to nejlepší způsob, jakým posilovat zdravé 
sebevědomí dítěte a pozitivně ovlivňovat 
celé rodinné prostředí. 

Mgr. Jindra Šalátová, 
programová ředitelka
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sOs sLUNÍČKO BOJUJE  
s NEDOsTATKEM MÍsT 

1. června jsme oslavili první rok fungování 
SOS Sluníčka. Služba je v kraji velmi 
potřebná a pokud se uvolní nějaké místo, 
ještě téhož dne je zpravidla zaplněno. 
Současná kapacita zařízení tak zdaleka 
nedostačuje a počet dětí, které musely být 
kvůli omezenému počtu míst odmítnuty, už 

dosáhl několika desítek. O prázdninách se 
proto chystáme otevřít další dům  
a rozšířit tak kapacitu SOS Sluníčka pro 
další děti, které se nacházejí v krizové 
situaci a potřebují okamžitou pomoc. 

Dominika Lamperová, DiS., 
ředitelka SOS Sluníčko

Malý Matěj, o kterém jsme vás informovali 

v minulém čísle časopisu Vesnička, již našel 

svoji novou pěstounskou rodinu. Zpočátku 

života sice neměl příliš štěstí, ale díky  

sOs sluníčku se vše obrátilo k lepšímu. 

Našel stabilní rodinné zázemí, které mu 

svědčí a rychle dohání to, o co byl dříve 

ochuzen. V nové rodině je spokojený, rychle 

se učí novým věcem a všechny těší svým 

úsměvem. Radost v jeho očích je pro nás 

tou hlavní odměnou.

služby sOs Kompasu poskytujeme na 

Přerovsku a Karlovarsku, a od poloviny 

června tohoto roku také v Brně. 

O preventivní péči, kdy sociální pracovník 

pracuje přímo s ohroženou rodinou, je  

v Brně velký zájem a jsme rádi, že ji  

můžeme zahrnout do nabídky služeb, které  

v Brně poskytujeme.

SOS KOMPAS  
sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi

PřEJETE si DOsTáVAT ČAsOPis VEsNiČKA A iNfORMAcE  

O sOs DěTsKých VEsNiČKách ELEKTRONicKy? 

Pošlete e-mail s vašimi kontaktními údaji na: detem@sos-vesnicky.cz. Můžete dostávat  

např. potvrzení o daru nebo pravidelný newsletter o naší činnosti e-mailem.

sos sluníčko
zaŘízEní pro děti vyžaduJící  
okamžitou pomoc
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Zaměstnanci společnosti Marriott, která 

provozuje síť hotelů, se pod heslem „spolu 

doběhneme dál“ rozhodli zúčastnit 1/2maratonu 

v Karlových Varech ve prospěch sOs sluníčka. 

Čtyři štafetoví běžci do akce nadchnuli i své 

kolegy, které pojí odhodlání pomoci a radost 

z běhu. Jsme rádi, že se v rámci partnerství 

můžeme opřít nejen o podporu společnosti 

Marriott, ale také o nadšení zaměstnanců, kteří 

společně s námi pomáhají. 

MysLÍTE si, žE Běh NENÍ PRO Vás? POKUD MáTE 
sPRáVNOU MOTiVAci, JE Běh RADOsT!

Bazar s mottem Kup si slavnou košili aneb 
radost sobě – pomoc druhým uspořádala 
půvabná herečka a moderátorka Emma 
Smetana a hned první ročník zvládla na 

jedničku. Na akci s jedinečnou atmosférou 
jste mohli potkat pana Jiřího Menzela, 
Jirku Mádla, Davida Krause, Kristinu 
Kloubkovou, Martina Písaříka, Ivu 
Pazderkovou a další známé osobnosti, které 
do bazaru a aukce nejen věnovaly, ale také 
samy prodávaly svoje oděvy, knížky, hračky 
a spoustu zajímavých nepotřebností. 
Výtěžek z bazaru ve výši 100 000 Kč  
věnuje Nadace Nova karlovarskému  
SOS Sluníčku, v němž pečujeme  
o zanedbávané, zneužívané a týrané děti. 
Výtěžek z aukce poputuje na konto Člověka 
v tísni.

sLAVNé KOšiLE POMOhOU 
sOs sLUNÍČKU

Pořádně obnošené kecky Vojty Dyka,  

motorkářskou helmu Marty Jandové,  

usušenou zásnubní kytici Zorky hejdové 

nebo autentický dres Jarmíra Jágra si mohli 

koupit ti, kteří v sobotu 24. května přišli  

na dobročinný bazar a aukci  

v hudebním divadle v Karlíně.



Pracujeme na tom, aby děti měly nejen  
dostatek zábavy, ale aby se také vzdělávaly  
a dovídaly se nové informace z různých  
oborů. 
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sOs DěTsKá VEsNiČKA 
BRNO-MEDLáNKy 

Pravidelně pro děti připravujeme nejrůznější 
kroužky, exkurze, kurzy, školení  
a semináře. Při výtvarném kroužku děti 
rozvíjí kreativitu, tříbí jemnou motoriku  
a estetické cítění. Na počítačovém kroužku 
se učí pracovat s různými programy, což 

vede děti k samostatnosti. Dramatický 
kroužek pomáhá nejen naučit se pracovat 
v týmu, ale podporuje i kreativní uvažování. 
Děti se v rámci nejrůznějších her a úkolů 
také zdokonalují v toleranci, komunikaci 
s druhými a pocit z úspěšně vykonané práce 
pak zvyšuje jejich sebevědomí. Dětem 
nabízíme i pravidelné jazykové kurzy, kde 
se formou zábavných aktivit zdokonalují 

sos pŘístav 
pěstounská pÉčE  
v sos dětskÝcH vEsničkácH

ve znalostech cizího jazyka, což mnohým 
znatelně pomáhá zlepšit si známku na 
vysvědčení. Další pravidelnou aktivitou 
je doučování, a to zejména angličtiny, 
matematiky, českého jazyka a vlastivědy či 
přírodovědy. 

TAKé ANiČcE POMáhá sE šKOLNÍMi 
VýsLEDKy DOUČOVáNÍ 

Anička, která letos končí čtvrtou třídu, je 
ve škole moc spokojená. má hodnou paní 
učitelku a spoustu dobrých kamarádů. 
Aničinými nejoblíbenějšími předměty  
jsou hudební výchova, přírodověda  
a někdy i český jazyk. Moc ji sice nebaví 
matematika, ale dobře ví, že počítání je 
důležité. V tomto školním roce zapracovala 
zejména na angličtině, ve které udělala 
velké pokroky. Anička společně s dalšími 
dětmi navštěvuje ve vesničce každý 
pátek kurz angličtiny, ve kterém formou 
zábavných her rozšiřuje hlavně slovní 
zásobu. Vedle toho pracuje na školních 
povinnostech dvakrát týdně s pedagožkou, 
která jí pomáhá s domácími úkoly nejen 
z angličtiny, ale také z matematiky, českého 
jazyka, vlastivědy a přírodovědy. Teď 
ještě zapracovat na matematice a na konci 
roku se budeme společně těšit z hezkého 
vysvědčení. 

Mgr. Pavla Štochlová, Ph.D., 
sociální pedagožka

PRAViDELNá PODPORA NáM POMáhá V sysTEMATicKé POMOci OhROžENýM  

RODiNáM A DěTEM. staňte se členy Klubu patronů a pomáhejte pravidelně, každý měsíc.  

Více informací na www.sos-vesnicky.cz
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sOs DěTsKá VEsNiČKA  
chVALČOV

Chvalčovská vesnička nabízí dětem 
v odpoledních hodinách možnost pravidelně 
navštěvovat doučování z různých předmětů  
a zajímavé volnočasové aktivity, které 
odborně vedou pedagogové.
V doučování pomáháme nejčastěji 
s domácími úkoly a objasněním či 
doplněním učiva, které děti ve škole 
nezvládají. Děti mají často problémy 
s motivací, koncentrací a pochopením nové 

látky v daném předmětu. Před přijetím do 
SOS dětské vesničky často přecházejí mezi 
různými školami a zařízeními a mnohdy jim 
tak chybí základní znalosti. 
Doučování probíhá individuálně, abychom 
dětem mohli plně pomoci s konkrétními 
problémy. Nejčastěji potřebují doučování 
z anglického a českého jazyka, matematiky 
a chemie. První výsledky se u některých 
dětí dostaví již během prvních měsíců a po 
půl roce jsou některé odměněny zlepšením 
známky na vysvědčení, jiné udržením si 
svých školních výsledků.

sos pŘístav 
pěstounská pÉčE  
v sos dětskÝcH vEsničkácH

Kromě doučování nabízíme také kroužky, 
při kterých posilujeme silné stránky dětí, 
pomáháme jim budovat zdravé sebevědomí  
a připravujeme k samostatnosti. Kroužky 
jsou zaměřené na rozvoj sportovního, 
hudebního, výtvarného talentu a kreativity. 

Děti se učí týmové práci, lepší socializaci 
a navazují kontakty s vrstevníky. 

Mgr. Alena Malá, 
hlavní pedagožka



cO JOsEfA BAVÍ A JAKé PLáNy  
Má NA LéTO? 

„Nedávno jsem dostal možnost zúčastnit se 
týdenního kurzu ve zdravotnictví a první 
pomoci. Nejdřív jsme si vyslechli něco 
z teorie, potom následovala praktická část, 
která byla docela náročná. Mnoho věcí 
jsem se naučil, ale zároveň i zopakoval 
z předešlého studia. Nejzajímavější bylo 
resuscitování a podávaní první pomoci. 
Zkoušeli jsme to na figurínách, na kterých 

bylo zařízení, které nám později ukázalo, 
jestli jsme to prováděli správně“, vypráví 
nadšeně Josef. 
„Na závěr jsme soutěžili ve skupinách při 
modelových situacích. Zachraňovali jsme 
tonoucího, vyprošťovali z auta, zastavovali 
tepenné krvácení nebo dávali první pomoc 
při popáleninách. S mojí skupinou jsme 
skončili sice jedenáctí z dvaceti, ale na tom 
nezáleží. Hlavní je, že jsme si odvezli hodně 
zkušeností a praxe do života a také mnoho 
zážitků.“
A co plánuje Josef na prázdniny? „Chtěl 
bych na nějakou kratší brigádu. A pak bych 
si chtěl zařídit individuální výuku němčiny. 
Budu z ní příští rok maturovat a vzhledem 
k tomu, že ji mám letos první rok, tak ji 
musím přes prázdniny dopilovat. Doufám, 
že bude pěkné počasí a budu chodit na 
koupaliště a užívat léta.“

Mgr. Ria Svítilová, 
vedoucí domu na půl cesty

Josef je klientem domu na půl cesty  

sOs Kotva v Brně. V loňském roce 

absolvoval zdravotnickou školu obor 

ošetřovatel. Závěrečné zkoušky složil  

s červeným diplomem a na stejné škole 

pokračuje v nástavbovém studiu oboru 

zdravotní asistent. Pokud vše dobře 

dopadne, bude příští rok maturovat. 
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POMáháME MLADýM LiDEM PřEKONáVAT PřEKážKy A 
NALéZT sÍLU K ÚsPěšNéMU ZAVRšENÍ PřÍPRAVy NA BUDOUcÍ 
POVOLáNÍ . 

Box: 

Vzdělání je v SOS Kormidlu jedním  
z nejdůležitějších témat. Hranice, kdy  
pod tíhou povinností mladý člověk studia 
vzdá, je jen velmi křehká. „Škola mě zajímá a baví. Je fajn, že máme 

hodně praxe a tím možnost vyzkoušet  
si teorii.“

POMáháME MLADýM LiDEM 
PřEKONáVAT PřEKážKy A NALéZT 
sÍLU K ÚsPěšNéMU ZAVRšENÍ 
PřÍPRAVy NA BUDOUcÍ POVOLáNÍ 

Důležitou otázkou je pro nás motivace mladých 

lidí, aby své studium využili jako příležitost 

pojmout co nejvíce vědomostí nebo praktických 

dovedností, které mohou získat na škole 

zdarma. hledáme cesty, jak posílit motivaci 

k plnění jejich studijních povinností s ohledem 

na brzkou budoucnost, která je před nimi. 

Pozitivní zkušenosti máme s individuálním 

doučováním, které nabízíme prostřednictvím 

dobrovolníků i pracovníků sOs Kormidlo. Mladí 

lidé tuto podporu využívají zejména v oblasti 

cizích jazyků (angličtiny) a matematiky. Jeden 

z obyvatel sOs Kormidla, student technicky 

zaměřené střední školy, měl velký problém 

s prospěchem a následně i s motivací ke studiu. 

Množství učiva mu přerůstalo přes hlavu, 

nestíhal vše plnit a pak už se mu nechtělo. Díky 

pravidelné podpoře v doučování si známky 

nejen opravil, ale k pozitivnímu ohlasu učitelů 

a radosti všech znatelně zlepšil i své odborné 

dovednosti. 

V současné době se několik mladých lidí 

připravuje k řádnému ukončení studia, tak držíme 

palce. 

Mgr. Lenka Martelliová, 

vedoucí zařízení

SOS KORMIDLO  
zaŘízEní sociálně  
vÝcHovnÉ činnosti

sos kotva
dŮm na pŮl  
cEsty
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PodPořte nás. 
děkUJeMe.

Bankovní převod

váš příspěvek pošlete 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 v pravidelných měsíčních či 

čtvrtletních částkách! 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 

elekTronickY?  

Pošlete e-mail s vašimi kontaktními údaji na:  

detem@sos-vesnicky.cz. Můžete dostávat  

např. potvrzení o daru nebo pravidelný newsletter  

o naší činnosti elektronicky. 

mailto:detem@sos-vesnicky.cz

