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Ivan Senci

Od: Elena Pánková <Elena.Pankova@seznam.cz>
Odesláno: středa 23. listopadu 2022 22:23
Předmět: Adventní kalendáře Dejme dětem šanci

Milí kamarádi, 
obracím na Vás, věrné odběratele adventních kalendářů Dejme dětem šanci.  
 
 
Opět mám v nabídce adventní kalendáře (cena za kus 99 Kč) z kvalitní belgické čokolády s motivem Stromu splněných přání, 
díky kterým mohou nejen děti odpočítávat zbývající dny do Vánoc. 
 
Kam pomoc putuje aneb smysl nákupu adventních kalendářů: 

Mezi námi žijí děti, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. Jejich rodiče se o ně nemohou, neumějí nebo nechtějí  starat. V 

nejhorších případech jejich péče děti přímo ohrožuje. Většina dětí, které vyrůstají v dětských domovech, byla svým rodičům 

soudně odebrána, některé odešly na vlastní žádost! 

Mají za sebou dětství, které nemůže být pokládáno za bezstarostné, a před sebou velice nejistou budoucnost. Při odchodu z 

dětského domova jsou sice formálně dospělí, ale fakticky jsou to pořád děti. Nemají zázemí, neznají příklad fungující rodiny, nemají 

kam jít, jsou odkázány jen samy na sebe. Dovedete si představit svoje děti v jejich situaci? 

Projekty organizace poskytují komplexní pomoc dětem v dětských domovech. Hledáme jednotlivce z řad veřejnosti a firemní 

dárce, kteří se zapojí do podpory těchto dětí v celé ČR. Každý si může vybrat formu podpory, která je pro něj přijatelná jak po 

stránce finanční, tak po stránce lidské. 

https://www.dejmedetemsanci.cz/ 

Konkrétní projekty jsou ve stručnosti shrnuty zde: 

 Pomoz mi do života - Projekt usnadňující mladým lidem odchod z dětského domova a začátek jejich cesty životem. Podejme dítěti 
pomocnou ruku ve chvíli, kdy to nejvíc potřebuje! 

 Podporuj mě - Podpořte dítě vyrůstající v dětském domově na území České republiky formou měsíčního spoření (min. 200 Kč). 
Naspořená částka mu usnadní velmi nelehký start do života bez podpory vlastní rodiny. 

 Přál(a) bych si - Je krásné udělat někomu radost… proč ne dítěti vyrůstajícímu v dětském domově? Projekt, který umožňuje 

jednorázový příspěvek na opodstatněné přání dítěte vyrůstajícího v dětském domově. 

 Najdi si mě - Projekt, který usnadní dětem z dětských domovů jejich vstup do samostatného života. Doprovázení dětí na cestě k 

úspěšnému začlenění se do naší společnosti, možnost poznat život v běžných rodinách. 
Děkuji a zdravím, 
Elena 
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