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Úvodní slovo
Vážení přátelé
a příznivci,

s ohledem na
blížící se červnové
vysvědčení se síly
našich pracovníků
upínají k vylepšení nebo alespoň
ke stabilizaci školních výsledků všech
dětí, kterým pomáháme. Vzdělání je
nedílnou součástí výchovy dítěte a díky
němu můžeme sociálně znevýhodněným
dětem pomoci překonat bariéry, které jim
postavil život či nepřízeň osudu do cesty.
Díky aktivnímu přístupu ke školnímu
vzdělávání se nám může podařit přetnout
začarovaný kruh, ve kterém se některé

rodiny pohybují. Kvalitnější vzdělávání
umožní dětem v budoucnu lepší pracovní
uplatnění a snadnější zapojení do samostatného dospělého života.
Nicméně je třeba si uvědomit, že každý
má jiné limity a nové poznatky či zkušenosti, které si jedno dítě osvojí hravě
a bez potíží, pro druhé mohou být velkým
problémem a skutečnou výzvou. Proto
si každé dítě na konci školního roku zaslouží pochvalu a uznání jeho snahy,
i když známky na vysvědčení bychom
rádi viděli ještě o něco lepší. Pochvalme
tedy naše děti. Budou cítit, že je chápeme
a podporujeme. Budou se cítit lépe a my
s nimi také. Úsměv a uznání nás přitom
nic nestojí.

Dovolte mi, abych vás pozvala ke čtení
naší květnové Vesničky, která se jako tradičně točí okolo všeho, co souvisí s dětmi
a péčí o ně. Věřím, že některé z našich
příběhů vás nejen zaujmou a dojmou, ale
i povzbudí svým šťastným koncem, a tím
vám zpříjemní volné chvíle.
Děkuji vám za vaši přízeň a podporu, bez
které by naše práce nebyla možná, a přeji
vám v letních měsících klid a pohodu,
hodně sluníčka a načerpání nových sil.

Jindra Šalátová
Národní ředitelka
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V našich programech pomáháme
dětem s přípravou do školy. (Ilustrační
fotografie)

SOS PŘÍSTAV: Příběh nadaného
Honzíka
Chtěli byste mít mimořádně nadané dítě? Umíte si
představit, jak se takové
dítě chová, jak a o čem
přemýšlí, z čeho má radost nebo
čím se trápí? Myslíte, že mít v rodině výjimečné dítě je dar a požehnání, nebo je to spíše zátěž,
výzva a zkouška trpělivosti pro
rodiče a pedagogy? Co člověk,
to jiný úhel pohledu…

V láskyplném a vnímavém prostředí může
obvykle velmi inteligentní chlapec či
dívka růst a rozvíjet se. To ale přirozeně
klade zvýšené nároky na rodiče, učitele,
vychovatele či vedoucí zájmových kroužků. Co když ale takové dítě nenalezne
v rodině pochopení a podporu pro rozvoj
svého talentu nebo se narodí v podmínkách, které neumožňují rozvíjet jeho
mimořádný talent, ať už z jakýchkoli
důvodů.

I s takovým případem jsme se
v SOS dětských vesničkách setkali.
Sedmiletý Honzík* je žákem 2. třídy
základní školy a v mnoha ohledech mimořádně vyniká nad ostatními dětmi. Je
velmi šikovný, nadprůměrně inteligentní,
na svůj věk až velmi zvídavý a přitom

milý kluk, který má rád společnost jiných
dětí a s ostatními snadno navazuje nová
přátelství.
Honzíkovi bylo na první pohled „shůry
dáno“ vrchovatou měrou. Ale přestože je neobvykle nadaný, osud si s ním

Honzík nové informace rychle zpracovává
a ukládá je, jak on sám rád říká, „do šuplíčků
v hlavě“.
společenský kluk. Zajímá se o všechno
nové, o kulturu, techniku, přírodu. Všechno chce vždy poznat velmi detailně a do
podrobností. Zkrátka chce vidět pod povrch věcí. Nové informace rychle zpracovává a ukládá je, jak on sám rád říká, „do
šuplíčků v hlavě“, aby je potom používal
v širších souvislostech a spojoval s jinými
vědomostmi. Přitom je to ale normální

pohrál zvláštním způsobem. Jeho vlastní
biologičtí rodiče o něj dlouhodobě nejeví
zájem. Proto se o něj nejprve starala
babička, u které ale Honzík již nemohl
déle zůstat kvůli jejímu věku a zdravotnímu stavu. A tak ho nyní, už více než dva
roky, vychovává a s láskou se o něj stará
pěstounka Mirka*.

4

S Mirkou se Honzík rozhodně nenudí.
Často se účastní kulturních akcí, navštěvují divadelní představení, různé výstavy
zaměřené na různá témata a spojené se
zážitkovými dětskými dílničkami, kde
si může své poznatky vyzkoušet v praxi.
Baví ho cestovat a navštěvovat kulturní
památky, muzea, výstavy a zoologické
zahrady. Moc rád například vzpomíná na
interaktivní výstavu Naše cesta, kde měl
možnost si vyzkoušet běžné každodenní
činnosti tak, jak je musí zvládat lidé
s různými handicapy. Zde projevil Honzík
kromě svého nadání také velkou dávku
empatie a ochoty pomáhat. Stejně nadšený byl i z návštěvy dopravního podniku
a záchranné hasičské stanice, kde si vyzkoušel, co jednotlivá povolání obnášejí
a jak věci v praxi fungují.
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Jak je vidět, okruh Honzíkových zájmů je
skutečně široký. Nezajímá se jen o kulturu a techniku, ale se stejným nadšením
nasává také informace o přírodě. Navštívil už zoologické zahrady v Brně, v Praze
a v Jihlavě, byl v planetáriu i v botanické
zahradě a užil si i návštěvu farmářských
trhů.

Ve škole má ale, jak už to u podobně
nadaných dětí často bývá, potíže. Paní
učitelka o něm sice říká, že je to chytrý
a citlivý kluk, ale nemá to s ním občas
jednoduché. Honzík se při hodinách ve
škole často nudí a jeho nadprůměrné
nadání se pak projevuje nesoustředěností,
vyrušováním a polemizováním s učiteli.
Pěstounka Mirka proto absolvovala
s Honzíkem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, kde jí doporučili
zohlednit při dalším vzdělávání jeho

Něco takového je ale bohužel mimo
možnosti základní školy, do které Honzík
nyní chodí, a proto se zdá být nejlepším
řešením přechod na soukromou základní
školu pro nadprůměrně inteligentní děti.
Společně s pěstounkou Mirkou se nyní
pracovníci SOS dětských vesniček aktivně soustředí na to, aby pro Honzíka zajistili dostatečné finanční prostředky. Platba
školného je totiž pro pěstounku Mirku
finančně neúnosná, a tak nyní hledáme
finanční zdroje, z nichž by bylo možné
školné hradit. Věříme, že se to určitě brzy

Paní učitelka o Honzíkovi říká: „Je to chytrý,
vnímavý kluk, ale občas to s ním není
jednoduché.“
mimořádné nadání a všeobecný přehled.
Pro Honzíka se jako ideální řešení jeví
sestavení jemu na míru ušitého individuálního vzdělávacího plánu, aby se už ve
škole nemusel nudit a neměl problémy
s kázní.

podaří, protože je všem naprosto zřejmé,
že nadané děti se nerodí každý den a bylo
by škoda nerozvíjet Honzíkův talent dále
tím nejlepším možným způsobem.
*Jména byla z důvodu ochrany soukromí
změněna.

V SOS Přístavu všestranně pečujeme
o děti a jejich vzdělávání. (Ilustrační
fotografie)
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V SOS Kompasu pomáháme rodinám,
aby mohly zůstat pohromadě. (Ilustrační
fotografie)

SOS KOMPAS: Aktivní maminka
Ne vždy se v životě
všechno podaří přesně
podle našich představ.
Do partnerského vztahu
vstupujeme všichni s nadějí, že
to bude ten pravý či ta pravá
a že vztah obohatí a naplní náš život láskou a porozuměním. Stává
se však, že příběh skončí přesně
naopak a pak je třeba situaci okamžitě řešit. Zvlášť pokud jsou ve
vztahu také nezletilé děti, o něž
se partneři společně starají.

Podobný životní osud měla také paní
Hanka*. Přišla si do kanceláře SOS
dětských vesniček pro pomoc a radu jak
postupovat a co zařídit, aby se její situace
zlepšila a vyřešila ke spokojenosti všech
členů rodiny.
Paní Hanka* byla v té době nešťastná
maminka 17letého Matěje* a 15letého
Dominika*. Bydlela s dětmi v bytě partnera. Soužití bylo velmi problematické.
Paní Hanka neměla žádný zdroj příjmů
a nepobírala žádné sociální dávky, nevěděla, kde a jak si o ně požádat. Starší
syn Matěj se po ukončení základní
školy připravuje na budoucí povolání
v oboru kuchař-číšník, mladší Dominik
je žákem 9. třídy základní školy. Oba
chlapci se ve škole snaží, jsou velmi
šikovní, ale jejich osobní a rodinnou
pohodu a také přípravu do školy jim
znepříjemňovaly neustálé konflikty
maminky a jejího druha.

Hančin partner velmi často pil alkohol
a v posledním roce společného soužití
užíval i návykové látky. Opakovaně Hanku i chlapce vyhazoval z bytu, býval na
ně často vulgární a několikrát se stalo, že
Hanku uhodil. Starší syn se matky zastal
a s otčímem se nakonec poprali.
K žádnému z těchto incidentů však nebyla
přivolána policie, protože paní Hanka se
obávala ztráty bydlení.
Hádky byly na denním pořádku, a tak
paní Hanka ukončila nefungující soužití
s přítelem, v jehož domácnosti s oběma
syny téměř pět let bydlela. Rodina se
ocitla ve velice nepříznivé situaci. Bydleli
na ubytovně, která neodpovídala požadavkům bydlení s dětmi, a protože matka
neměla oporu ani v širší rodině, ocitla se
na samém dnu. Nevěděla si rady, a proto
se s hlavou plnou otázek a starostí
o budoucnost obrátila na sociální pracovnice SOS Kompasu v Zábřehu.
Sociální pracovnice paní Hanku nejprve
vyslechly a poskytly jí psychickou podporu. Zpočátku pro ni bylo velmi obtížné
o nepříjemné situaci mluvit, styděla se za
ni a dávala si ji za vinu. Brzy se ale ostychu zbavila a začala sama aktivně a velmi
dobře spolupracovat. Paní Hance jsme
vypomohli materiálně, převzala si od nás
potravinové polotovary a oblečení pro
děti a doporučili jsme jí také spolupráci
s potravinovou bankou místní charity.

Když byly vyřešeny první nejnaléhavější
potřeby, pomohli jsme jí při vyřizování
sociálních dávek a s hledáním vhodného
bydlení. Po necelých dvou měsících se jí
podařilo pronajmout si dvoupokojový byt,
dokonce bez nutnosti zaplacení kauce.
Chlapcům Hanka mohla vytvořit klidné
a bezpečné zázemí. Po dlouhé době měla
rodina zase „svůj domov“.
Hanka se sociálními pracovnicemi po celou dobu velmi zodpovědně spolupracovala. Našla si poblíž nového bydliště zaměstnání. Máme velkou radost z toho, že
oba chlapci i přes obrovskou psychickou
zátěž nepolevili a jejich školní výsledky
jsou i nadále chvályhodné. Pozitivní pro
děti je i to, že nemusely měnit školu
a zvykat si na nové prostředí.
Rodinu jsme v novém bydlišti již
opakovaně navštívili. Matka i chlapci si
vytvořili velice útulný domov, děti mají
vlastní pokoj a klid na přípravu do školy.
Zažívají nyní s maminkou šťastné chvíle,
což ještě více utužuje vzájemné vztahy
v rodině. Paní Hanku jsme ubezpečili, že
v SOS dětských vesničkách najde vždy
dveře otevřené.
*Jména byla z důvodu ochrany soukromí
změněna.
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Na pomoc nejbezbrannějším
z říše lidí
Pan Robert Tomášek z Litovle je pravidelným dárcem SOS dětských vesniček. Je mu 43 let a je hrdým
tatínkem dvou dětí, jimž se snaží jít v životě dobrým příkladem. Děti jsou zároveň jeho hlavním koníčkem.
Povoláním je strojník míchacího centra na výrobu betonových směsí. Povídali jsme si s ním o tom, co ho
vede k podpoře naší organizace.

Kdy poprvé a v jaké souvislosti jste slyšel
o SOS dětských vesničkách?
O SOS dětských vesničkách jsem četl
v různých časopisech, a tak jsem se dozvěděl o vašich programech. Pak mi to nedalo
a začal jsem se sám více zajímat o možnosti pomoci dětem. Hlavním impulzem pro
mne byla diskuze na jednom sociálním
serveru, kdy jsem opravdu nevěřícně
kroutil hlavou nad názory některých lidí.
Myslím si, že dítě jakožto nejbezbrannější
z říše lidí nemá možnost se dostatečně
bránit vůči svému okolí a nepřízni osudu
a je tedy třeba mu pomoci.
Proč jste se rozhodl SOS dětské vesničky
podporovat?
Jsem sám otec a starám se o své dvě
děti, což mi určitě pomohlo uvědomit
si některé věci a přivedlo mě to k větší
míře rozvahy a zodpovědnosti, a tím
pádem také k myšlence podporovat i vaši
organizaci. Zároveň vím, že nemusím mít
obavu, že by vaše pomoc byla poskytována „nevhodným způsobem“ nebo že by
s příspěvky bylo dokonce plýtváno. Považuji vaši organizaci za důvěryhodnou.

Jste naším pravidelným dárcem. Co si
o dárcovství a dalších způsobech pomoci
myslíte?
Myslím, že člověka neubude, když pomůže tam, kde je to smysluplné. Těch pár
korun, které bych jinak utratil za hlouposti, může pomoci tam, kde je to skutečně
potřeba. Já sám jsem dobrovolný dárce
krve a krevní plasmy. Registroval jsem se
i do registru dárců kostní dřeně, protože
cítím, že tyto věci jsou opravdu důležité,
smysluplné a mohou zachránit život nebo
hodně pomoci, hlavně těm nejmenším.
Přináší pomoc druhým také něco vám
osobně?
Ano, přináší. Je to pocit, který, když se
nad tím člověk zamyslí, zahřeje u srdce
a rozjasní tvář, a ten se nedá ničím nahradit. Je fajn vědět, že jsem mohl někomu
takto pomoci.
Sám jste otcem. Jak přistupujete k výchově svých dětí? Vedete je k tomu, že pomoc
potřebným je důležitá?
Děti jsou zatím malé, takže si říkám, ať si
hrají a žijí svým poklidným dětským ži-

votem. Nechci je prozatím jakkoliv ovlivňovat v názoru na svět a jeho potřeby. Až
budou starší, tak je povedu k myšlence,
že pomáhat druhým je důležité. Zastávám
názor, že děti mají mít klidné, spokojené
a bezstarostné dětství.
Které aktivity či programy SOS dětských
vesniček jsou podle vás nejpotřebnější?
Otázka týraných a zneužívaných dětí je
velmi naléhavá. Tam je určitě zapotřebí,
aby byl dětem na blízku nějaký profesionál, který jim dokáže odborně a šetrně
pomoci. Mějme na paměti, že jsou to stále
ještě děti, které mají dělat jiné věci než se
trápit pro hrubost a lhostejnost dospělých.
Samozřejmě je nutné podporovat s dětmi
i jejich matky, pokud mají o děti zájem
a bohužel pro ně zvolily špatného tátu.
Máte nějaký vzkaz pro naše sociální pracovníky či tety?
Nenechte se ve vaší práci zviklat názory
a diskusemi některých lidí, kteří ji znevažují. Děláte dobrou, potřebnou a nedoceněnou věc.
Děkujeme za Vaši podporu!
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O respektu k životu a ochotě
pomáhat
obchod neodmyslitelně spojen s dobrou
myšlenkou, a totiž s pomocí dětem, které
se ocitly v tíživé životní situaci.

Rádi bychom se s Vámi podělili
o krásný příběh plný odhodlání
pomáhat dobré věci. Na SOS dětské vesničky se občas obracejí
společnosti i jednotlivci s otázkou: „Jak můžeme podpořit vaši
organizaci a pomoci tak ohroženým dětem?“ S touto otázkou se
na nás obrátila také sympatická
Lenka Veselá z Brna. Chtěla
vědět, jak by nejlépe mohla naši
organizaci podpořit.

Paní Lenka vlastní a provozuje obchod
s kojeneckou a těhotenskou módou
a s různými doplňky pro malé děti a měla
přání a velkou chuť přispívat na pomoc
ohroženým dětem, o které se SOS dětské
vesničky starají. Každý den se ve své práci setkává s rodiči, kteří o své děti pečují
zodpovědně a s láskou, a také s budoucími maminkami, které se těší na narození
svého miminka. Velmi dobře si přitom
uvědomuje, že ne všechny děti mají
možnost vyrůstat šťastně ve své vlastní
rodině. Ve svém obchodě si povídala se
zákazníky a přemýšlela jak znevýhodněným dětem pomoci. Nakonec ji napadlo
spojit pomoc dětem se svým podnikáním
a oslovit své zákazníky.

Sama paní Lenka k tomu dodává: „Denně
jsem sledovala rodiče a budoucí maminky
přicházející do mého obchodu, kteří čekají s láskou na narození svého miminka.
Jednou ke mně také přišla paní, která
si šla do porodnice pro adoptované miminko. Setkání s ní mně inspirovalo
k tomu, že bych mohla pro opuštěné
a ohrožené děti také něco sama udělat.
A pak mě napadlo začít pomáhat prostřednictvím SOS dětských vesniček.“
Realizaci celého projektu vzala opravdu
vážně a zodpovědně. Na webových stránkách svého obchodu zveřejnila informace
o tom, že každý může svým nákupem
přispět na pomoc ohroženým dětem. Ani
ostatní zákazníci nakupující přímo u ní
v obchodě nezůstali o tuto důležitou
novinku ochuzeni. Paní Lenka ve své
prodejně vyvěsila informační plakáty
a všem tak bylo hned jasné, že nákupy
u ní už nejsou jen tak obyčejné jako
dřív. Naopak pochopili, že teď už je její

Děti pomáhají dětem
Děti z turistického oddílu TOM
409 Rokytná Brno se rozhodly
podpořit brněnskou SOS dětskou vesničku.

Autorkou projektu „Děti dětem“ byla
vedoucí oddílu Regina Böhmová, která
zorganizovala s dětmi zábavné tvořivé
odpoledne plné her a soutěží pro děti.
Dospělí si pak přišli na své v kavárně,
která byla hlavním zdrojem příjmů z této
akce.
A aby bylo co prodávat, o to se postaraly děti se svými rodiči, kteří společně
napekli pečivo, perníčky a vyrobili různé
drobné upomínkové předměty. Vše pak

děti z turistického oddílu prodávaly návštěvníkům. A těch bylo opravdu hodně.
Děti v kavárně čelily nepřetržité frontě
a vedly si skvěle. Jen sem tam museli
rodiče pomoci se sčítáním, to když někdo
nakupoval ve velkém.
Odpoledne si děti a rodiče náramně užili.
Na soutěžních stanovištích bylo velmi
rušno, ozýval se dětský smích, všichni se
dobře bavili a přitom pomohli dobré věci.
Výtěžek z této prodejní akce 9 362 Kč
pak přišly do SOS dětské vesničky v Brně
osobně předat samy děti, které se jí účastnily a pomáhaly ji zorganizovat.
Mnohokrát děkujeme!

Paní Lenka každý měsíc posílá část ze
svého obratu SOS dětským vesničkám
a ona i všichni její zákazníci mohou
být spokojení a právem hrdí na to, že
patří mezi ty, jimž není lhostejný osud
ohrožených dětí. Paní Lence mnohokrát
děkujeme a věříme, že se její příběh stane
inspirací i pro další dobrosrdečné lidi, kteří mají chuť a možnost přizvat na pomoc
dětem své zákazníky, klienty či známé
a kamarády.
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Připravit. Pozor. Start!
„Běž pro dobrou věc“

Foto © Archiv SOS dětských vesniček

SOS dětské vesničky jsou již druhým rokem
partnerem charitativního programu „Běž pro
dobrou věc“ běžeckých závodů seriálu RunCzech. Na své si tak mohou přijít všichni ti,
kteří rádi běhají, nechybí jim soutěžní duch
a zároveň mají chuť pomáhat ohroženým
dětem. Máme radost, že takových běžců je
skutečně mnoho. Své „závodní koně“ jsme
tak měli mezi účastníky pražského půlmaratonu i maratonu a závodníci s naším logem
vyběhnou také na poloviční maratonskou
trať v Karlových Varech, Českých Budějovicích a Olomouci.
Po startovních číslech na oba pražské
běhy se jen zaprášilo, ale pokud máte
chuť zúčastnit se naším prostřednictvím
půlmaratonu v Karlových Varech, Českých
Budějovicích nebo v Olomouci, stále
máme k dispozici posledních pár míst.
Půlmaraton v Karlových Varech je pro nás
navíc mimořádný tím, že můžeme být jeho
hlavním charitativním partnerem.
Všem běžcům s dobrým srdcem děkujeme
a přejeme hodně štěstí!

„Běž pro dobrou věc“
v roce 2015
V loňském roce podpořilo
SOS dětské vesničky 88 běžců,
díky kterým jsme získali na pomoc
ohroženým dětem 63 486 korun.
Informace o volných startovních
místech pro tento rok naleznete
na našich webových stránkách na
www.sos-vesnicky.cz/podporte/
bez-pro-dobrou-vec.

Přijďte 11. června do SOS dětské vesničky
v Karlových Varech – Doubí oslavit
společně s námi a dětmi mezinárodní
den dětí. Chystáme pro děti den plný her,
soutěží a zábavy. Program bude probíhat
od 10 do 13 hodin.
Každý si odnese malou odměnu, snad
i dobrou náladu a spoustu nových zážitků.
Nebojte se vzít i vaše známé a kamarády,
ať se radost a dobrá nálada může ještě
znásobit. Jste srdečně zváni.
Těšíme se na vás.

Foto © Archiv SOS dětských vesniček

Dětský den v karlovarské
vesničce
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Našima očima: Láskyplný
domov pro každé dítě
S tímto mottem se setkáváte ve
všech našich materiálech, ať už
se jedná o tištěné publikace,
časopisy, letáky nebo o on-line
komunikaci, jako jsou webové
stránky, facebook či jiné cesty,
kterými komunikujeme s našimi
dárci, příznivci, partnery a širokou veřejností. Zkrátka objevuje se všude a prolíná se se vším,
co děláme.

Co to v praxi znamená?
Jak slova „Láskyplný domov pro každé
dítě“ naplňujeme v praxi? Naším hlavním
cílem jsou vždy spokojené děti vyrůstající v rodinném prostředí (ať již v rodině
původní nebo náhradní), kde budou milovány, respektovány a vychovávány
v bezpečí.
Důraz klademe na prevenci
Jak docílíme toho, aby děti mohly vyrůstat v láskyplném prostředí a jaké jsou
konkrétní formy pomoci, které mohou
naši klienti využít? Důraz klademe především na preventivní programy. V našich
programech SOS Kompas vykonáváme
tzv. sociálně-aktivizační činnost. Co to
znamená? Pracujeme přímo s rodinami,
které jsou z různých důvodů ohrožené
odebráním dětí. Naše sociální pracovnice
dochází v rámci svých terénních aktivit
do domácností ohrožených rodin
a pomáhají rodičům zvyšovat jejich kompetence. Poskytují rodičům informace,
jak správně pečovat o děti, jak zajistit
školní docházku, podporují děti ve školních i mimoškolních aktivitách, pomáhají
s přípravou do školy, zařizují doučování
a někdy i samy doučují, snaží se rozvíjet
dovednosti dětí, zprostředkovávají různé
kroužky, kurzy atd.
Další způsoby pomoci
Podporujeme rodiče, aby dobře zvládli
různé problematické životní situace.
Rodičům závislým na alkoholu, drogách
nebo hazardních hrách pomáháme ve spolupráci s jinými organizacemi najít cestu
ze závislostí. V rámci rodiny se snažíme
podporovat zdravou vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče mají obtíže

Jindra Šalátová, národní ředitelka

s vyřizováním různých záležitostí na úřadech, neznají svá práva a povinnosti
a v těchto věcech je můžeme zpočátku
vést. Později se snažíme pomocí vzdělávání a praktického nácviku naučit je
vyřizovat si vše samostatně.
Stále častěji se na nás také obrací rodiče
v období rozchodu či rozvodu. V tomto
případě jim pomáháme sepsat návrh na
zahájení soudního řízení. V některých
regionech máme v rámci programu
SOS Kompas vyškolené pracovnice pro
poskytování rodinných mediací. Tato
služba se ukazuje jako velmi účinná
a pomáhá řešit rodinné konflikty ještě
dříve, než se dostanou k soudu.
Nenahraditelná rodinná
péče
SOS dětské vesničky jsou členem
Asociace Dítě a Rodina, jejímž cílem je
podporovat život dětí v rodinách. V minulém čísle Vesničky jsme na tomto místě
vyjádřili přesvědčení, že je nezbytné
a nanejvýš žádoucí vychovávat děti
v rodinném, nikoli v ústavním prostředí.
Mnoho dětských domovů sice prošlo
transformací, děti žijí v rodinných jednotkách, kde se o ně starají tety, ale stále
nemůžeme nahradit jedinečné prostředí
rodiny jakoukoli formou ústavní péče.

Pracujeme proto s mnoha rodinami
a dětmi a snažíme se o to, aby každé dítě
mělo svou rodinu. Rodinu, která ho respektuje a přijímá takové, jaké je, a vnímá
jeho potřeby a přání. Je třeba si uvědomit,
že dítě, které prožije část svého života
v ústavním zařízení, může být ochuzeno
o spoustu zážitků a vzpomínek, které lze
zažít jen v rodině. Je lhostejno, zda
v rodině vlastní nebo náhradní. Je prokázáno mnoha výzkumy, že zejména první
měsíce a roky života dítěte jsou zásadní
a určující pro jeho další vývoj. Proto je
důležité, aby děti vyrůstaly v láskyplném
prostředí, kde jsou milovány a v bezpečí.
Z výzkumů rovněž vyplývá, že děti vyrůstající v ústavním zařízení nejsou mnohdy
schopny vytvořit dostatečně kvalitní
podmínky pro výchovu svých vlastních
dětí a mají problém se začleněním do samostatného dospělého života. Tím vzniká
začarovaný kruh spolu souvisejících obtíží, které kladou zvýšené nároky nejen na
rodinu, ale i na stát. Tím, že se v našich
aktivitách věnujeme prevenci, pomáháme
rodičům naučit se, jak se správně starat
o děti, předcházíme umisťování dětí
mimo rodinu.
Tyto aktivity jsou nejen v nejlepším
zájmu dětí, ale také velkou měrou šetří
finanční prostředky vydávané ze státního
rozpočtu na péči o ohrožené děti. City,
emoce, zážitky a další vjemy dítěte v rodinném prostředí se nedají nijak finančně
vyčíslit, přesto je zřejmé, že péče o rodinu
v terénních službách je mnohonásobně
levnější než péče o dítě v ústavním zařízení. V systému prevence jsou náklady na
měsíční péči o rodinu vyčísleny na zhruba
6 800 Kč, zatímco náklady na měsíční
péči o dítě v dětském domově činí zhruba
32 000 Kč. Tím, že včas aktivizujeme
původní rodinu, tj. pracujeme s rodiči již
v zárodku při vzniku potíží, můžeme tento
začarovaný kruh přetnout, a předejít tak
zbytečným ztrátám psychickým, citovým
i finančním. A právě o to se v našich
preventivních programech dlouhodobě
snažíme.
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Florbalový tým SOS Kajuty
V nízkoprahovém zařízení SOS Kajuta nabízíme
bezplatně volnočasové
aktivity pro všechny příchozí děti ohrožené jakoukoliv
formou negativních vlivů vnějšího prostředí i rodiny. Naším
cílem je vyvést děti z rizikového
prostředí formou vzdělávání,
zvyšování jejich sociálních dovedností a smysluplným využitím
volného času. Jednou z priorit
je motivace k dosahování lepších
školních výsledků a předcházení
sociálnímu vyloučení dětí.

Děti, sport a pohyb odjakživa patřily
k sobě. Jak se říká: „Ve zdravém těle
zdravý duch.“ A protože pro děti nejsou
důležité jen dobré školní výsledky a vzdělávání, ale také aktivní odpočinek, patří
už tradičně mezi pravidelné aktivity
SOS Kajuty sportovní středa. Vždy
v tento den pracovníci SOS Kajuty s dětmi vyráží do tělocvičny v sokolovně, kde
se odehrávají nelítostné boje s hokejkami.

Nejde však o žádný bojový sport, ale
o florbal. Vše probíhá dle řádných pravidel a v duchu fair play. Hráči bojují
o výhru ze všech sil a někteří jsou v hale
ochotní vypustit i duši. Pro velký zájem
mezi dětmi, kdy počet zájemců převyšuje
počet hráčů, kteří mohou reálně do hry
nastoupit, dochází k jejich výběru. A tak
tedy ten, kdo chce jít do tělocvičny a zahrát si, musí pro to něco udělat. Nejde jen
o dodržování pravidel SOS Kajuty a slušné chování. Přednost mají vždy ti, kteří
docházejí pravidelně na doučování a snaží
se ve škole dosáhnout lepších výsledků.
V tělocvičně se však také hraje kromě
vítězství o odměny. Děti si mohou vybojovat třeba delší čas strávený na počítači,
občas jsou odměnou i sladkosti či jiné
drobnosti. Když je zájemců o florbal nadbytek, pořádají se jednou za čas turnaje,
v nichž proti sobě nastupují tři družstva.
Výsledky se zapisují do tabulky a na
závěr nechybí samozřejmě jejich vyhod-

nocení a předání slíbených trofejí. Každé
družstvo chce vítězství získat pro sebe,
jako by se konalo skutečné mistrovství
světa. Právě to vede ke stmelení kolektivu, děti se učí navzájem spolupracovat,
dodržovat pravidla a svým výkonem
a nasazením také o něco bojovat.
U dětí ze sociálně znevýhodněného
nepodnětného prostředí není obvyklé,
že dodržují pravidla bez neustálého
napomínání, a aby vše fungovalo hladce,
tedy alespoň chvíli v klidu a bez rozporů.
V případě středečního florbalu či výletů to
však neplatí. Zde jako bychom mávli kouzelným proutkem a najednou vše funguje,
jak má. Pokaždé když se blíží středa, děti
z SOS Kajuty netrpělivě čekají na okamžik, kdy konečně s hokejkami vyrazí do
své oblíbené sokolovny a společně
s vedoucími si užijí hodinu sportovního
zápolení, smíchu a radosti, která jim dovolí zapomenout na běžné všední starosti.
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Zajímá vás:
Proč není možné
podporovat
konkrétní dítě
Díky podpoře vás, našich dárců,
jsme mohli v loňském roce poskytnout pomoc 892 ohroženým
dětem. Za tímto číslem se skrývají konkrétní životní příběhy
malých i větších kluků a holek
s nelehkými osudy, přesto není
možné podpořit svými dary
jednotlivé děti adresně. Často
se setkáváme s dotazy ze strany dárců a příznivců SOS dětských vesniček, proč tomu tak
vlastně je.

Naším posláním a jedním z hlavních cílů
je zabezpečit dětem prožití harmonického dětství a umožnit jim co nejdříve
zapomenout na všechna trápení, která už
ve svém krátkém životě prožily. Předem
však nikdy nevíme, které děti, kdy a jakou
pomoc budou potřebovat. Naši podporu
nelze s předstihem naplánovat. Naopak
musíme být připraveni zasáhnout, jakmile
si to situace žádá. Nelze tedy čekat, až se
na pomoc konkrétnímu dítěti či rodině nashromáždí dostatek finančních prostředků.
Naší prioritou je zajistit dlouhodobé
a stabilní poskytování pomoci ohroženým
dětem tak, abychom mohli včas a účinně
zasáhnout, kdykoliv je to potřeba.
Výjimkou jsou mimořádně nadané děti,
v jejichž případě se vždy snažíme zajistit
vše potřebné pro to, aby mohly maximálně rozvíjet svůj talent. To s sebou může
nést zvýšené finanční nároky, ale protože
takových případů je mezi „našimi“ dětmi
skutečně jen pár, hledáme pro ně podporu
individuálně, nejčastěji mezi lokálními
dárci.

Jaké máme účty
Účet veřejné sbírky:
211 757 409 / 0300
Účet pro stávající dárce:
120 777 711 / 0300

Jana Válková, specialistka péče
o individuální dárce

Věřte tedy, že když vás oslovujeme
s žádostí o podporu našich programů
a takto získané finanční prostředky potom
putují na provoz našich zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, na podporu
dětí v pěstounské péči nebo na přímou
pomoc zprostředkovanou sociálními pracovníky v rodinách, měníte tak k lepšímu
stovky velmi konkrétních dětských osudů,
přestože neznáte jejich skutečná jména
a nemůžete je podpořit adresně.
Vaši důvěru se vám snažíme oplatit
tím, že vás o příbězích dětí pravidelně
informujeme například v našem časopise
Vesnička. Přestože i zde důsledně dbáme
na ochranu dětí, a proto měníme jejich
jména a používáme většinou ilustrační
fotografie, jejich příběhy jsou skutečné
a vy tak máte možnost poznat ty, kterým
jste pomohli změnit osud k lepšímu.
Děkujeme vám!

Kde nás najdete
www.sos-vesnicky.cz
www.facebook.com/
SOSvesnicky

Běhejte s Hyundai
pro SOS dětské
vesničky
Začátkem dubna rozběhla automobilka Hyundai na svém Facebooku sportovní akci na podporu SOS dětských
vesniček. Od dubna až do září věnuje
za každý uběhnutý kilometr na naše
programy jednu korunu. Pokud běháte
rádi, ať už pro zdraví, nebo jen tak pro
radost z pohybu, můžete se snadno
zapojit a proměnit své naběhané
kilometry v pomoc ohroženým dětem.
Stačí, když pošlete jakýkoliv záznam
o běhu z vaší běžecké aplikace na
e-mail: beh@hyundai.cz. Zapojit se
může skutečně každý. Přihlásit
k události se můžete na facebookové
události „Běháme s Hyundai pro
SOS dětské vesničky“ a hned se dozvíte, kolik běžců se už zapojilo
a počet celkově uběhnutých kilometrů.

Masopust v Hroznětíně
Každoročně se snažíme zajistit pro
děti různorodý bohatý program,
a tak i letos se děti z SOS vesničky
v Karlových Varech - Doubí zúčastnily
v únoru oslav masopustu. Všem dětem, pěstounům i tetám se masopustní odpoledne velmi líbilo. Masopustní
medvěd a vodník byli nejvíce obdivovanými maskoty. Dík za zorganizování
celé akce a za zajištění chutného
občerstvení, nápojů a soutěží o sladké
odměny patří zaměstnancům MÚ
v Hroznětíně.

Sportovní den
s Armádou spásy
v Karlových Varech
Děti z SOS vesničky v Karlových Varech - Doubí si koncem února skvěle
užily dobře zorganizovaný sportovní
den, který uspořádala Armáda Spásy
v Karlových Varech. Pro účastníky
akce bylo připraveno několik zkoušek
v obratnosti a zručnosti. Na hřišti
vzniklo malé lanové centrum.
Sportovní výkony dětí byly obdivuhodné a nezůstaly bez ocenění. Každé
z dětí si tak kromě zážitků odneslo
také sladkost nebo hračku a je jisté,
že na sportovní odpoledne budou
ještě dlouho vzpomínat.

ZAPOJTE DO POMOCI
DěTEM I OSTATNÍ
OSLOVTE PŘÁTELE, KAMARÁDY, KOLEGY NEBO RODINU, ABY SPOLU S VÁMI POMÁHALI
DĚTEM PROŽÍT KUS ŠŤASTNÉHO DĚTSTVÍ A STALI SE DÁRCI JAKO VY.
MLUVTE s kolegy a přáteli o tom, jak je důležité
pomáhat a měnit osudy dětí k lepšímu, a inspirujte je svým příkladem, aby se také stali dárci.

USPOŘÁDEJTE výstavu, koncert, aukci, bazar
nebo jinou vám blízkou akci například na vašem
pracovišti a výtěžek věnujte na dobrou věc.

OSLAVTE netradičně své narozeniny, výročí
či jiné významné události a vyzvěte hosty, aby
místo starostí se sháněním dárků přispěli svým
finančním darem na pomoc dětem.

Máte jakýkoli nápad, chcete poradit
nebo potřebujete naši podporu?
Napište na detem@sos-vesnicky.cz nebo nám
zavolejte na číslo 212 246 212.

Generální
partner

Hlavní partneři

V roce 2015 naši činnost podpořily tyto instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Karlovarský kraj, Hlavní město Praha, Karlovy Vary, Přerov,
Bystřice pod Hostýnem, Lipník nad Bečvou, Prostějov.

