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Na začátku roku každý z nás bilancuje nad 
předchozím obdobím. Dovolte tedy nejprve 
menší ohlédnutí za tím, co máme za sebou. 

Minulý rok byl pro SOS dětské vesničky 
významný, a to zejména kvůli rozšiřová-
ní spektra poskytované péče pro ohrožené 
rodiny s dětmi. I letošní rok bychom chtě-
li v této práci pokračovat. V zimním čísle 
časopisu Vesnička vám proto chceme blíže 
představit středisko Kompas, jednu z našich 
služeb, ve které se věnujeme podpoře a po-
silování rodin. 

Každé dítě má právo vyrůstat v milujícím 
rodinném prostředí. U některých dětí dochá-
zí působením sociálních a ekonomických 
faktorů k ohrožení tohoto práva, jejich rodi-
če nejsou schopni se o ně adekvátně posta-

rat. Sociální pracovnice střediska Kompas 
pomáhají rodinám vyrovnat se s nepříznivý-
mi situacemi v životě, aby rodina byla pro 
dítě bezpečné a zdravé útočiště. Vzhledem 
k potřebnosti preventivní činnosti střediska 
Kompas se v roce 2014 zaměříme na rozši-
řování služby do dalších regionů. Toho by-
chom nebyli schopni bez přízně a pomoci 
našich dárců. 

Děkuji Vám za podporu, bez které bychom 
nebyli schopni dětem pomáhat!

Mgr. Jindra Šalátová
Programová ředitelka SOS dětských vesniček

vážení přátelé sos dětských vesniček
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středisko kompas poskytuje preventivní péči 
rodinám, které jsou ohroženy odebráním dítě-
te. cílem péče je stabilizovat rodinu ve složité 
životní situaci, a to jak sociální, tak materiální. 
Rodiče často neví na koho se obrátit, neví, jak 
si sehnat práci, kde absolvovat rekvalifikační 
kurz nebo jak zajistit bydlení. terénní sociální 
pracovnice kompasu s nimi řeší všechny dů-
ležité záležitosti, které pomohou rodině zůstat 
pohromadě a stabilizovat situaci, aby v ní bylo 
zdravé prostředí pro výchovu dětí.

Často v médiích slyšíme příběhy dětí, kte-
ré neměly to štěstí vyrůstat ve spokojené 
rodině. Tyto děti pocházejí z ohrožených 
rodin, kde rodiče v důsledku např. nízké-
ho vzdělání, chudoby, násilí nebo závislostí 
zanedbávají svoje děti. Také se jedná o děti, 
jejichž rodiče sami neměli štěstí vyrůstat ve 
spokojené rodině a nevědí, jak taková rodi-
na vypadá. Rodiče se sice snaží pro své děti 
udělat maximum, ale často neví, jak se v ur-

čité situaci zachovat. Dítě tak chodí do ško-
ly nepřipravené, nemá potřebné pomůcky 
či vybavení a rodiče často neumí adekvát-
ně komunikovat s učiteli. Dítě je odlišné od 
ostatních, nemá kamarády, spolužáci se mu 
posmívají a může se stát objektem šikany. 
Aby k takovým situacím nedocházelo,  
a abychom přetnuli kruh chudoby a sociální-
ho vyloučení, otevřeli jsme Středisko sociál-
ně aktivizačních služeb Kompas. 

Vzhledem k tomu, že obdobný stav je i v ji-
ných regionech – v okolí Brna, v Příbra-
mi a v Karlových Varech, rozhodli jsme se 
pro otevření středisek i v dalších regionech. 
Rádi bychom pomáhali tam, kde je naše po-
moc potřebná, kde jsou vysoké počty ohro-
žených dětí, a kde nepůsobí (či jen v ome-
zeném rozsahu) další neziskové organizace 
činné v této oblasti. 

Abychom mohli poskytovat péči ohroženým 
rodinám, potřebujeme podporu lidí, kterým 
není lhostejný osud dětí. Proto děkujeme za 
pomoc všem dárcům a partnerům.

co je středisko koMpas?

V květnu 2013 začal Kompas působit  
v Přerově. Zpočátku v něm pracovaly dvě 
sociální pracovnice, které za 7 měsíců  
pomohly 63 dětem ve 28 rodinách.  
Situace vyžaduje rozšíření služby.  
Jen v Přerově čeká minimálně dalších  
100 rodin na pomoc. 



S paní Petrou jsme začali spolupracovat 
v srpnu 2013, kdy se přestěhovala do Přero-
va. Se synem Michalem začala žít v azylo-
vém domě a potřebovala pomoci uspořádat 
svoji životní situaci, aby mohla plně fungo-
vat nejen jako rodič. 

Michal se zlepšil ve škole  
a Má nové kaMarády
Nejprve jsme se zaměřili na situaci Michala, 
syna paní Petry. Kvůli problémům se změ-
nou školy a své hyperaktivitě začal s pomocí 
sociálních pracovnic střediska Kompas do-
cházet do poradny. Díky pravidelné péči se 
jeho chování velmi zlepšilo, školní docház-
ku plní bez problémů a našel si kamarády. 

Paní Petra se těší na budoucnost
Souběžně jsme s matkou řešili bytové pod-
mínky a hledání práce, aby mohla zajistit 
lepší podmínky pro výchovu syna. Pomohli 
jsme jí sepsat životopis a společně hledáme 
a vyhodnocujeme potenciální nabídky práce. 
V blízké době se bude paní Petra se synem 
stěhovat do pronajatého bytu. Za půl roku 
naší spolupráce hodnotí matka svoji život-
ní situaci jako výbornou. Její osobní poho-
da vytváří příznivé prostředí i pro výchovu 
syna, který je spokojený nejen ve škole, ale 
i doma.  

naŠe příBěhY
paní petRa  
a její sYn Michal
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Díky spolupráci se střediskem Kom-
pas jsou dnes paní Petra i její syn 
Michal velmi spokojeni. Michal se 
zlepšil ve škole, matka si našla byd-
lení a až sežene trvalou práci, bude 
situace její rodiny plně stabilizovaná.
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na podzim jsme navázali spolupráci  
s žákovským parlamentem ZŠ truhlářská, 
který nám v rámci svých dobročinných  
aktivit daroval částku ze sbírky v hodnotě  
4 716 kč. v listopadu byla ve vesničce 
umístěna geocachingová schránka, tak jsme 

zvědaví na první „geokačery“. na začátku 
prosince jsme přivítali Mikuláše, čerta  
a anděla a před vánocemi také zástupce 
společností dr.oetker a kaufland na již tra-
dičním předvánočním zdobení perníčků. 

sos dětská vesnička 
kaRlovY vaRY

5

sos dětská 
vesnička 
BRNO
Na výtvarném a počítačovém kroužku 
s námi od podzimu spolupracují studenti 
pedagogické fakulty Masarykovy univer-
zity, do budoucna plánujeme i dramatický 
kroužek. Se spolkem Cantes se děti věnují 
také canisterapii. Navštívili jsme výstavu 
Dobrodružná Afrika očima cestovatelů a na 

Halloween jsme se v brněnské ZOO zúčast-
nili soutěže o nejstrašidelnější dýni. Absol-
vovali jsme školení o bezpečném chování na 
internetu a předvánoční čas u nás vyvrcho-
lil 17. prosince, kdy jsme uspořádali Vánoce 
ve vesničce.

Ze života sos
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i tento rok jsme se účastnili vánočního 
jarmarku obce chvalčov. děti si připravi-
ly taneční vystoupení a celá vesnička zde 
prezentovala svoji činnost. v předvečer 
sv. Mikuláše jsme se s dětmi vydali na před-
premiéru pohádky české televize duch nad 
zlato. promítání proběhlo v multikině  
v ostravě a děti přivítaly pohádkové posta-
vičky křemílka a vochomůrky. děti si užily 
sváteční atmosféru také na vánoční besíd-
ce. na programu byly taneční a hudební  
vystoupení, plno her a občerstvení  
od kauflandu. 

sos dětská 
vesnička chvalčov
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koMUnita Mládeže
Podzimní a zimní období na Komunitě mlá-
deže bylo ve znamení vzdělávacích progra-
mů zaměřených na rozvoj informačních do-
vedností a finanční gramotnosti. Účastnili 
jsme se také příprav i zabezpečení vánoční 
besídky, která se konala ve vesničce v Brně. 
Připravili jsme sladké občerstvení a jedna  
z dívek celou besídku moderovala. Na začát-
ku ledna jsme přivítali několik nových oby-
vatel, a to z brněnské i chvalčovské  
vesničky. 

sos slUníčko
Provoz Sluníčka ukazuje, jak moc byla 
tato služba v Karlovarském kraji potřebná. 
Všechna místa máme obsazená, a když nás 
někdo opustí, během pár dnů máme opět pl-
nou kapacitu. Děti velmi dobře prospívají,  
a to včetně dětí, které zažily fyzické týrání 
ze strany rodičů. V prosinci u nás byla mi-
kulášská nadílka a samozřejmě dorazil i Je-
žíšek. Společně s ostatními obyvateli vesnič-
ky jsme zdobili perníčky, což jsme si hod-
ně užili. V lednu navštívila vesničku první 
dáma paní Ivana Zemanová, která přinesla 
pro děti překvapení, a moc se jí u nás líbilo.



ohlasY naŠich 
dáRcŮ

nejen finanční dary, ale také slova pod-
pory jsou pro nás důležitá. Znamenají 
uznání a oporu v tom, že směr, kterým 
se ubíráme, je správný a potřebný. dě-
kujeme proto dárcům i všem, kteří naší 
činnosti fandí.

Jsem ráda, že i já mohu trochu pomoci. 
Prožila jsem šťastné dětství v báječné 
rodině. Byli jsme velmi chudí, ale šťast-
ní, a myslím, že se mi podařilo i mé dce-
ři udělat pěkné dětství  a pomoci jí ve 
vstupu do života. O to více cítím potřebu 
pomoci tam, kde se dětem tohoto daru 
nedostává. 
helena Špaňhelová

Práce s dětmi a pro děti patří k tomu nej-
důležitějšímu, co jedinec i společnost 
může konat. O to víc to platí pro děti, 
kterým chybí vlastní rodina. Vaše role 
je nezastupitelná a je mi ctí, že mohu 
skromně přispívat.        
toMáŠ opočenský

sBíRka pod vánoč-
níM stRoMeM na 
pRažskéM hRadě
Po několikaleté odmlce jsme navázali na 
tradici pořádání sbírky pod Vánočním stro-
mem na Pražském hradě. Tato akce se ve 
prospěch SOS dětských vesniček pořáda-
la již po šestnácté a my jsme rádi, že ji svou 
záštitou podpořila první dáma, paní Ivana 
Zemanová. Slavnostní rozsvícení se konalo 
1. prosince 2013, akci moderoval Jakub Že-
lezný a vystoupil Fanfárový orchestr Hradní 
stráže, Václav Neckář a chlapecký sbor Pue-
ri Gaudentes. Sbírka trvala do 6. ledna 2014 
a celkový výtěžek činil 332 208 Kč. Děku-
jeme všem, kteří se na akci podíleli i dár-
cům, kteří přispěli do pokladničky. Výtěžek 
sbírky bude použit na rozvoj programů pro 
ohrožené děti..

„

„
“

“
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6 ZpŮsoBŮ, 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

