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Jména dospělých osob a dětí, jejichž příběhy vám v časopise přinášíme, jsou z důvodu ochrany soukromí většinou změněna. 
Ilustrační fotografie, není-li uvedeno jinak, pocházejí z fotobanky SOS dětských vesniček.

V červenci bylo v pražském SOS 
Sluníčku živo: více než desítka známých 
osobností se tu fotila s dětmi využívající-
mi některou ze služeb naší organizace. 
Výsledkem bude charitativní kalendář  
na rok 2019, jehož křest se uskuteční  

18. října ve Starém purkrabství na Vyše-
hradě. Vedle Kamila Střihavky, Matěje 
Rupperta, Daniely Šinkorové a dalších 
známých tváří se focení zúčastnila  
i Tereza Kostková, nová patronka  
SOS dětských vesniček. 

ZNÁMÉ OSOBNOSTI NAFOTILY CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ

NEJKRÁSNĚJŠÍ PRÁZDNINY

Vrcholem letošního léta se pro děti 
z brněnské SOS dětské vesničky 
a Kompasu stal prázdninový pobyt 
u italského jezera Caldonazzo. Na 
tamním letním táboře SOS dětských 
vesniček se scházejí děti z celé Evro-
py už od roku 1953. Koupání, příroda 
a kamarádi – co víc si v létě přát?

MILÍ PŘÁTELÉ,

opět Vás po čase 
zdravím. Tentokrát 
se setkáváme na 
sklonku léta, kdy 
většina z nás zpra-
covává poslední 
podovolenkové 
zážitky a prohlíží 

stovky pořízených fotografií. Je ale 
mnoho rodin, které řeší úplně jiné věci.
S přicházejícím podzimem jsou noci stá-
le chladnější a zahradní chatka či stan už 
nestačí. Zahrádky a lesy už neposkytují 
tolik jídla a výbava do školní aktovky 
se sama nepořídí… Že nevíte, o čem 
mluvím? Bohužel je stále spousta rodin, 
které se ne vlastní vinou dostávají do 

obtížných situací, jež blížící se podzim 
ještě komplikuje. I přes velikou snahu 
se někdy stane, že se rodiče nemohou 
postarat o své děti a vlastními silami již 
nedokáží nastalou situaci řešit. I díky 
Vám však umíme zažehnout jiskřičku 
naděje a nabídnout pomocnou ruku. 

V tomto vydání časopisu Vesnička si mů-
žete přečíst příběh paní Mileny, maminky 
sedmi dětí, která podobnou situaci vyře-
šila s pomocí dvou služeb SOS dětských 
vesniček. Krizové centrum SOS Sluníčko 
zajistilo kvalitní péči o děti v době, kdy 
maminka ve spolupráci s pracovníky stře-
diska SOS Kompas pracovala na nápravě. 
Společnými silami se tak podařilo zajistit 
pro rodinu vhodné bydlení i zapracovat na 
správné péči o děti. Dnes je rodina opět 

pohromadě a naše sociální pracovnice 
vídá při pravidelných návštěvách, při 
nichž už řešíme především pokroky  
a úspěchy.

Dovolte mi touto cestou poděkovat Vám 
všem, kteří nás jakýmkoli způsobem 
podporujete. Příběh paní Mileny a jejích 
dětí je i díky Vám jen jedním z mnoha 
příběhů se šťastným koncem.

Přeji krásné a klidné dny Vám všem.

Dominika Lamperová
Zástupkyně regionální ředitelky  
a ředitelka SOS Sluníčko Karlovy Vary

Jana Kotrlová alias Chechty přešla za 
léto pěšky republiku od nejvýchodněj-
šího cípu republiky až po ten nejzápad-
nější. Cílem jejího 700 km dlouhého 
putování bylo sehnat peníze na nákup 

dětských postýlek pro krizové centrum 
SOS Sluníčko v Karlových Varech.  
V době uzávěrky tohoto časopisu ještě 
nevíme, jestli se jí to podařilo, už teď má 
ale náš veliký obdiv!

POCHOD NAPŘÍČ REPUBLIKOU PRO DOBROU VĚC

DĚTI ZÁVODILY NA BOUZOVĚ

V sérii letních závodů Běžíme na hrad 
nechyběli ani letos malí běžci z SOS 
dětských vesniček. Na hradě Bouzov 
se utkali o vítězství v několika kate-
goriích. Na závěr výletu si děti prošly 
i pohádkovou cestu a domů odjížděly 
plné zážitků.
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POKUD VÁM NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY BUDOU NĚCO PŘI-
POMÍNAT, NENÍ TO NÁHODA. PŘED ROKEM JSME PSALI 
O SEDMI SOUROZENCÍCH, JEJICHŽ PŘÍBĚH NA ROZDÍL 
OD  TOHO DNEŠNÍHO ZATÍM NEMÁ ŠŤASTNÝ KONEC, 

MAMINKA SE O NĚ ANI S PROFESIONÁLNÍ PODPOROU NEDOKÁ-
ZALA POSTARAT. O TO KRÁSNĚJŠÍ JE PŘÍBĚH RODINY, KTERÁ JE 
TAKÉ OSMIČLENNÁ A TAKÉ SE SKLÁDÁ Z MAMINKY  
A SEDMI „TRPASLÍKŮ“.

SOS KOMPAS: 
POD MÁMINÝMI KŘÍDLY

Nejmladšímu Pepíkovi byly dva měsíce  
a nejstaršímu Honzíkovi osm let, když 
byla rodina ze dne na den vyhozena  
z ubytovny doslova na ulici. V tuto chvíli 
samozřejmě zasáhly úřady. Čtyři nejstarší 
děti byly přijaty do krizového zařízení 
SOS Sluníčko a maminka, paní Milena, s 
třemi menšími dětmi nastoupila společný 
pobyt v kojeneckém ústavu. 

BOLESTNÉ ODLOUČENÍ
Dvě holčičky i Pepík s Honzíkem  
v SOS Sluníčku krásně prospívali, ale 
maminka nesla odloučení od svých 
dětí velice špatně. Proto jsme jí nabídli 
pomoc programu SOS Kompas, v němž 
poskytujeme bezplatnou preventivní péči 
rodinám, kterým hrozí odebrání dětí a řeší 
mnohačetné problémy. Cílem spolupráce 
bylo nalézt pro velkou rodinu bydlení, což 
byl samozřejmě pro paní Milenu jako pro 
samoživitelku velký problém, pak také 

zvýšit její rodičovské kompetence  
a zajistit finanční stabilitu rodiny.

BYDLENÍ JE ZÁKLAD
Nebylo to lehké, ale s pomocí našich so-
ciálních pracovnic se podařilo pro rodinu 
najít bydlení v rodinném domku. Paní 
Milena se do něj nastěhovala nejdříve 
na zkoušku se třemi dětmi, s kterými 
pobývala v kojeneckém ústavu. Moc se 
snažila, spolupracovala a byla vděčná za 
pomoc při shánění skromného zařízení 
domku. Věděla, že kdyby selhala, úřady 
by jí odebraly všechny děti a hrozilo by 
jejich umístění do ústavu.

BÝT DOMA S MÁMOU
Dovedete si představit, co se děje  
v hlavičkách všech dětí v takovém přípa-
dě? Člověk o tom možná raději nepře-
mýšlí. S cizími tetami je hezky, okolo je 
spousta hraček, nikdo nekřičí a občas je 

po večeři i nějaká dobrůtka jako bábovka 
nebo bublanina. Ale jak se teď má máma 
a bráchové? A proč máma říkala – když 
si myslela, že ji neslyším – že se možná 
všichni společně už neuvidíme a půjdeme 
do dětského domova? Co to vůbec je? Já 
chci být doma  
s mámou…

DOBRÝ KONEC
Vše ale naštěstí fungovalo, jak má: 
maminka napnula všechny síly, sociální 
pracovnice také, spolupráce se dařila  
a k tomu nejhoršímu naštěstí nedošlo. 
Nyní je celá rodina pohromadě. Naše 
sociální pracovnice ji stále pravidelně 
navštěvují a dělají spolu s maminkou 
všechno proto, aby všichni společně 
mohli překonat těžké časy a jejich nový 
domov byl místem radosti a naděje. Je 
hned o trochu lehčí doufat v dobré konce!
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PANÍ PAVLA ELIÁŠOVÁ MÁ DOMA ROK  
A PŮL STARÉHO CHLAPEČKA, V ZÁŘÍ 
SE MU NARODÍ MALÁ SESTŘIČKA. 
PŘESTOŽE JE NA MATEŘSKÉ, POD-
PORUJE PRAVIDELNĚ UŽ NĚKOLIK 
LET NAŠI ORGANIZACI. PANÍ PAVLA 
POCHÁZÍ Z KROMĚŘÍŽE A JE MORAV-
SKÁ PATRIOTKA, LÁKAVÁ NABÍDKA Z 
AKADEMIE VĚD JI ALE PŘED NĚKOLIKA 
LETY PŘIVEDLA DO PRAHY. STÁLO TO 
ZA TO, DÍKY SVÉ DOKTORSKÉ PRÁCI 
DOKONCE ZÍSKALA PRESTIŽNÍ VĚDEC-
KÉ OCENĚNÍ ČESKÁ HLAVA. 

Jste uznávanou vědkyní v oboru fyzikální 
chemie, jak jste se k tomu dostala? A čím 
přesně se zabýváte?
Po studiu na univerzitě v Olomouci jsem 
tam původně chtěla zůstat. Pak ale přišla 
možnost studovat na Karlově Univerzitě  
a udělat si doktorát na Akademii věd,  
a i když jsem Moravu opouštěla s těžkým 
srdcem, stálo to za to. Dostala jsem se do 
skvělého mezinárodního týmu a práce se 
mi stala koníčkem. Zabývám se přípravou 
nových pevných katalyzátorů na bázi 
zeolitů. Jsou to fascinující materiály, které 
se dají využít především při zpracování 
ropy, při přípravě léků, kosmetiky i jako 
sorbenty pro nežádoucí skleníkové plyny.

Proč jste se rozhodla podporovat zrovna 
SOS dětské vesničky?
Líbí se mi vícestranné zaměření organiza-
ce. Pomáháte v nouzových situacích, kdy 
hrozí odebrání dětí od rodičů, ve svém 
krizovém centru nabízíte útočiště dětem  
v nouzi. Poskytujete ale i preventivní péči 
a podporou pěstounských rodin. Navíc 
transparentnost celé organizace dává 
člověku důvěru v to, že peníze se neztratí 
někomu „do kapsy“, ale skutečně budou 
pomáhat. 

Přispíváte i na jiné projekty?
Ano, před lety jsem se stala i Dobrým 
Andělem. Pomáhat lidem v době, kdy se 
snaží poprat s těžkou nemocí, je pro mě 
důležité. Obzvláště když je tou nemocnou 
osobou malé dítě.

Přináší pomoc druhým také něco Vám 
osobně?
Pocit, že snad kdybych se já někdy dosta-
la do tak těžké situace, bude tady někdo, 
kdo mi bude umět pomoci. Že jsou tady 
lidé, kteří chtějí pomáhat ostatním a žijí 

pro to. Nemám moc ráda pouliční sbírky. 
Člověk sice aktuálně daruje pár korun, 
které najde po kapsách, ale vlastně nemá-
te tušení, komu jste peníze dali. Když ale 
přispívám pravidelně každý měsíc na oba 
projekty, mám dobrý pocit z toho, že ty 
peníze jdou přesně tam, kde je potřeba.  
I malé, ale pravidelné měsíční částky  
v rámci stokorun tak někomu pomáhají. 
A já si říkám, že o těch několik set korun 
měsíčně se vždycky zvládnu uskromnit. 

Která ze služeb poskytovaných SOS dět-
skými vesničkami je Vám nejbližší?
Všechny oblasti jsou velmi důležité. Mě 
fascinují lidé, kteří se rozhodnou stát 
pěstouny a věnovat svůj život dětem, 
které neměly v životě štěstí. Je to prostě 

naprosto úžasná věc. Sama nevím, jestli 
bych něco podobného zvládla a proto 
mají pěstouni u mě velký respekt a obdiv.

Chtěla byste něco vzkázat kolegům, kteří 
pracují přímo s dětmi?
Moc vám držím palce! I když ve vaší 
práci asi často narážíte na řadu administ-
rativních překážek a lidskou nevoli nebo 
neochotu, vydržte prosím, protože vaše 
práce má smysl. Všechny ty děti, kterým 
nyní pomáháte, si v dospělosti uvědomí, 
jak moc jim vaše organizace pomohla 
a třeba pak budou předávat váš vzkaz  
o vzájemné pomoci dále.

Moc Vám děkujeme  za Vaši podporu  
i příjemný rozhovor!

PĚSTOUNI MAJÍ MŮJ VELKÝ OBDIV

NA NĚKTERÉ CHVÍLE VE SVÉM ŽIVO-
TĚ BY DVANÁCTILETÁ NIKOLA RADŠI 
ZAPOMNĚLA. MEZI NĚ URČITĚ PATŘÍ  
I JEJÍ POSLEDNÍ ÚTĚK Z DOMOVA, 
KTERÝ ALE NAKONEC JÍ I JEJÍM RO-
DIČŮM OTEVŘEL OČI.
 
Nikola takový strach ještě nikdy neměla. 
Pod světlem lampy u hlavního nádraží se 
cítí jako terč, ale do stínu se bojí ustoupit, 
má strach ze tmy. Každou chvíli se kolem 
potácí někdo opilý a taky jí je hrozná 
zima. Vždyť už se taky toulá po ulicích od 
sedmi, kdy po hádce s mamkou popad-
la jenom lehkou vestičku a ve slabých 
domácích šatech a pantoflích vyběhla 
ven. A teď už je jedenáct v noci. Vlastně 
je ráda, když u ní zabrzdí auto s policej-
ní hlídkou. Teď ještě co jim ale říct… 
„Bojím se domů, táta by mě zbil,“ souká 
ze sebe Niky a na chvíli cítí v teplém autě 
úlevu. Ale opravdu jen na chvíli. Co s ní 
teď bude dál?

NA ÚTĚKU
Asi za hodinu už sedí dvanáctiletá Niky, 
zabalená do deky, v našem krizovém 
centru SOS Sluníčko, pije teplý čaj  
a pomalu říká celou pravdu. Ano, táta ji 
občas bije, ale je to vždycky kvůli tomu, 
když uteče z domova. Dneska ale byla 
pryč poprvé tak dlouho do noci a táta  
s mámou už se snad ani nezlobí. 

„Naši se o mě určitě strašně bojí,“ říká 
Nikola naší sociální pracovnici Pavle  
a poprvé za celý dlouhý večer se 
rozbrečí. „Prosím vás, dejte jim vědět, 
že mi nic není.“ „Nikolko, s tátou už 
jsme mluvili, hledal tě všude, už ví, že 
jsi u nás. Zítra se s tvými rodiči potká-
me a domluvíme se, co dál,“ uklidňuje 
ji hodná teta. A Niky si utírá slzy  
a začíná se ze všeho nejvíc těšit do 
čisté a teplé postele. 

NA PROBLÉMY SPOLEČNĚ
Nikolčin táta se sice hodně zlobil, ale 
úleva z toho, že se dcera našla, byla 
větší. Vyprávěl, že Nikolka utíká často 
a pak skutečně dostane výprask, jiné 
řešení rodiče nevidí. Neví si s ní s man-
želkou rady, je rád, že jim s tím někdo 
pomůže.

Dva dny nato jede Niky domů. Naše 
sociální pracovnice v součinnosti  
s psycholožkou SOS Sluníčka doporuči-
la rodinnou terapii, aby se rodiče naučili 
řešit problémy jinak než fyzickými 
tresty a Nikolka jinak než utíkáním. 
Na terapie bude rodina docházet každý 
týden a využijí i pomoc dobrovolníka, 
který bude Nikolku doučovat. Naplánují 
si také pravidelně nějaký výlet nebo ak-
tivitu, aby se měli společně na co těšit. 
Snad už bude jenom lépe!
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SOS DĚTSKÉ VESNIČKY OTEVÍRAJÍ  
V PRAZE NOVOU SLUŽBU PRO PĚS-
TOUNSKÉ RODINY, SOS PŘÍSTAV. TA 
SE ZAMĚŘÍ ZEJMÉNA NA RODINY PE-
ČUJÍCÍ O DĚTI VÝRAZNĚ TRAUMATIZO-
VANÉ, DĚTI, KTERÉ OBTÍŽNĚ NAVAZUJÍ 
VZTAHY A MAJÍ PORUCHY CHOVÁNÍ. 
KE KARLOVÝM VARŮM, CHVALČOVU  
A BRNU TAK PŘIBYDE ČTVRTÁ LOKALI-
TA, KDE PĚSTOUNŮM POMÁHÁME.

„Už desítky let pomáháme dětem v ná-
hradní rodinné péči, aby mohly pochopit 
a zpracovat svůj složitý příběh, přijmout 
svoji identitu a překonat svoje předchozí 
bolestné zkušenosti natolik, aby se doká-
zaly radovat ze života a uspět v dospělém 
životě,“ popisuje ředitelka SOS dětských 
vesniček Jindra Šalátová. „Proto nově 
otevíráme v Praze službu SOS Přístav. Je 
určena především pěstounským rodinám, 
které přijímají děti týrané, zneužívané, 

zanedbávané nebo jinak silně traumatizo-
vané,“ dodává Jindra Šalátová. Pěstouni 
tráví s dítětem nejvíce času a jejich vztah 
k němu je klíčovým kritériem k tomu,  
aby se dítě mohlo uzdravovat ze svých 
zranění, traumat a ztrát. Aby pěstouni 
rozuměli specifickým projevům dítěte  
a uměli na ně správně reagovat, provedou 
je SOS dětské vesničky specializovaným 
vzdělávacím výcvikem, podpoří je  
v rozvoji jejich kompetencí a dovedností 
a naučí je vybrané terapeutické techniky  
a postupy, které je možné realizovat  
v domácím prostředí. 

„Pracujeme s dětmi, které ve svém životě 
prodělaly velmi náročnou, často násil-
nou nebo psychicky velmi bolestivou 
zkušenost. Proto je pro ně svět častokrát 
nebezpečným místem, ve kterém je 
potřeba být stále na pozoru a připraven 

se bránit nebo se schovávat,“ říká Petra 
Zálešáková, vedoucí SOS Přístav Praha. 
„Dítě, které bylo vystaveno dlouhodo-
bému fyzickému týrání, neví, že když 
zvýšíte hlas, neznamená to, že mu chcete 
fyzicky ublížit, a tak raději zaútočí první,“ 
uvádí příklad chování traumatizovaného 
dítěte Petra Zálešáková. 

V SOS Přístavu si dáváme za cíl posílit 
pěstouny natolik, aby dokázali dětem 
poskytovat láskyplnou péči, respekt  
a stabilitu a přepisovat špatné zkušenosti 
dětí těmi pozitivními. Pomáháme dále 
pěstounům se zpracováním historie dítěte 
a posilováním jeho identity, poskytujeme 
podporu při zprostředkování a realizaci 
kontaktů dítěte s jeho rodinou, spolu-
práci s terapeuty, psychiatry, pedagogy, 
OSPOD a dalšími odborníky. 

NAŠIMA OČIMA:  
NOVĚ PODPORUJEME PĚSTOUNY 
TAKÉ V PRAZE
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Na začátku června probíhají každo-
ročně oslavy dětského dne ve všech 
vesničkách i dalších službách. Hry  
a soutěže, pečení buřtů, sladké odmě-
ny… to vše děti milují. Pro brněnské 

děti ale letos oslavu uspořádala firma 
Brother CZ na golfovém hřišti. A kdo 
by si nepřál vyhrát nějakou z cen, když 
je předává olympijský vítěz Roman 
Šebrle?

V BRNĚ SE KONAL NETRADIČNÍ DEN DĚTÍ

NOTINO PODPOŘÍ NOVÉ 
HŘIŠTĚ

Zaměstnanci společnosti Notino 
vysbírali při své teambuildingové  
grilovací párty v tombole 20 tisíc 
korun. Vybraná částka pomůže při 
dostavbě nového dětského hřiště  
v brněnské SOS dětské vesničce. 
Moc děkujeme! 

Slalom s hokejkou, střelba na branku, 
vybíjená, fotbal i běžecké závody, to vše 
bylo na programu posledního přeprázd-
ninového setkání dětí ve volnočasovém 

centru Kajuta v Bystřici pod Hostýnem. 
Více než dvacet dětí se utkalo v soutě-
žích o sladké ceny, vítězové si odnesli  
i plyšáka nebo časopis ABC.

DĚTI Z KAJUTY SE ROZLOUČILY SE ŠKOLNÍM ROKEM

CHARITATIVNÍ DRAŽBA  
VYNESLA 90 TISÍC

V horkém dni na sklonku května se  
v Jindřišské věži dražily fotografie  
z kolekce nazvané Všechny krásy 
Prahy. Sbírku doplnily také obrázky  
na plátně, malované samotnými dětmi 
z SOS dětských vesniček. Dražitelé si 
odnesli díla za krásných 93.200 korun 
– ty pomohou v pražském krizovém 
centru SOS Sluníčko.
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TAK AHOJ, ANIČKO, A ZÍTRA PO ŠKO-
LE ZASE PŮJDEME K NÁM, JO?  
A ZKUSÍME UPÉCT PALAČINKY, 
MAMKA BUDE RÁDA, ŽE JE HOTOVÁ 
VEČEŘE, KDYŽ SE VRACÍ TAK POZDĚ 
Z PRÁCE. MĚJ SE, MÁVÁ DESETILE-
TÁ LENKA NA ANIČKU A SPOKOJENĚ 
ZAVÍRÁ DVEŘE OD BYTU. SKORO 
JEJICH VLASTNÍHO!

Ještě před půl rokem by tohle nešlo ani 
náhodou. Lenka a její starší sestra Sofie 
i s mámou Lucií bydleli už ve čtvrtém 
azylovém domě a svoje návštěvy si tam 
vodit nemohly.  A stejně skoro žádné ka-
marádky neměly: Anička byla na Lenku 
vždycky hodná, ale mluvila s ní, jen když 
to ostatní spolužačky neviděly. Zase 

mluvíš s tou sockou? Hlavně Martina 
byla hodně zlá, Lence se dodnes stáhne 
žaludek, jen na ní pomyslí.  

PRVNÍ KROK K SAMOSTATNOSTI
Ani Lucie nechtěla, aby její dcery 
vyrůstaly po azylových domech a byly 
tak od mala stigmatizované. Ona sama 
byla ochotná nouzi a přísný řád sociální 
služby snášet, když je partner opustil  
a zůstala s dětmi na všechno sama, ale 
pro holky si přála něco lepšího.  
V době, kdy se chýlil ke konci další pobyt 
a obyčejný nájemní byt sháněla už ně-
kolik měsíců jako samoživitelka s dluhy 
marně, nechtělo se jí ani uvěřit nabídce 
bydlení ve startovacím bytě SOS dět-
ských vesniček. Měla z toho ohromnou 

radost, ale byla i pyšná i na důvěru, 
kterou do ní vložili pracovníci pražského 
SOS Kompasu. Nezklame je, udrží si 
zaměstnání, zvládne dál splácet dluhy 
a výrazně si tak zvýší šance na získání 
klasického nájemního bydlení.

KONEČNĚ BYDLÍME JAKO OSTATNÍ
Malé Lence byt jedna plus jedna připadá 
také jako zázrak: Anička už se s ní 
nestydí kamarádit a dokonce jí mamka 
možná dovolí mít doma malé zvířátko… 
A kvůli Martině už se trápit nebude, když 
je tak nafoukaná a povýšená. Lenka si 
slibuje, že nikdy taková nebude. A už se 
těší, jakou bude mít máma radost, až 
přijde zítra z práce a na stole bude hora 
voňavých palačinek.

ZASE K NÁM MŮŽEŠ PŘIJÍT, 
ANIČKO!

DOBRO, KTERÉ ZŮSTANE
PANÍ BLANKA KOPŘIVOVÁ SI PŘÁLA, 
ABY 100 TISÍC KORUN Z JEJÍ POZŮ-
STALOSTI POMOHLO DĚTEM Z SOS 
DĚTSKÝCH VESNIČEK. SEPSALA TEDY 
ZÁVĚŤ U NOTÁŘE. KDYŽ ZEMŘELA, 
JEJÍ MANŽEL SE OSOBNĚ POSTARAL 
O TO, ABY BYLO PŘÁNÍ JEHO PANÍ 
CO NEJDŘÍVE NAPLNĚNO. PŘESTOŽE 
ANI JEMU ZDRAVÍ UŽ PŘÍLIŠ NESLOU-
ŽÍ, NEVÁHAL NÁS NAVŠTÍVIT V NAŠÍ 
PRAŽSKÉ KANCELÁŘI A CELOU VĚC 
OSOBNĚ VYŘÍDIT. TAKOVÉ PŘÍBĚHY 
NÁS OPRAVDU DOJÍMAJÍ A JSME ZA NĚ 
MOC VDĚČNÍ.

Sepsáním poslední vůle mohou lidé 
ovlivnit, jak bude naloženo s jejich pozů-
stalostí. V závěti nesmějí opomenout své 
nejbližší, mohou ale mezi dědice zahrnout 
i organizaci, jejíž činnost je jim blízká. 
Je to krok velmi osobní a citlivý, proto 
je možné závěť kdykoliv v budoucnu 

změnit. Aby byla závěť platná podle 
zákona, musí být sepsána písemně a pod 
dohledem notáře. 

MĚSÍC ZÁVĚTI
U příležitosti mezinárodního dne závětí, 
který připadá na 13. září, vyhlásila 
Koalice za snadné dárcovství následují-
cích 30 dní měsícem dobročinné závěti. 
Všem štědrým dárcům, kteří se v době 
od 13. září do 12. října rozhodnou pro 
sepsání závěti, v níž budou pamatovat i na 
dobročinnou organizaci dle svého výběru, 
proplatí Koalice náklady na notářský 
poplatek ve výši 1.800 korun. 

JAKÉ JSOU DALŠÍ MOŽNOSTI?
Kromě závěti lze svou poslední vůli pro-
jevit také formou dědické smlouvy. Touto 
smlouvou dárce stanoví dědice části 
pozůstalosti (lze takto odkázat maximálně 

¾ majetku). Výhodou je, že na způsobu, 
jakým bude dar využit, se domlouvají  
obě strany předem a dárce tak může 
ovlivnit, kde přesně peníze pomohou. 
Také u dědické smlouvy je potřeba zajít 
za notářem.

Třetím způsobem je odkaz, kterým  
odkazující nařídí zákonnému dědici  
(například svým dětem), jak s dědictvím 
naložit. Lze jej využít například v přípa-
dě, že si dárce přeje odkázat konkrétní  
věc. Odkaz může být součástí závěti, 
dědické smlouvy nebo samostatným 
dokumentem. Opět se musí notářsky 
zaevidovat.

Více informací najdete na našem 
webu www.sos-vesnicky.cz.
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ODKAZ V ZÁVĚTI JE PŘIROZENÉ POKRAČOVÁNÍ PODPORY DOBRÉ VĚCI. 
JEHO PROSTŘEDNICTVÍM MŮŽETE ODKÁZAT SVŮJ MAJETEK NEBO 
PROSTŘEDKY NEZISKOVÉ ORGANIZACI, JEJÍŽ ČINNOSTI SI VÁŽÍTE 
NEBO KTEROU DLOUHODOBĚ PODPORUJETE.

PROČ SEPSAT ZÁVĚŤ?

• pokud nemáte přirozené dědice ze zákona, připadne 
celý váš majetek bez závěti státu

• sepsáním závěti ulehčíte rozhodování svým blízkým 
a každému darujete přesně to, co si přejete, aby po 
vás zdědil

• část svého majetku můžete zároveň věnovat na 
dobrou věc

PROČ PODPOŘIT SOS DĚTSKÉ VESNIČKY?

• váš dar pomůže týraným, zneužívaným a zanedbá-
vaným dětem

• pomůžete dětem vyrůstajícím v rodinách v obtížné 
sociální nebo materiální situaci, kde hrozí jejich 
odebrání

• podpoříte děti, které již našly zázemí a láskyplný 
domov u svých pěstounských rodičů

POMÁHÁM ZA ŽIVOTA,
BUDU I PO NĚM

V ROCE 2018 NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ TYTO INSTITUCE
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Olomoucký kraj, Zábřeh, Šumperk, Karlovarský kraj, Hlavní město Praha, Karlovy Vary, Bystřice pod Hostýnem, 
Prostějov, Jihomoravský kraj, Brno, Nejdek, Aš, Přerov, SHM - Salesiánské hnutí mládeže,  městská část Praha 1, Nadační fond J&T.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Orbit Baseline

Orbit Professinal

Orbit for Kids
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Více informací na www.sos-vesnicky.cz.


