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Úvodní slovo
i spousta zajímavého čtení. Jako tradičně
se můžete těšit na příběhy dětí, kterým
pomáháme, avšak najdete zde mnohem
víc. Můžete si přečíst, jak probíhá a co
všechno vlastně obnáší sociální prevence v praxi, co se za posledních několik
měsíců událo zajímavého v SOS dětských
vesničkách v Praze, v Karlových Varech,
v Brně i ve Chvalčově a dozvíte se, jak to
dopadlo s nadaným Honzíkem, o kterém
jsme psali v květnové Vesničce.

Milí přátelé a příznivci
SOS dětských vesniček,

dostává se vám do rukou poslední letošní
číslo časopisu Vesnička a s ním

Věřím, že mnohé z vás zaujme rozhovor
se známým českým fotografem Herbertem Slavíkem, který fotil děti z karlovarské vesničky. Přibližujeme vám atmosféru
focení, jak si ho děti užily a proč jsme se
do něj vůbec pustili.

Protože se kvapem blíží předvánoční čas,
máme pro vás také nápady a inspiraci, jak
potěšit své blízké a přitom pomoci dětem
jinak, netradičně, třeba koupí dárkového
vánočního certifikátu, hrnečku, trička
nebo propisky s naším logem.
Přeji vám krásné, klidné dny a příjemné
čtení Vesničky.

Jan Frank
Manažer fundraisingu a komunikace
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V programech SOS Sluníčko pomáháme dětem v okamžité nouzi a snažíme
se navracet úsměv do jejich tváří.
(Ilustrační fotografie)

SOS SLUNÍČKO: Naděje umírá
poslední
Z příběhů, které vám
vyprávíme, občas až mrazí. Naštěstí mají často
dobrý konec, o který se
zaslouží sociální pracovnice,
psychologové nebo tety z SOS
dětských vesniček. Nejinak tomu
bylo i v případě dvou sourozenců, Michala a Ondry*. I do jejich
osudu jsme mohli příznivě zasáhnout a podat jim pomocnou ruku.

Michal a Ondra* jsou zdraví kluci, které
jsme přijali do krizového zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc SOS
Sluníčka, protože jejich rodiče dlouhodobě nezvládali péči o ně. Jejich matka
zpočátku přiznávala, že má velké potíže
s bydlením, s hospodařením a s péčí
o domácnost, ale později vyšlo najevo, že
zanedbávání dětí je dlouhodobé, a to ve
všech oblastech péče o ně. Matka je silně
závislá na drogách a alkoholu, zanedbává
péči o děti včetně základních hygienic-

kých návyků, což způsobilo, že ona
i Michal s Ondrou se museli léčit ze žloutenky. Starší bratr nezvládal nedostatek
lásky, péče a vedení rodičů a po mnoha
problémech se ocitl ve vězení.
Chlapečci od samého začátku věděli,
kam a proč jdou. Neměli problém
rozloučit se s mámou, která byla
i v době jejich předání do SOS Sluníčka
pod vlivem návykových látek. Bylo pro
ně snadné odejít společně se sociální
pracovnicí. Jistě jim při tom velmi
pomohlo, že zůstávají spolu. Bráškové
se rychle přizpůsobili novému prostředí
a po prázdninách nastoupili do nových
škol v Karlových Varech, kde jsou moc
spokojení. Oba jsou navzdory všemu,
co prožili, veselí. Jsou sportovně nadaní, mají rádi hudbu a cítí se dobře ve
společnosti ostatních dětí. Mladší Ondra
se rád pomazlí a přitulí.

Matka je přijela navštívit jen jednou pozdě večer, když už se chystali do postýlek.
Mladší chlapec v její přítomnosti seděl
bez jediného slova. Starší bráška se jí
chtěl nejprve úplně vyhnout, ale pak jí
v slzách vyčetl, že všechno pokazila a on
se k ní už nikdy nevrátí. Od této návštěvy se maminka již neozvala a sociální
pracovnice neví, kde nyní žije.
O umístění sourozenců v SOS Sluníčku se
dozvěděla jejich teta, která s chlapci byla
i dříve v blízkém kontaktu, a začala
za nimi do SOS Sluníčka pravidelně
dojíždět. Nyní již kluci jezdí za tetou na
víkendové pobyty a budeme podávat žádost k soudu, aby si chlapečky teta mohla
převzít do pěstounské péče. Přejeme jim,
aby se jim u tety vedlo co možná nejlépe.
*Jména dětí byla z důvodu ochrany soukromí změněna.
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Honzík je v nové
škole spokojený
V květnové Vesničce jsme vám
vyprávěli příběh nadaného sedmiletého Honzíka*, který žije se
svou pěstounkou Mirkou* v Brně
za podpory brněnské SOS dětské
vesničky. Psali jsme o jeho mimořádném talentu a o tom, jak se
Honzík občas potýkal s tím, že se
v běžné základní škole, do které
chodil, občas nudil, vyrušoval
a měl potíže se soustředěním. Ty
by vyřešil nástup do soukromé
školy pro talentované děti. A jak
to vlastně dopadlo?

Podali jsme žádost pod názvem „Podpora
nadaného dítěte“ do Nadace pro rozvoj
občanské společnosti (NROS) a získali
jsme finanční příspěvek z Fondu Jarmily
Schulzové na úhradu školného a školní
družiny pro Honzíka. Honzík tak mohl

1. září nastoupit do 3. třídy v soukromé
základní škole v Brně.
Zde tak může Honzík v klidu a přirozeně rozvíjet svůj intelekt odpovídajícím
způsobem. Výuka probíhá zážitkově tak,
že se prolínají jednotlivé školní předměty
ve více různých výukových blocích. Žáci
mají sestaven individuální plán, který
zohledňuje jejich schopnosti, nadání
a potřeby. Škola zároveň respektuje rodiče
a vítá jejich iniciativu. Honzík je hodnocen slovně a má tak možnost poznat své
slabé a silné stránky.
„Honzík si zde našel nové kamarády
a je velmi spokojen. Mimo jiné i proto, že
děti tráví hodně času v přírodě v blízkosti
sportovišť, lesů a Brněnské přehrady“,

říká pěstounka Mirka. „Ve škole ho baví
nejvíc matematika a zajímá se o dění
kolem nás. Zapojil se i do dalších aktivit
v družině a v kroužku sportovních her. Děkuji zaměstnancům brněnské SOS dětské
vesničky za spolupráci a finanční pomoc
při úhradě školného pro Honzíka.“
*Jména byla z důvodu ochrany soukromí
změněna.

Pozdrav z letního Sparta Campu

Kluci z karlovarské SOS dětské vesničky se díky podpoře společnosti
Kaufland v červenci zúčastnili letního dětského tábora Sparta Camp
v Praze na Strahově, kde se jim celý týden věnovali profesionální
trenéři FK Sparta a další osobnosti.
Tábor byl od začátku do konce vyplněn zajímavými sportovními
a volnočasovými aktivitami. Program si děti náramně užily a domů
do Karlových Varů se vracely nadšené a velmi spokojené. Jedním
z nich byl i devítiletý Petr*, který sepsal své zážitky do dopisu. Jeho
psaní si teď můžete přečíst i Vy.
*Jméno bylo změněno.
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Focení s Herbertem Slavíkem
si děti užily
Kolik fotografií celkem vzniklo a kolik jich
bude představeno na vernisáži? Která je
podle vás nejzdařilejší?
Vzniklo zhruba šestnáct variant fotografií,
ale vzhledem k poměrně složité postprodukci fotografií jich nakonec použijeme
dvanáct. Jako autor mohu těžko hodnotit,
která z fotografií je nejzdařilejší. Já doufám, že zaujmou a potěší všechny, a to jak
děti, tak i nové majitele fotografií.

Známý český fotograf Herbert
Slavík v květnu letošního roku
nafotil sérii fotografií dětí
z karlovarské SOS dětské vesničky. Tyto fotografie byly zveřejněny na vernisáži v Národním
divadle a poté byly vydraženy.
Z fotografií navíc připravíme
kalendář v limitované edici
100 kusů, který bude možno zakoupit na www.sos-vesnicky.cz/
eshop.

Nestává se denně, abychom spolupracovali s takovouto osobností. Využili jsme
proto příležitosti a položili jsme Herbertovi Slavíkovi několik otázek.
Jste špičkou ve svém oboru. Fotil jste
známé politiky i sportovce. Jak jste si užil
focení dětí z SOS dětských vesniček? Čím
to pro vás bylo zajímavé?
Byla to úplně jiná, zcela nová zkušenost.
Většinou fotím s dospělými a převážně
s lidmi, kteří jsou na fotoaparát či kameru
zvyklí. S dětmi je to vždy daleko těžší.
Udržet jejich pozornost, nastavit je do nějaké pozice, která by nejlépe vyhovovala
stylizaci záběru, není právě jednoduché.
Musím ale říct, že spolupráce
s dětmi z SOS dětské vesničky v Karlových Varech byla bezvadná. Brali jsme to
jako takový happening a hlavně jako hru
pro děti. Ve spolupráci s Hypoteční bankou jsme dětem přivezli kostýmy a potom
je po skupinkách fotili. Pracovali jsme
i s různými filmovými efekty, aby děti

zažily opravdovou atmosféru velkého
focení, podobnou natáčení filmu. Věřím,
že si to nakonec všichni užili.
Jak se vám líbilo v karlovarské vesničce?
Přistupovaly děti k focení „zodpovědně“,
byly trpělivé nebo spíš neposedné?
Karlovarská vesnička působí dojmem
oázy. Volné seskupení rodinných domků,
mezi kterými jsou hřiště a travnaté plochy, působí velmi klidně a přívětivě. Byla
tam skutečně příjemná atmosféra a děti
byly skvělé. Myslím, že je fotografování
a celý ten rozruch kolem bavil, některé
děti se objevují i na více záběrech. Třeba
to některé z dětí inspirovalo natolik, že je
někdy v budoucnosti uvidíme před nebo
za kamerou i jako profesionály.

Těšíte se na vánoční svátky a jak je budete trávit?
Na vánoční svátky se těším moc. Trávím
je tradičně doma, ale mám také moc rád
hory a lyžování, a proto se snažím trávit
hodně času i na horách, pokud je to
možné. Snažím se spojit příjemné
s příjemným, takže pobyt na horách
využívám nejen k aktivnímu odpočinku
a k lyžování, ale i k fotografování.
Děkujeme za rozhovor.
(Pozn. redakce: Projekt vznikl za podpory
Hypoteční banky.)

Foto © Archiv SOS dětských vesniček

Děti z karlovarské SOS dětské vesničky zachytil svým fotoaparátem Herbert Slavík

Jaké zajímavé projekty chystáte pro příští
rok?
Začátek roku bych rád věnoval pokračování dlouhodobého projektu HRY.
Jezdím na světové poháry v lyžování
a další sportovní soutěže. Z nich bych pak
chtěl připravit výstavu obrazů se sportovní tematikou.
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Rudolf Brázdil a Miroslav Trnka při podpisu knihy během jejího křtu na Ústavu výzkumu globální změny v Brně (foto Marian Pavelka)

Pomáhat je správné
Našimi dárci se nedávno stali autoři publikace „Sucho v českých
zemích: minulost, současnost,
budoucnost“, kterou v roce 2015
vydalo Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České
republiky v Brně.

Tato kniha obdržela v červnu tohoto
roku Cenu Josefa Hlávky za vědeckou
literaturu pro oblast neživé přírody za rok
2015, dotovanou částkou 50 tisíc korun,
kterou se autoři rozhodli věnovat SOS
dětské vesničce v Brně na pořízení lanové
pyramidy na zahradu, kde děti tráví
odpolední volný čas po příchodu ze školy
a po splnění svých všedních povinností.
Povídali jsme si s vedoucími 45-členného
autorského kolektivu a editory knihy,
s profesorem Rudolfem Brázdilem
a s profesorem Miroslavem Trnkou, co je
vedlo k tomuto rozhodnutí.

Kdy jste se poprvé dozvěděli o SOS dětských vesničkách?
RB: Já poměrně pozdě, až po roce 1990,
kdy moje paní začala působit v nově založeném klubu Soroptimist International
v Brně, který sdružuje ženy různých povolání a zájmů a převážně se zaměřuje na
konkrétní pomoc potřebným, a to zejména
dětem. Měl jsem tedy informace o jejich
aktivitách takříkajíc z první ruky. Ale
kolega Mirek znal SOS dětské vesničky
již mnohem dříve.
MT: Ve skutečnosti to bylo jen o tři roky
dříve. Tehdy jsem si zamiloval staré výtisky časopisu Větrník z let 1968-69. Tam
pod příhodami mých oblíbených hrdinů
Kopyta a Mňouka vycházela poděkování
čtenářům, konkrétním přispěvatelům,
kteří podpořili SOS dětské vesničky.
Pátral jsem v těch výtiscích dál a myšlenka podpory SOS dětských vesniček mě
zaujala natolik, že jsem se začal zajímat,

jak mohu také pomoci. Jenže tenkrát byly
SOS dětské vesničky v nemilosti režimu
a odpovědi na to, kam mohu své příspěvky poslat, jsem se pochopitelně nedočkal.
Nicméně ve chvíli, kdy kolega a kamarád Ruda Brázdil přišel s návrhem, že
bychom mohli darem podpořit brněnskou
SOS dětskou vesničku, se kruh uzavřel.
Proč jste se rozhodli věnovat cenu za
knihu Sucho v českých zemích právě na
pomoc dětem z SOS dětské vesničky
v Brně – Medlánkách? Je pro Vás brněnská vesnička něčím výjimečná nebo hrálo
roli něco jiného?
RB: Když jsme se dozvěděli o udělení
ceny za knihu a byli jsme informováni, že
její udělení je spojeno s finanční odměnou 50 tisíc korun, začali jsme zvažovat,
jak ji co nejlépe a nejracionálněji využít.
Oba jsme došli k názoru, že nejlepší bude
věnovat ji na dobročinné účely, a když mi
moje žena na můj dotaz navrhla možnosti,
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byla volba podpořit SOS dětské vesničky
jasná. Protože jsem rodilý Brňák a vydavatel naší knihy sídlí v Brně, nemohla být
volba jiná než vesnička v Brně-Medlánkách.
MT: Já bych dodal, že nikdo ze spoluautorů proti této brněnské volbě nic nenamítal. Faktem je, že rodilých Brňanů či
alespoň absolventů brněnských univerzit
je mezi nimi řada.
Přináší pomoc druhým také něco Vám
osobně?
RB: Jsem názoru, že nikdo jiný nepotřebuje pomoci tak moc jako právě děti,
kterým se z nejrůznějších důvodů něčeho
důležitého nedostává, ať již v duševní,
citové či materiální oblasti. Pokud dětem
nově pořízená lanová dráha udělá alespoň
trochu radosti a pomůže jim zapomenout
na nepříjemné zážitky, pak to bude radost
i pro mě.
MT: Během práce na knize jsem si několikrát uvědomil, jaké mám štěstí, když

mohu spolupracovat s takovou partou prima vzdělaných lidí. Přesto mě překvapila
odezva kolegů na náš návrh, co chceme
podniknout se získanou cenou. Tak rychlou, jednoznačnou a dá se říci nadšenou
reakci jsem nečekal. A završením byla
radost, se kterou přijala celý záměr moje
žena a synek s dcerkou.
Pro studenty jste autoritami a lidmi, kteří
ovlivňují názory a přesvědčení dorůstajících generací. Vštěpujete svým studentům,
že pomoc potřebným je důležitá? Jak přistupujete k výchově svých dětí a vnoučat?
RB: Naši studenti jsou už dospělí lidé
a tak mají svůj vlastní názor ovlivněný
výchovou jejich rodičů. A pokud jde
o mých šest vnoučat, tam se o působení
v tomto smyslu samozřejmě snažím a věřím, že se mi to snad i daří a že něco jim
z těchto mých názorů a přesvědčení zůstane a budou se jimi i řídit.
MT: Rád bych dodal, že na univerzitách
už pedagog založení člověka nezmění, jen
může jít příkladem a studenty přimět

k přemýšlení a zaujímání postojů. U na
šeho druháčka a předškolačky možnost
ovlivnit jejich postoje ještě je, a proto se
s ženou snažíme vést je k přesvědčení, že
pomáhat je chvályhodné a správné. Oba
mají štěstí na paní učitelku a tety ve školce, takže naše výchova tímto směrem není
až tak složitá. Jací z nich vyrostou lidé, to
prověří až čas.
Máte nějaký vzkaz pro děti a naše zaměstnance?
RB a MT: Náš vzkaz pro děti je jednoduchý: Přejeme, ať si lanovou pyramidu
pořádně užijete a dokážete i v budoucím
životě překonávat podobné, i zdánlivě
těžko dosažitelné pyramidy! A všem, kteří
se kolem dětí nejen v Brně, ale i v dalších
SOS dětských vesničkách točí, bychom
chtěli poděkovat za jejich péči o děti a popřát jim mnoho zdaru v jejich mimořádně
záslužné a možná ne vždy plně doceněné
práci!
Mnohokrát děkujeme za rozhovor a za
Vaši podporu!

SOS KOTVA pomáhá zvládnout
samostatný život
O našem programu SOS Kotva –
dům na půl cesty jsme psali ve
Vesničce již několikrát. Za dobu
své téměř tříleté existence poskytla SOS Kotva zázemí jedenácti klientům. Tři z nich už zařízení
opustili a žijí své samostatné
životy.

Aktuálně je kapacita, kterou máme
k dispozici pro celkem osm klientů, plně
obsazena. Zájemce evidujeme v pořadníku žadatelů o tuto velmi důležitou
a potřebnou sociální službu. V minulých
letech v SOS Kotva převažovali mladí
muži, momentálně je skóre muži-ženy
vyrovnané. Dům na půl cesty je určen
mladým dospělým ve věku 18 až 26 let,
a to primárně těm, kteří odešli z pěstounské rodiny nebo dětského domova.
V předchozích letech převažovali klienti
z pěstounských rodin, nyní službu více
vyhledávají dospělí, kteří opustili dětský
domov. Mladí dospělí kromě ubytování
v plně vybaveném rodinném domě
pravidelně využívají sociálně psychotera-

peutické podpory sociálních pracovníků.
Letos jsme díky společnosti Hyundai
umožnili čtyřem z nich získat řidičské
oprávnění, které jim v jejich profesním
životě může pomoci k získání zajímavějšího zaměstnání. Jsme pyšní na to, že
sedm našich klientů pracuje v trvalém
pracovním poměru a jejich zaměstnavatelé jsou s nimi spokojeni. Jediný momentálně studující klient SOS Kotva dokončí
v příštím roce učební obor.
Nově jsme v roce 2016 poskytli zázemí
i mladým lidem, kteří mají křehkou
psychiku a pro svůj samostatný život potřebují především bezpečné a podporující
prostředí, které jim v českém sociálním
systému může poskytnout pouze dům
na půl cesty. Věříme, že program SOS
Kotva jim umožní získat jistotu při řešení
běžných životních úkolů a časem se zbaví
i úzkosti ze samostatného života. Chceme
i nadále pomáhat mladým dospělým
především v získávání nových profesních
a kvalifikačních dovedností tak, aby se
dobře uplatnili v pracovním životě.
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ných 68 tisíc korun. Děkujeme společnosti
Hyundai, jejím zaměstnancům i všem
dobrovolníkům z řad veřejnosti, kteří
nás po celý letošní půlrok takto běháním
podporovali.

Vánoční sbírka Z lásky
k dětem

Od 17. listopadu budou mít zákazníci
prodejen Kaufland možnost přispět
30 korunami SOS dětským vesničkám
na pomoc ohroženým dětem ve vánoční
sbírce „Z lásky k dětem“ symbolickým
zakoupením charitativní dárkové visačky.
Vánoční obrázky na visačky malovaly
samy děti.

Pomohli jsme tisícovce dětí

Koncerty Z lásky k hudbě

V létě náš generální partner společnost
Kaufland pořádal sérii rockových koncertů „Z lásky k hudbě“, jejichž výtěžek byl
věnován na financování služeb, kterými
SOS dětské vesničky pomáhají ohroženým dětem. Šlo o šňůru šesti koncertů
v Čechách a na Moravě, kterou navštívilo více než 11 000 diváků. Celkový
výtěžek z prodeje vstupenek, který nám
společnost Kaufland zaslala na účet,
činil 82 000 Kč. Děkujeme.
Dík patří také všem účastníkům koncertů, kteří nás přišli na koncertech navštívit
na stánek a podpořili nás. Atmosféra
festivalu byla velmi příjemná a přátelská.
V kasičkách jsme tak nasbírali úctyhodných 14 615 Kč. Návštěvníci koncertů
se dobře bavili a na pomoc dětem tak
putovalo 96 615 Kč.

V průběhu prvních osmi měsíců tohoto
roku SOS dětské vesničky pomohly ve
svých programech jednomu tisíci dětí.
Oproti loňskému roku, kdy službami
SOS dětských vesniček prošlo za celý
rok 893 dětí, je to velký nárůst. SOS dětské vesničky tedy potvrzují své postavení jedné z nejvýznamnějších organizací,
působících v České republice v oblasti
přímé pomoci ohroženým dětem.
Velmi děkujeme všem našim dárcům
a příznivcům za jejich podporu. Bez nich
by toto vše nebylo možné.

Workshop Bušido v Brně

Dvě děti ze služby SOS Přístav v Brně
se v srpnu zúčastnily zajímavého
workshopu, který učí starší děti ve věku
od 16 let a mladé dospělé, jak uspět na

trhu práce a zvládnout pracovní prostředí. Workshop připravuje děti a mladé
dospělé na budoucí vstup do pracovního
procesu. Zvyšuje tak šanci na jejich
pracovní uplatnění a usnadňuje jejich
adaptaci na trhu práce vytvořením
pozitivních pracovních návyků. Děti
byly z workshopu velmi nadšené a těší
se už na další akci ve vesničce. Tou
bude školení finanční gramotnosti.
Školení plánujeme zopakovat v listopadu
přímo v brněnské SOS dětské vesničce
a bude určen především klientům
SOS Kotva, tedy mladým dospělým.
Děkujeme lektorovi, panu Milanu
Nerudovi a už se moc těšíme.

V květnové Vesničce jsme psali
o charitativním projektu „Běhejte
s Hyundai“, který odstartoval letos
v dubnu a vyvrcholil 18. září společným
závodem zaměstnanců a příznivců
SOS dětských vesniček a společnosti
Hyundai a mnoha dalších nadšených
běžců. Automobilka Hyundai věnovala
za každý uběhnutý kilometr jednu korunu ve prospěch naší organizace.
Od dubnového spuštění až do ukončení
akce se podařilo v rámci naběhaných kilometrů a bonusových soutěží vybrat 46 tisíc
korun a uběhnout přes 34 tisíc kilometrů.
Celkový výtěžek se vyšplhal na úctyhod-

Foto © Archiv SOS dětských vesniček

Běh s Hyundai
pro SOS dětské vesničky

Jindra Šalátová přebírá šek z rukou Václava Chvojky – zástupce společnosti Hyundai.

Foto © Archiv SOS dětských vesniček
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Tety a sociální pracovnice v SOS Sluníčku se snaží navracet dětem úsměv. Ten je
pro ně největší odměnou. (Ilustrační fotografie)

SOS SLUNÍČKO: Lukášek nám
dělá radost
O tom, že spokojené dětství není
samozřejmostí, se bohužel přesvědčil i malý Lukášek*, kterého
jsme letos v březnu přijali do
SOS Sluníčka v Karlových Varech.

Jeden a půl roční chlapeček se do našeho
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dostal proto, že jeho maminka byla
odsouzena k výkonu trestu odnětí svobody a otec sám péči o malého chlapečka
nezvládal. Otec neuspokojivou rodinnou
situaci svaloval především na velké pracovní vytížení, avšak během lékařského
vyšetření vyšlo najevo, že Lukášek je již
dlouhodobě zanedbáván a péče o něj není
vůbec dostačující. Lukášek byl při přijetí

do SOS Sluníčka hladový a po celém tělíčku měl vyrážku. Navíc byl nachlazený.
Jeho otec tehdy tvrdil, že si pro synka do
dvou týdnů přijde, a že v žádném případě
nedopustí, aby o syna přišel, jako se mu to
stalo se dvěma staršími syny, kteří v našem
zařízení také pobývali. Ti v současné době
spokojeně žijí v pěstounské rodině a je jim
v nich dobře. Muž obviňoval svou partnerku
a neschopné úředníky. Pravdou však bylo,
že nic ze slíbeného nedodržel, chlapečka za
dobu půlročního pobytu viděl jen dvakrát.
Lukášek udělal v SOS Sluníčku velké pokroky a i nadále skvěle prospívá. Jí s chutí
a klidně spinká, naučil se zde chodit a rád

si hraje a mazlí se s plyšovými kamarády.
Vyrážka mu už téměř zmizela a nyní je
z něj veselý a zdravý chlapeček.
Další dobrou zprávou je, že se o Lukáškovi
dozvěděli pěstouni, kteří mají v péči jeho
dva sourozence a ti okamžitě začali konat.
Nedávno proběhly jejich první kontakty
s chlapečkem a vše do sebe dobře zapadlo.
Lukášek je z pěstounů nadšený a oni z něj
ještě víc. Pokud bude takto úspěšně vše probíhat i do budoucna, půjde malý Lukášek
brzo do nové rodiny ke svým bratrům.
*Jméno bylo z důvodu ochrany soukromí
změněno.

PŘIJĎTE S NÁMI ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ
STROM NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Zveme Vás na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a zahájení tradiční vánoční sbírky
SOS dětských vesniček.
Akce se koná v neděli 27. listopadu
v podvečer na náměstí U Svatého
Jiří na Pražském hradě.
Sbírka pod vánočním stromem potrvá do 6. ledna 2017.

Foto © Archiv SOS dětských vesniček
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V SOS Kompasech pomáháme rodinám řešit potíže tak, aby mohly zůstat pohromadě. (Ilustrační fotografie)

NAŠIMA OČIMA: Sociální
prevence v praxi
Zaměstnanci SOS dětských vesniček, zvlášť ti v první linii v přímé
péči, se dnes a denně přesvědčují na vlastní kůži o tom, jak důležitá je sociální prevence a práce
se sociálně slabými rodinami,
kterým reálně hrozí odebrání
dítěte z jejich péče. Zajímá vás,
jak konkrétně pomáháme a co
tato péče obnáší? Na toto téma
se zaměřila Soňa Kolářová, která pracuje jako terénní sociální
pracovnice v SOS Kompas Zábřeh.

výchově dětí, pomáháme jí s péčí
o domácnost, usnadňujeme jí kontakt
s úřady a dalšími institucemi a snažíme se společně najít vhodnější bydlení
pro celou rodinu. Základní podmínkou
spolupráce je vztah založený na důvěře,
který se buduje postupně. S tím je spojená
nezbytná psychická podpora matky, která
je odkázána jen na svoje síly a schopnosti.
V situaci, v níž se ocitla, totiž nemá možnost pomoci od vlastní rodiny.

Naše kancelář SOS Kompas Zábřeh
poskytuje sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. To je odborné označení
naší každodenní práce. Co se za souslovím skrývá v praxi? Jaké aktivity sociální
práce v terénu zahrnuje? Alespoň část
z nich se pokusím přiblížit na příkladu
konkrétní rodiny.

Práci v rodině zajišťují vždy dvě sociální
pracovnice současně. Jedna z nás pracuje
s matkou, s níž řešíme aktuální naléhavé záležitosti a situace. Druhá sociální
pracovnice se věnuje v dětském pokoji
starším dětem, rozvoji jejich řečových dovedností, přípravě do školy a společným
hrám. Bohužel mnoho rodičů ani netuší,
jak k dětem přistupovat, chybí jim vzory
z původních rodin.

Zhruba deset měsíců dojíždíme z naší
kanceláře do rodiny, v níž je matka
samoživitelkou a stará se o šest dětí.
Nejstaršímu z nich je 10 let a nejmladším
dvojčatům rok. Už takový počet dětí
a věková skladba jsou pro matku velkou
zátěží. Nabídku spolupracovat s námi
proto přivítala velmi vstřícně. Paní
všestranně pomáháme. Podporujeme ji při

Rodinu jsme zpočátku navštěvovali každý
týden po dobu dvou hodin, nyní jsme
se dohodli na setkáních jednou za dva
týdny. Spolupráce s rodinou se ukazuje
do budoucna jako dlouhodobá a prospěšná. Matka sama přiznává, že díky nám,
pracovnicím SOS Kompas, lépe zvládá
svou roli. Ví, že se na nás může s důvěrou

obrátit, svěřit se nám a ví, že u nás najde
pomocnou ruku, což pro ni znamená jistotu. Na dětech sledujeme velké pokroky
a promítá se do nich pozitivně i matčina
psychická pohoda.
Naše práce je velmi různorodá, pestrá
a pro nás velice zajímavá. Pro konkrétní
rodiny je potřebná a přínosná. Ukazatelem je velký a soustavný zájem o službu
ze strany rodin a jejich pozitivní ohlasy. Úzce spolupracujeme s odděleními
sociálně právní ochrany dětí příslušných
městských úřadů. Uvádím část jejich hodnocení: „ Spolupráce s pracovnicemi
SOS Kompas Zábřeh je vždy vstřícná,
rychlá a vždy profesionální. Jedná se
o nesmírně těžkou práci. Neumíme si
představit, že bychom neměli možnost
s SOS Kompas Zábřeh spolupracovat.
Naše práce by byla mnohem méně efektivní, protože by nám chyběl jeden
z důležitých nástrojů profesionální sociální práce.“
Naše kancelář působí v regionu okresu
Šumperk nyní jeden rok. Práci však neměříme časem, ale spokojeností dětí
v rodinách a jejich šťastnými úsměvy,
které naší práci dávají nejvyšší smysl.
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Dobročinná bábovka
Dobročinná bábovka
Představte si plnou třídu dětí. A teď si
takových tříd představte čtyřicet… To
už je více než tisíc dětí a právě do tolika
dětských osudů jsme mohli díky podpoře
vás, našich dárců, od začátku roku již zasáhnout. Každý finanční příspěvek představuje důležitý vklad na účet šťastnější
budoucnosti ohrožených dětí. V jejich
získávání se tvořivosti meze nekladou
a třeba některý z netradičních nápadů,
které pro vás máme, bude inspirací právě
vám.
Zapojte své okolí, buďte
inspirací
Pomoc potřebným je velmi osobní záležitostí, ale napadlo vás, že by mohla být
inspirací také pro vaše okolí? Ne, nemějte
obavy, nebudeme vás žádat, abyste se
svým počínáním chlubili na svém face-

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

bookovém profilu, ani abyste rozesílali
naléhavé SMS zprávy všem svým přátelům. Ale až budete slavit narozeniny či
svátek, zkuste svým přátelům navrhnout,
aby místo kupování dárku podpořili ohrožené děti tak, jako to pravidelně děláte
vy. Společně tak pomůžete tam, kde je to
skutečně třeba.
Pijete v práci pravidelně kávu či čaj?
A co vaši kolegové? Takový šálek
lahodné kávy lze snadno osladit dobrým
pocitem z pomoci dětem. Přesvědčte své
kolegy, aby za každou kávu přispívali
pětikorunou, kterou pak společně věnujete
ohroženým dětem. A není třeba zůstat jen
u pití kávy. Upečte spolupracovníkům
třeba bábovku a každý z kousků může
představovat například desetikorunu
věnovanou na dobrou věc.

Kde nás najdete

Upeč třeba chleba, postav
třeba zeď
Aby bylo možné poskytnout pomoc co
největšímu počtu dětí, je třeba udržovat
celou organizaci v plynulém chodu. S tím je
spojena řada nezbytných provozních nákladů
– na úklid, odborné opravy domů a jejich
údržbu, ale třeba také na účetní nebo právní
služby. Pokud byste rádi přiložili ruku k dílu,
budeme rádi, když nás budete kontaktovat.
Díky vám budeme moci ušetřené prostředky
věnovat přímo na další pomoc dětem.
Podpořit nás můžete třeba i koupí hrnečku, trička nebo propisky
s naším logem. Prohlédnout si je
a inspirovat se můžete na našich
webových stránkách
www.sos-vesnicky.cz/eshop

Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte!

Kontaktujte nás

www.sos-vesnicky.cz

detem@sos-vesnicky.cz

www.facebook.com/
SOSvesnicky

212 246 212

Darujte pravidelně,
aby se její šťastné dětství

Děti rodičů na drogách, děti z rodiny bez domova, děti rodičů ve vězení, týrané děti… Dokážeme jim
nastartovat šťastné dětství. Ale aby běželo bez zadrhnutí dál, potřebují vaši pravidelnou pomoc.

Pomáhejte smysluplně a zřiďte si trvalý měsíční příkaz.
www.sos-vesnicky.cz	Láskyplný domov pro každé dítě

Generální
partner

Hlavní partneři
Orbit Baseline

Orbit Professinal
Orbit for Kids

V roce 2016 naši činnost podpořily tyto instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Olomoucký kraj, Ivančice, Nejdek, Zábřeh, Šumperk, Benátky nad Jizerou,
NF Albert, Karlovarský kraj, Hlavní město Praha, Karlovy Vary, Přerov, Bystřice pod Hostýnem, Lipník nad Bečvou, Prostějov.

