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Otevření SOS KOmpaSu 
v prOStějOvě

Sociálně vyloučených lokalit i lidí, 
kteří v nich žijí, stále přibývá, proto 
jsme v červnu rozšířili program SOS 
Kompas také do Prostějova. Na 
jeho provozu se podílí dvě sociální 
pracovnice, které podle původního 
plánu měly do konce roku pomáhat 
24 rodinám a zhruba 50 dětem.  
O skutečné potřebnosti této služby na 
Prostějovsku vypovídá i skutečnost, 
že po dvou měsících působení mají 
v péči již 23 rodin s 48 dětmi, kterým 
se snaží pomoci stabilizovat jejich 
sociální situaci. 

Běželi jSte S námi  
prO dOBrOu věc

V červnu proběhli cílem poslední 
závodníci, kteří v rámci vytrvalostních 
běhů podniku RunCzech podpořili naši 
organizaci při závodech v Praze, Kar-
lových Varech a Olomouci. Díky tomu, 
že si běžci zakoupili startovní čísla na 
jednotlivé závody našim prostřednic-
tvím, získali jsme na pomoc ohrože-
ným dětem 63 486 Kč. Děkujeme vám 
a věříme, že se na vašeho sportovního 
ducha s dobrým srdcem budeme moci 
spolehnout i v nadcházející běžecké 
sezóně. 
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Milí přátelé,

když hovoříme  
o pomoci ohrože-
ným rodinám  
a dětem, jsme 
šťastni za všechny, 
kterým můžeme 

pomáhat. Počet dětí v našich programech 
se zvyšuje raketovým tempem a s tím 
se samozřejmě zvyšuje i tlak na stabilní 
financování, stejně jako naše snaha  
o co nejefektivnější využívání finančních 
prostředků, které od vás díky vašemu 
dobrému srdci získáváme. 

Počítáme s tím, že ohrožené děti potřebují 
pravidelnou a dlouhodobou péči, a proto 
důsledně plánujeme, jak zajistit i dlouho-
dobou udržitelnost našich programů na 
pomoc dětem, a to především ze soukro-
mých darů. Naše základy jsou pevné,  
i když ani my nezakrýváme, že nám 
schází prostředky třeba z nepřiznaných 
příspěvků na děti v krizových zařízeních 
nebo že nás omezuje nedostatek peněz na 
pořízení automobilů pro sociální pracov-
níky dojíždějící za rodinami ohroženými 
odebráním dětí apod.

O to více si vážíme vaší stabilní podpory. 
O tom, že má smysl, se můžete přesvědčit 

i na stránkách nového vydání časopisu 
Vesnička, který se vám právě dostává do 
rukou.

Společně dokážeme dlouhodobě pomáhat 
co nejvíce Luckám, Honzíkům, Baru-
škám, Davídkům a dalším dětem, které 
pomoc potřebují, ale sami to nedokáží. 
Děkujeme.
 

Radana Koppová
Ředitelka fundraisingu a komunikace

SOS KOmpaS v Brně Slaví 
první rOK 

Program SOS Kompas pomohl za 
první rok fungování v Brně a okolí již 
65 dětem v 31 ohrožených rodinách. 
To vše díky usilovné práci dvou 
sociálních pracovnic, které každý den 
vyjíždějí do terénu a pomáhají  
v rodinách, které se nachází ve slo-
žité sociální či materiální situaci, kde 
rodiče obtížně zvládají péči o děti  
a hrozí jejich odebrání. Stabilizace 
sociální situace rodiny je tou  
nejúčinnější  formou pomoci takto 
ohroženým dětem. 

pOKračujeme v Kampani taK 
SnadnO Se tO nepOZná

Osvětová kampaň TAK SNADNO 
SE TO NEPOZNÁ, zaměřená na 
prevenci a včasné odhalování týrání, 
zneužívání a zanedbávání dětí, vstu-
puje letos na podzim do další fáze. 
V rámci pilotního projektu, na němž 
spolupracujeme s organizací Ztrace-
né dítě, budou lektoři pracovat přímo  
s dětmi na prvních stupních vybra-
ných základních škol v Praze a budou 
je informovat o problematice týrání, 
zneužívání a zanedbávání dětí, 
včetně toho, kde a jak mohou nalézt 
pomoc. 

EDITORIAL

Foto © Katerina Ilievska
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KDYŽ SE ZA ELIŠKOU A ŠTĚPÁNEM*  
V DUBNU ZAVŘELY DVEŘE SOS SLU-
NÍČKA, STRACH A NEJISTOTU KONEČ-
NĚ VYSTŘÍDALA ÚLEVA. NEMĚLI TO 
DO TÉ DOBY VŮBEC JEDNODUCHÉ. 
TŘINÁCTILETÁ ELIŠKA A O DVA ROKY 
STARŠÍ ŠTĚPÁN ŽILI POSLEDNÍ DVA 
ROKY V PÉČI BABIČKY-PĚSTOUNKY. 
TA SE JICH UJALA, KDYŽ BYLA JEJICH 
BIOLOGICKÁ MATKA ZBAVENA RO-
DIČOVSKÝCH PRÁV, PROTOŽE DĚTI 
TÝRALA A NEJEVILA O NĚ ZÁJEM. KON-
TAKT S OTCEM RODINA UDRŽOVALA 
JEN SPORADICKY. 

Ale ani v péči babičky nenalezli souro-
zenci bezpečný domov a zázemí. Z bytu 
se často ozýval křik, nadávky a rány. Toho 
si všimla vnímavá sousedka a na situaci 

upozornila příslušné orgány státní správy. 
Ukázalo se, že facky, kopance a bití byly 
u dětí na denním pořádku. S podezřením 
na týrání byly děti babičce odebrány  
a okamžitě našly útočiště v  SOS Sluníč-
ku. Díky tomu se vyhnuly umístění do 
diagnostického ústavu, kde by nemohly 
zůstat spolu a jehož prostředí není vhodné 
pro děti s podobnou zkušeností. 

Pomoc úřadů a SOS Sluníčka přišla 
opravdu za pět minut dvanáct. Na Štěpá-
novi se strastiplná životní situace  
začala těžce podepisovat. Starost  
o sestru i traumatické zážitky ho dovedly 
až k myšlenkám na sebevraždu. V SOS 
Sluníčku se mu okamžitě dostalo odborné 
pomoci a rodinné prostředí zařízení spolu 
s obětavou péčí tet-pečovatelek začalo 
dělat divy. Oba brzy získali novou chuť 
do života, chmurné myšlenky vystřídalo 
těšení na to, co bude. 

Brzy po jejich přijetí do SOS Sluníčka 
se také podařilo navázat kontakt s otcem 
dětí. Když zjistil, v jaké jsou situaci a čím 
si musely projít, okamžitě se rozhodl vzít 
si je k sobě. Dnes už Eliška se Štěpánem 

mají nový domov, který je pro ně konečně 
bezpečným místem. Jejich šrámy na duši 
se tak mohou pomalinku zacelit.
 
* Jména a některé další údaje byly změně-
ny kvůli ochraně soukromí dětí.

KONEČNĚ BEZPEČNÉ MÍSTO

SOS SLUNÍČKO

SOS Sluníčko je zařízení  
s nepřetržitým provozem pro děti 
v krizové situaci, které vyžadují 
okamžitou pomoc. V SOS Sluníčku 
pomáháme rodinám, které se vzhle-
dem k tíživé životní situaci nemohou 
na přechodnou dobu o dítě postarat, 
a také dětem zanedbávaným, zneu-
žívaným nebo týraným. Pobyt dítěte 
v zařízení umožní dítěti neztratit 
kontakt s rodinou a svým přirozeným 
sociokulturním prostředím, aniž by 
muselo být umístěno do ústavní péče.

V současnosti provozujeme 3 SOS 
Sluníčka v Karlových Varech a Praze. 
Od ledna do července jimi prošlo již 
77 dětí nejrůznějších osudů.

Ilustrační foto © Katerina Ilievska
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V ČERVNU OSLAVILA SOS DĚTSKÁ 
VESNIČKA V DOUBÍ V KARLOVÝCH VA-
RECH, NEJSTARŠÍ TAKOVÉ ZAŘÍZENÍ  
V ČESKÉ REPUBLICE, 45 LET OD SVÉ-
HO VZNIKU. V PŘEDEŠLÝCH ČÍSLECH 
ČASOPISU VESNIČKA JSME MAPOVALI 
JEJÍ SPLETITOU A NE VŽDY ŠŤAST-
NOU HISTORII A VĚNOVALI JSME SE 
VZPOMÍNKÁM NĚKTERÝCH Z VÍCE NEŽ 
200 DĚTÍ, KTERÉ V NÍ ZA DOBU JEJÍ 
EXISTENCE NAŠLY NOVOU MAMINKU  
A NOVÝ DOMOV. JAKÁ JE ALE JEJÍ 
SOUČASNOST A NEJBLIŽŠÍ BUDOUC-
NOST?

DRUHÝ DECH
Po obtížných devadesátých letech  
a počátku nového tisíciletí, kdy se musela 
vyrovnávat se zátěží komunismu a inves-
tovat mnoho úsilí do oprav a rekonstruk-
ce, chytila SOS dětská vesnička  
v Karlových Varech druhý dech. Začala 
se úspěšně vyrovnávat s úbytkem velkých 
pěstounských rodin, jejichž potřebám byla 
architektura vesničky přizpůsobena, když 
část z obtížně využitelných velkých domů 
dimenzovaných pro početné pěstounské 

rodiny pronajala jiným dětským zaříze-
ním a část začala přestavovat na samo-
statné bytové jednotky pro dnešní menší 
pěstounské rodiny.

V roce 2013 pak začala otevírat zcela 
nové programy pomoci doplňující portfo-
lio jejích služeb o preventivní i okamži-
tou krizovou pomoc dětem v ohrožení. 
Vesnička tak opět ožila dětským smíchem 
– a někdy i zdravým pláčem z rozbitých 
kolen.

45 LET PŘÍBĚHŮ DĚTÍ
VESNIČKA V KARLOVÝCH VARECH 
SLAVÍ 45. NAROZENINY

Vrátit úsměvy do tváří dětí – to je hlavní cíl  
SOS dětských vesniček.  
Ilustrační foto © Katerina Ilievska
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„Rok 2013 pro naši vesničku znamenal 
doslova začátek nové éry. Do té doby 
podstatná část našich služeb souvisela 
s podporou pěstounské péče. Vzhledem 
ke špatné sociální a ekonomické situaci 
mnoha rodin s dětmi bylo ale jasné, že 
formy naší pomoci musíme rozšířit,“ říká 
současná ředitelka SOS dětské vesničky  
v Karlových Varech Dagmar Roučková.
V témže roce tak bylo v areálu vesnič-
ky otevřeno vůbec první zařízení SOS 
Sluníčko pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Kapacita zařízení činila 8 dětí  
a záhy byla po většinu času naplněna. 
Proto hned následujícího roku vesnička 
otevřela v sousedním domě SOS Sluníčko 
II, opět pro 8 dětí. Oběma zařízeními za 
dobu jejich existence prošlo již přes  
80 dětí v nouzové situaci.

KLÍČEM JE PREVENCE
Kromě toho se vesnička soustředí i na 
preventivní pomoc v rodinách ve velmi 
komplikované sociální či ekonomické 
situaci, které nejsou schopny zajistit ale-
spoň minimální podmínky pro děti a jsou 
ohroženy jejich odebráním. Vesnička je 
z tohoto pohledu velmi dobře situovaná, 
protože Karlovarský kraj patří dlouhodo-
bě mezi regiony s největšími sociálními 
problémy. 

V roce 2014 tak ve vesničce přibyl nový 
program SOS Kompas, který se zaměřuje 
na terénní sociální práci přímo  
v ohrožených rodinách. Jeho smyslem je 
těsnou spoluprací s rodiči zlepšit postupně 
sociální, bytovou či ekonomickou situaci 
rodiny a pomoci tak vytvořit alespoň mi-
nimálně přijatelné prostředí pro výchovu 
dětí. Stejně tak se snaží motivovat děti  
k pravidelné školní docházce, lepším 
školním výsledkům a smysluplnému 
trávení volného času.

Za dobu existence programu SOS Kom-
pas v karlovarské SOS dětské vesničce 
jím prošlo přes 40 rodin s více než  
115 dětmi. Nyní SOS dětská vesnička usi-
luje o to, aby byla s programem zařazena 
do sítě poskytovatelů sociálních služeb  
v Karlovarském kraji.
„Máme ale i další ambice, protože potřeba 
preventivních služeb  je opravdu velmi 
rozsáhlá,“ říká Dagmar Roučková.  
„V budoucnosti bychom rádi otevřeli  
i nízkoprahové zařízení SOS Kajuta, kde 
bychom dětem z rizikového prostředí 
nabízeli alternativní trávení volného času, 
doučování či zvyšování jejich sociálních 
dovedností a tím vším předcházeli jejich 
sociálnímu vyloučení.“

PODPORA PĚSTOUNSKÉ PÉČE 
ZŮSTÁVÁ
I když v poslední době rozvíjí nové typy 
služeb, přímé podpoře pěstounské péče 
se karlovarská vesnička bude rozhodně 
věnovat i nadále, a to jak poskytováním 
ubytování a dalších doprovodných služeb 
pěstounům ve vesničce, tak i širší podpo-
rou pěstounů žijících v regionu. 

Navzdory sebedokonalejší prevenci 
vždy budou děti, které ve vlastní rodině 
z nejrůznějších důvodů vyrůstat nemo-
hou, např. proto, že byly obětí týrání či 
zneužívání. Pro ně je láskyplné objetí ná-
hradní maminky tím nejlepším lékem na 
zahojení šrámů na duši. A na tuto pomoc 
je karlovarská vesnička i díky své 45leté 
historii skutečným expertem.

Přejme karlovarské SOS dětské vesničce, 
aby na své další cestě byla alespoň tak 
úspěšná jako doposud. Aby i nadále byla 
tím nejlepším možným domovem pro 
děti, které o svůj původní domov přišly, 
a aby těm, které o něj dosud nepřišly, ale 
neprožívají v něm zrovna nejšťastnější 
dětství, dokázala jejich šťastné dětství 
nastartovat. Protože dětí, které její pomoc 
potřebují, je stále víc než dost.

PENÍZE VS. ZÁJEM DÍTĚTE

SOS Sluníčka, zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc, která provozuje 
naše organizace, jsou částečně financo-
vána prostřednictvím státního příspěvku. 
Podle zákona č. 359/1999 Sb., O sociál-
ně právní ochraně dětí, tento příspěvek 
náleží provozovateli za každý den, který 
dítě v zařízení stráví. 

Toliko teorie. V praxi to znamená, že za 
každý den, který je dítě například  
u babičky na propustce, se provozovateli 
krátí tento státní příspěvek. Děti mají 
své rodiny, do našeho zařízení přišly, 
protože něco nefungovalo tak, jak by 
mělo, a naším cílem je děti do jejich rodin 
vrátit zpět. Snažíme se proto maximálně 
podporovat kontakty s rodiči, prarodiči 
a dalšími příbuznými. Proto děti mohou 
trávit víkendy, svátky, prázdniny mimo za-
řízení. Ale zařízení musí fungovat stále, 
platíme energie, mzdy zaměstnancům. 

Dítě se může z propustky kdykoli  
z jakéhokoli důvodu vrátit a my musíme 
být stále připraveni ho přijmout zpět. Na 
jeho místo nemůžeme vzít další dítě. Ale 
státní příspěvek se nám přesto krátí. Ně-
které děti tráví na propustkách i polovinu 
doby pobytu u nás, čímž se státní příspě-
vek, který má z většiny krýt náklady na 
pobyt dítěte, krátí také na polovinu. 

Jak z toho ven? Omezit propustky, 
nepodporovat kontakt s rodinou, nesnažit 
se o návrat dítěte zpět domů? To přece 
nejde! Stávající systém financování 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc vede jejich provozovatele k dost 
nehezkému dilematu. Samozřejmě  
v našem případě se jedná jen o dilema 
řečnické, zájem dítěte je pro nás vždy na 
prvním místě.

Jindra Šalátová
Programová ředitelka

NAŠIMA OČIMA



SHODIT TRIČKO A KRAŤASY A ŠUP 
DO VODY. OD POLOVINY ČERVENCE 
DO POLOVINY SRPNA BYLO JEZERO 
CALDONAZZO U ITALSKÉHO TRENTA 
MÍSTEM POBYTU DĚTÍ Z EVROPSKÝCH 
SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK. ČÁST 
PRÁZDNIN ZDE V SOS LETNÍ VESNIČ-
CE TRÁVÍ KAŽDOROČNĚ VÍCE NEŽ  
1 000 DĚTÍ – LETOS MEZI NIMI BYLO  
I 28 DĚTÍ Z ČESKÝCH SOS DĚTSKÝCH 
VESNIČEK A PROGRAMU SOS KOM-
PAS. 

Soutěže, táboráky, příroda a workshopy 
nebo jednoduše koupání a dovádění  
v jezeře. „Caldo“, jak tomuto místu děti 
říkají, je pro děti z SOS dětských vesni-
ček doslova mýtické – a to už od roku 
1953.

Zakladatel SOS dětských vesniček Her-
mann Gmeiner už na počátku padesátých 
let dospěl k názoru, že SOS matky stara-
jící se o děti bez vlastní rodiny potřebují 
alespoň jednou ročně těžce zaslouženou 
dovolenou. Ale co se samotnými dětmi 
během té doby? V Itálii, v provincii Tren-
to, objevil u jezera pěknou lokalitu – a let-

ní tábor se zrodil. Zpočátku zde děti žily 
ve stanech a spaly na slamnících. Dnes tu 
jsou kromě míst pro stanování  
i malé bungalovy.

KUS BEZSTAROSTNÉHO DĚTSTVÍ
3-4 týdny zde děti v létě žijí obklopeny 
přírodou a dorozumívají se rukama  
a nohama. Děti se sem sjíždí z celé Evro-
py. I to je Caldonazzo. Vzájemné porozu-
mění a přátelství tu překračuje jazykové 
bariéry. Během her se děti sbližují, učí se 
vzájemnému respektu a komunikaci.
Aby bylo pro stovky dětí zajištěno vše 
potřebné a během jejich pobytu se nic 
nezadrhlo, přijíždí sem každoročně 
několik týdnů dopředu také řada dobro-
volníků, kteří všechno připraví. Pro děti 

pak organizují různé workshopy, hudební 
i plavecké kurzy, vaří jim. Na místě je 
samozřejmě i samostatná malá ošetřovna 
pro drobná zranění. 

Mnoho dobrovolníků se do Caldonazza 
vrací opakovaně. Ostatně mnozí z nich 
sem začali jezdit už jako malé děti z SOS 
dětských vesniček. Jejich láska k tomuto 
letnímu táboru je trvalá. Protože Caldo 
není jen nějaké rekreační zařízení. Caldo 
je kus skutečně bezstarostného dětství.

VODA, SLUNCE, LETNÍ TÁBOR: SOS 
LETNÍ VESNIČKA V CALDONAZZU
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CALDO V ČÍSLECH

• 1 000–1 500 dětí z 15 evropských 
zemí navštíví ročně tábor v Caldo-
nazzu

• 13 plavčíků dohlíží na bezpečí dětí

• 80 kg těstovin, 180 litrů tomatové 
omáčky a 6 kg parmezánu pro 
nakrmení tisícovky hladových dětí

• 40 metrů jablečného štrůdlu jako 
sladká tečka za dnem plným dová-
dění

Foto © Katharina Ebel

Foto © Katharina Ebel



PRÁZDNINY PŘEDSTAVU-
JÍ PRO NAŠE PROGRAMY 
ZVLÁŠTNÍ DOBU. MĚNÍ SE 
DENNÍ REŽIM DĚTÍ, A TEDY SE 

MĚNÍ I NÁPLň NAŠÍ PRÁCE S DĚTMI. 
NAPŘ. V NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ 
SOS KAJUTA ČI V PROGRAMECH SOS 
KOMPAS MAJÍ DĚTI O PRÁZDNINÁCH 
MÉNĚ DOUČOVÁNÍ, ALE VÍCE VÝLETŮ. 
NA JEDEN Z VÝLETŮ SE LETOS V ČER-
VENCI VYDALY AŽ DO PRAHY. DALE-
KOU CESTU NÁM VE SVÉ REPORTÁŽI 
PŘIBLIŽUJE VEDOUCÍ SOS KAJUTY 
RADIM KEJÍK.

Uprostřed letních prázdnin jsme se pro 
děti z programů SOS Kajuta v Bystřici 
pod Hostýnem a SOS Kompas v Přerově 
rozhodli uspořádat společný výlet do 
hlavního města Prahy. Díky nabídce Čes-
kých drah využíváme bezplatnou jízdenku 
z východu Moravy až do „stověžaté 
matičky“. 

Pro některé děti to je vůbec první příleži-
tost v životě do Prahy se podívat – kvůli 
sociálně znevýhodněnému prostředí, ze 
kterého pocházejí, neměly dosud jinou 
šanci.

ŘÍTÍME SE NA PRAHU!
Celý výlet začíná brzy ráno, kdy vyjíždí-
me osobním vlakem značky Shark  
z Bystřice pod Hostýnem a zanedlouho  
v Hulíně přesedáme na rychlík InterCity. 
V Přerově přibržďujeme, aby k nám na-
skočili kolegové s dětmi z SOS Kompasu, 
a už se zase řítíme na Prahu. 

Některým se téměř čtyřhodinová cesta 
zdá nekonečná, ale nakonec přece jen 
před polednem náš vlak zastavuje ve 
stanici Praha hlavní nádraží.

PUTOVÁNÍ ROZPÁLENÝM MĚSTEM
Naše první kroky směřují k podzemní 
dráze a některé děti nechápavě zírají, kde 
to vlastně jsou. Projížďka metrem je pro 
ně prvním velkým zážitkem. Po dlouhých 

jezdících schodech se dostáváme opět na 
zemský povrch a směřujeme na Pražský 
hrad. Monumentální a okouzlující ka-
tedrála sv. Víta ohromuje nejen děti, ale  
i dospělý doprovod moravské expedice.  
A to ještě není vše. Prohlídka zbytku are-
álu Hradu, vyhlídka na celé hlavní město, 
procházka Malou Stranou a jako zlatý 
hřeb nakonec Karlův most… 

Počasí je sice velmi horké a vyčerpávají-
cí, ale jako správní cestovatelé vše přeč-
káme. Ještě se zastavujeme na Staroměst-
ském náměstí u orloje a do sbírky nesmí 
chybět ani Václavák se sochou svatého 
Václava s Národním muzeem v pozadí.

DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Aby celá výprava byla přece jen dobro-
družnější, vypadne našemu vagónu za 
jízdy klimatizace, a tak jen díky ducha-
přítomnosti pana průvodčího se zachraňu-
jeme chladnými nápoji, které nám České 
dráhy dávají jako cenu útěchy. Když 
slunce zapadá za kopce, dostáváme se po 
horkém dni konečně domů. 

Výlet do Prahy se nám skvěle vyvedl. Pro 
některé děti to bylo úplně poprvé  
a udělalo jim to velkou radost!

VELKÉ VLAKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ: 
DĚTI Z SOS KAJUTY  
A SOS KOMPASU POPRVÉ V PRAZE
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Na konci dne jsme doputovali na Vác-
lavské náměstí pod sochu sv. Václava.



25. DUBNA 2015 V USHINĚ DOMĚ 
PRÁVĚ PROBÍHALA OSLAVA SVÁT-
KU DEwALI, NOVÉHO ROKU, JAK SE 
TRADIČNĚ SLAVÍ V KÁTHMÁNDSKÉM 
ÚDOLÍ. DŮM BYL PLNÝ PŘÍBUZNÝCH. 
VŠICHNI SE RADOVALI A PŘIPRAVOVA-
LI SPOLEČNÉ JÍDLO. 

Byla to chvíle radosti a děti si společně 
hrály nebo zdobily dům. Najednou se 
ozval hluboký hukot a země se začala 
divoce otřásat, dům se začal kymácet  
a nikdo se nedokázal udržet na nohách. 
Netrvalo dlouho a dům se sesunul k zemi.

10letá Usha během několika vteřin přišla 
o své rodiče, všechny sourozence a větši-
nu blízkých příbuzných. Její domov byl 
zcela zničen a na místě nezůstal nikdo, 
kdo by se o ni mohl postarat a nabídnout 
jí psychickou útěchu. V této kritické 
situaci se Ushy ujala SOS dětská vesnička 
v Sanothimi. 

„Pamatuju si, že zemětřesení zbořilo celý 
náš dům. Maminka a tatínek, všichni moji 
bratři a sestry, strýčkové i tety zůstali 
pohřbeni uvnitř. Byla jsem zrovna venku, 
když to začalo. Hrála jsem si se svou 
starší sestrou a jejím telefonem. Země se 
začala třást a můj strýc uvnitř vykřikl: 
„Zemětřesení!“ Dala jsem telefon sestře 
a běžely jsme zpátky domů. Můj otec na 

nás z okna ještě zavolal: „Nechoďte do-
vnitř!“ Pak jsem najednou ležela zavalená  
u dveří. Bylo to těžké, ale vyhrabala jsem 
se ven. Snažila jsem se odhrabat  
i svou starší sestru, ale nepodařilo se mi ji 
zachránit,“ vypráví Usha pomalu, potichu 
a s bolestí v hlase. Ve tváři se jí zračí 
smutek a pohled má napůl prázdný, když 
na ten osudný den vzpomíná.

Nyní už začala opět chodit do školy  
a učení ji velmi baví. Oči se jí najednou 
rozzáří, když začne mluvit o škole. „Můj 
oblíbený předmět je nepálština. Učí nás 
paní Aruna. Mám ji ráda, protože mě 
učí tak, abych tomu snadno porozuměla. 
Ráda tady chodím do školy,“ říká Usha.

Usha se ze ztráty své rodiny zotavuje  
v SOS dětské vesničce Sanothimi na 
okraji Káthmándú. Zvyká si na nový život 
a novou rodinu. Má tu SOS matku, která 
o ni pečuje, a také nové sourozence, s ni-
miž se může dělit o své radosti i starosti.

První noc, kterou Usha trávila ve svém 
novém domově, všechny překvapila, když 
svou SOS matku poprosila, aby  
s ní mohla spát v posteli. Evidentně u ní 
cítila bezpečí a útěchu. Od té doby se jí 
daří čím dále lépe a stala se už pevnou 
součástí své rodiny i školní třídy.

Několik dní po Ushině příchodu se její 
SOS matka ujala ještě malého osiřelého 
batolete, které se s podobně tragickým 
osudem dostalo do vesničky. Ushina reak-
ce byla pozoruhodná. Začala se  
o nového bratříčka starat a od té doby je  
z nich nerozlučná dvojice. 

Když Usha popisuje svůj nový život ve 
vesničce, říká: „Sdílím svoje přání se 
svou matkou, sestrami i bratry. Pomáhají 
mi ve škole a také tím, že mi dávají svou 
lásku.“

ZEMĚTŘESENÍ V NEPÁLU: 
OSIŘELÁ USHA NAŠLA NOVÝ  
DOMOV V SOS DĚTSKÉ VESNIČCE

SOS dětské vesničky provozují  
v Nepálu 10 vesniček a dalších  
39 programů. Všechny děti a matky  
i všichni zaměstnanci naštěstí země-
třesení přežili. SOS dětské vesničky 
se okamžitě začaly ujímat dětí osiře-
lých při zemětřesení a také  
začaly otevírat útulky pro rodiče  
s malými dětmi, v nichž v bezpečném 
prostředí pomáhají s péčí o děti, aby 
se rodiny dokázaly brzy stabilizovat 
a postavit na vlastní nohy. Poskytují 
jim potraviny, šatstvo, stany i základní 
zdravotní péči. 25 těchto zařízení po-
mohlo v nejvíce postižených oblastech 
2 000 dětem. Dohromady pak různé 
formy pomoci SOS dětských vesniček 
zasáhly na 40 000 dětí.

Usha (uprostřed) ve škole SOS dětské 
vesničky Sanothimi.
Foto © Suzanne Lee
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JEDNOU Z DŮLEŽITÝCH ČÁS-
TÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB, 
KTERÉ SOS DĚTSKÉ VESNIČ-
KY POSKYTUJÍ OHROŽENÝM 

DĚTEM, JE I PREVENTIVNÍ POMOC  
V RODINÁCH OHROŽENÝCH ODEBRÁ-
NÍM DÍTĚTE. V RÁMCI PROGRAMU SOS 
KOMPAS SE SNAŽÍME ZASÁHNOUT 
DŘÍVE, NEŽ NEPŘÍZNIVÁ SITUACE  
V RODINĚ ZAJDE TAK DALEKO, ŽE 
DĚTI MUSÍ BÝT ODEBRÁNY A STANOU 
SE SOCIÁLNÍMI SIROTKY. KLÍČOVOU 
PROFESÍ PROGRAMU SOS KOMPAS 
JE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PŘESNĚJI: 
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE.

„Pomáhám rodinám s dětmi, resp. rodi-
čům dětí, v jejichž domácnosti je něco  
v nepořádku. Může se to týkat nedostateč-
né hygieny, vedení domácnosti, špatných 
stravovacích návyků, nevyhovujícího 
bydlení, nedostatku financí, zadluženosti, 
nezaměstnanosti, nadměrného požívání 
alkoholu nebo závislosti na drogách, pří-
padně špatného školního prospěchu  
a nepravidelné školní docházky,“ popisuje 
svoji práci Kateřina Kouřilová, vedoucí 
programu SOS Kompas v Brně. Ten 
nedávno uzavřel první rok své činnosti, 
během nějž poskytl pomoc 65 dětem  
z 31 rodin.

Práce terénních sociálních pracovníků 
není vůbec jednoduchá. Dennodenně 
pracují s klienty, jejichž osudy jsou velmi 
pohnuté, životní situace extrémně kompli-

kovaná a na první pohled často bezvý-
chodná. Intenzivní prací se je snaží vést  
k malým změnám a postupnému zlepšo-
vání situace. Je to běh na dlouhou trať.

„Práce je to psychicky velmi náročná,“ 
doplňuje Kateřinu její kolegyně  
z brněnského SOS Kompasu Magdaléna 
Mikšíková. „Pro mě osobně je v naší 
práci nejnáročnější asi to, když v rodinách 
vidím děti, které z různých důvodů stráda-
jí. Jsou to kolikrát děti, které jsou zane-
dbané, špinavé, někdy si v životě prošly 
těžkými věcmi, jako je zneužívání, týrání 
atd. Zasáhne mě také, když se setkám  
s dětmi, u kterých je zjevné, že jim chybí 
mateřská láska či obyčejná lidská náklon-
nost. Tyto děti jsou vděčné za jakoukoli 
pochvalu, pohlazení, některé nás dokonce 
chtějí obejmout, když si s nimi hrajeme  
a věnujeme se jim,“ pokračuje.

Někdy práce s rodinou v krizi přinese 
ovoce brzy a situace ohroženého dítěte 
se zásadně zlepší. „Spolupracovali jsme 
například s matkou dvouletého syna, 
bývalou narkomankou, v té době znovu 
těhotnou. Se synem žila na ubytovně, 
která byla ve velmi špatném stavu. 
Hygienické podmínky pro malé dítě zde 
byly katastrofální a bylo jasné, že takhle 
to dál nemůže pokračovat – tím spíše, 
že zanedlouho měla na svět přivést další 
dítě. Během naší spolupráce se podařilo 

urovnat vztahy klientky s její matkou, tak-
že se k ní mohla dočasně přestěhovat. Pak 
bohužel v 7. měsíci předčasně porodila  
a stav její dcery byl po porodu vážný. Pří-
ští dva měsíce dělila klientka veškerý svůj 
čas mezi péči o syna a pobyt v nemocnici 
s dcerou. Její matka i my jsme ji během 
té doby samozřejmě velmi podporovali. 
Dnes už má klientka podepsanou smlouvu 
o pronájmu slušného dvoupokojového 
bytu, do kterého se zanedlouho přestěhu-
je. Zůstane navíc blízko své matky, takže 
ta jí bude moci pomáhat i nadále,“ přibli-
žuje Kateřina jeden z příběhů s dobrým 
koncem.

Úspěch ale vůbec není automatický. 
Někdy se podmínky pro děti v rodině ani 
s největším úsilím nepodaří zlepšit a ty 
pak musí být z rodiny kvůli soustavnému 
zanedbávání odebrány. Frustrace zkrátka 
k této práci neodbytně patří také. O to 
cennější jsou ale pro sociální pracovníky 
jakékoli, třeba menší úspěchy.
„Když vidím, že se něco v rodině poved-
lo, klidně i nějaká drobnost, mám z toho 
moc dobrý pocit. Je to jakési zadosti-
učinění, pocit naplnění, smysluplnosti, 
vědomí, že můžu být někomu užitečná  
a nápomocná. Což je přesně to, proč jsem 
si tuto práci vybrala a proč jsem sociál-
ní pedagogiku začala vůbec studovat,“ 
uzavírá Magdaléna.

NA POMOC DĚTEM:
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Kateřina Kouřilová (vlevo) a Magdaléna 
Mikšíková – terénní sociální pracovnice 
programu SOS Kompas v Brně



Co vás přivedlo k tomu stát se pravidel-
nou dárkyní SOS dětských vesniček?
SOS dětské vesničky jsem začala podpo-
rovat zhruba před 3 roky, i když je znám 
samozřejmě mnohem déle. Jednoho dne 
jsem prostě cítila, že bych ráda finančně 
pomohla někomu, kdo to potřebuje.  
A SOS dětské vesničky jsou mi sympatic-
ké proto, že zaměřují svou pozornost na 
to, že v životě každého člověka je důležitá 
především láska. Že pokud dítě vyrůstá 
v láskyplném prostředí, je velký předpo-
klad k tomu, že bude schopné překonávat 
životní překážky, bude cítit svou sílu, 
bude umět milovat a bude šťastné. To byl 
asi zásadní moment, proč jsem se rozhod-
la právě pro SOS dětské vesničky. 

Když jsem si vybrala SOS dětské 
vesničky, bylo mi jasné, že chci darovat 
pravidelně. Pravidelnost je podle mého 
názoru důležitá proto, že pro SOS dětské 
vesničky a podobně zaměřené instituce je 
důležité vědět, že mohou každý měsíc či 
rok počítat s konkrétní částkou a plánovat 
tak dopředu. 

SOS dětské vesničky mají řadu různých 
programů na pomoc ohroženým dětem. 
Jsou Vám některé z nich obzvláště blízké?
Líbí se mi SOS Kompas. Nastane-li pro-
blém, je velmi důležité pokusit se udržet 
rodinu funkční. I v tíživé nebo těžko zvla-
datelné situaci se dá často najít řešení  
a zabránit tak hned v zárodku např. 
rozpadu rodiny a nutnosti předat děti do 
náhradní péče, např. SOS dětských vesni-
ček nebo podobných zařízení. Je to stejné, 
jako když moudrý lékař neléčí pouze 
příznaky choroby, ale skutečnou příčinu  
a podstatu nemoci. Jedině tak je možné se 
skutečně uzdravit. 

Co byste chtěla vzkázat ostatním, kteří se 
dosud pro podobnou pravidelnou podporu 
nerozhodli?
Myslím si, že jedna z cest, jak změnit 
naše životy a tento hroutící se systém, 
je v tom, že pochopíme, že lidé dokážou 
vše, pokud se budou vzájemně podporo-
vat a pomáhat si a spojí se. Zvykli jsme si 
věřit tomu, že důležité je soupeření a boj, 
a vychováváme k tomu bohužel i své děti. 

Ale dnes už je dávno vědecky dokázáno, 
že spoluprací se dosahuje v jakémko-
li oboru daleko lepších výsledků, než 
soupeřením. Proto si myslím, že když 
každý pomůže i jen drobným pravidelným 
příspěvkem, dohromady můžeme obohatit 
životy druhých.

Děkujeme za Vaši podporu i za rozhovor!

Iva Marešová patří mezi nejosobitěj-
ší a nejvýraznější zpěvačky české 
hudební scény. Je představitelkou 
hlavních muzikálových rolí (Antoinetta 
– královna Francie, Lucrezia Borgia, 
Freddie: The King of Queen, Excali-
bur a další), spolupracuje s předními 
českými hudebníky (Michal Pavlíček, 
Čechomor, Jiří Škorpík, Petr Malásek 
a další) a věnuje se úspěšně i vlast-
ním autorským hudebním projektům. 
V současné době se stává zpěvač-
kou kultovní kapely Martina Němce 
Precedens.
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NAŠE DÁRKYNĚ:  
ZPĚVAČKA IVA MAREŠOVÁ
„PRAVIDELNOST JE DŮLEŽITÁ“

Foto © Jakub Ludvík



NA KONCI DUBNA SE NA STADIONU  
FK VIKTORIE ŽIŽKOV V PRAZE USKU-
TEČNILO NETRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ 
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ. V BENEFIČNÍM 
UTKÁNÍ PRO DĚTI Z SOS DĚTSKÝCH 
VESNIČEK SE STŘETL „DOMÁCÍ“  
TÝM KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA  
S RAKOUSKÝM FOTBALOVÝM KLUBEM 
GSC LIEBENFELS. UTKÁNÍ SKONČILO 
VÍTĚZSTVÍM 5:3 PRO ČESKÝ TÝM A 
VÝTĚŽKEM TÉMĚŘ 170 000 KČ PRO  
SOS DĚTSKÉ VESNIČKY.

Utkání zorganizoval generální partner 
SOS dětských vesniček, společnost Kau-
fland Česká republika. Jeho patronem se 
stal bývalý mezinárodní reprezentant  
a mistr Evropy z Bělehradu 1976 Antonín 
Panenka a rakouský velvyslanec v ČR  
Dr. Ferdinand Trauttmansdorff. 

„Děti, které nemohou vyrůstat ve své 
biologické rodině nebo byly zanedbávané, 
potřebují naši veškerou pozornost a péči. 
Je důležité v nich povzbuzovat lásku ke 
sportu, protože je naučí cílevědomosti, 
férovosti, nabídne jim dobrou zábavu  

a vůbec je dobře připraví na život,“ vy-
světluje Antonín Panenka, proč utkání na 
Žižkově zaštítil.

„Je mi sympatické, že SOS dětské ves-
ničky pomáhají znevýhodněným dětem 
nalézt tu pravou rodičovskou lásku a že 
jim dávají naději na lepší budoucnost, 

a proto jsem velmi rád, že jsem je mohl 
podpořit.“

Děti z SOS dětských vesniček se na místo 
sjely z pražských Lahoviček, Karlových 
Varů, Brna i Chvalčova. Na začátku utká-
ní doprovodily fotbalisty na trávník a bě-
hem něj je pak hlasitě povzbuzovaly. Po 
zápase si pak ještě užily zábavu na posta-
vených zábavních atrakcích a pochutnaly 
si na připravených dobrotách. Všechny si 
také odnesly jako suvenýr fotbalový míč 
podepsaný Antonínem Panenkou.

„Partnerem SOS dětských vesniček jsme 
už několik let. Jsme velmi rádi, že může-
me finančně přispívat na lepší život dětí. 
Baví nás ale také vymýšlet, jak propojit 
dobrou věc se zábavou. Proto jsme uspo-
řádali toto fotbalové utkání, které dětem 
z vesniček i nám samotným přineslo 
odpoledne plné sportovních zážitků, 
smíchu, her a dobrého jídla. A navrch se 
podařilo vybrat i pěknou sumu peněz. 
Přesně takhle nás to baví,“ říká Michael 
Šperl, mluvčí společnosti Kaufland Česká 
republika.

Na konci dne zas děti nastoupily do auto-
busů, které je rozvezly zpět do vesniček. 
Jejich rozzářené oči byly tou nejlepší 
odměnou pro organizátory a všechny 
zúčastněné.
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BENEFIČNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 
PRO DĚTI Z SOS DĚTSKÝCH 
VESNIČEK

Foto © Jakub Ludvík

Antonín Panenka podepisuje fotbalové 
míče dětem z SOS dětských vesniček.
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Generální partner Hlavní partneři

PODPOŘTE NÁS. DĚKUJEME.
PRAVIDELNÝM DÁRCOVSTVÍM 
TRVALÝM PŘÍKAZEM     
Staňte se pravidelným dárcem, 
zřiďte si u své banky trvalý příkaz 
k úhradě.  
Číslo účtu: 120 777 711/0300. 

JEDNORÁZOVÝM  FINANČNÍM 
PŘÍSPĚVKEM
Bankovním převodem zaslaným  
na účet 120 777 711/0300.

ON-LINE PŘÍSPĚVKEM  
PLATEBNÍ KARTOU
Na webu www.sos-vesnicky.cz 
najdete vstup do on-line platební 
brány.

DÁRCOVSKOU SMS
Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru 
dmS veSnicKY na číslo 87 777. 
Cena jedné SMS je 30 Kč.  
SOS dětské vesničky obdrží  
28,50 Kč. 

PRAVIDELNĚ POMOCÍ DMS
Pomocí DMS můžete přispívat také 
pravidelně. Pošlete dárcovskou 
SMS ve tvaru dmS rOK veSnic-
KY na číslo 87 777. Každý měsíc 
vám bude automaticky odečtena 
částka 30 Kč.  
SOS dětské vesničky obdrží za rok 
celkem 324 Kč. 

DAROVÁNÍ ZE ZÁVĚTI 
Pro více informací nás kontaktujte. 

KDE NÁS NAJDETE
SOS-veSnicKY.cZ
facebook.com/SOS vesnicky

PŘEJETE SI DOSTÁVAT  
INFORMACE ELEKTRONICKY?
Pošlete nám email s Vašimi 
kontaktními údaji  
na detem@sos-vesnicky.cz.  
Elektronicky vám pak můžeme 
zasílat potvrzení o daru nebo 
informace o využití vaší finanční 
podpory.

POMÁHEJTE SMYSLUPLNĚ 
DÍKY VAŠÍ PRAVIDELNÉ PODPOŘE 
MŮŽEME ZAJISTIT PLYNULOU POMOC 
OHROŽENÝM DĚTEM VŽDY, KDYŽ JI 
POTŘEBUJÍ. 

Vážíme si každého Vašeho daru, ale jen 
pravidelné dárcovství nám umožňuje sta-
bilizovat naše příjmy a tím lépe plánovat 
a rozvíjet naše programy, snížit náklady 

na komunikaci a především podporovat 
ohrožené děti po celou dobu jejich dětství. 

Staňte se naším pravidelným dárcem. 

I DĚTSKÁ TRÁPENÍ MÉNĚ BOLÍ, KDYŽ 
SI DĚTI MAJÍ KDE HRÁT A V ZÁPALU 
HRY MOHOU ALESPOň NA CHVÍLI 
ZAPOMENOUT NA VŠECHNO, CO JE 
TRÁPÍ. 

Pro děti z pražského SOS Sluníčka se 
takovým místem stala dříve zpustlá 
zahrada, na které díky štědré podpoře 

společnosti LEGO vyrostlo během pár 
týdnů zbrusu nové dětské hřiště. Okolí 
SOS Sluníčka tak nyní ožívá smíchem 
dětí dovádějících na prolézačkách či 
houpačkách, nechybí ani pískoviště nebo 
skluzavka s domečkem na hraní.  

Společnosti LEGO velice děkujeme za 
všechna naše malá sluníčka! 

HŘIŠTĚ PRO DĚTI Z SOS SLUNÍČKA


