Milí přátelé,
oslovujeme Vás touto cestou s žádostí o pomoc a o podporu unikátního salesiánského
díla a zároveň služby, která je v rámci České republiky ojedinělá.
Naše občanské sdružení CENTRUM
DON BOSCO SKM, které působí
v Pardubicích od roku 2005 (původně SKM
- Na cestě do života), pomáhá mladým
lidem z ústavní výchovy připravit se na
běžný život a zapojit se do něj. Pro děti
jsme partnery, kteří je bezpodmínečně
přijímají. Jsme místem, kam mohou vždy
přijít pro radu, pomoc i obyčejné lidské
pohlazení. Spolupracujeme s dětskými
domovy, úřady i desítkami dobrovolníků.
Náš systém aktivit založený na individuální
práci s dětmi a vytváření prostoru pro jejich
sebepoznání se odehrává v multimediálním
CENTRU DON BOSCO. Ročně se do něj
zapojí stovky dětí z ústavních zařízení
Pardubického a Královéhradeckého kraje,
ale například i z Moravy.
V současné době naše organizace
prochází zásadní proměnou směrem
k větší profesionalitě. Tuto změnu si
mimo jiné vyžádala úspěšnost našich
programů a rostoucí poptávka ze strany
dětí i zařízení ústavní výchovy. Víme, že na
to, abychom podpořili všechny děti, které to
potřebují, kapacity nemáme, ani nikdy mít
nebudeme.
Víme
i to,
že
dětem
nenahradíme rodiče a že nikdy nebudeme
mít kapacitu na to věnovat se každému tak,
jak to zažívají děti v běžných rodinách.
Naším cílem je s mladými lidmi, kteří se do
našich
programů
zapojí,
pracovat
profesionálně, individuálně, dlouhodobě
a ve vztahu, který stojí na vzájemné
důvěře. To klade nesmírné nároky na náš
pracovní tým.

Víte, že...
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•
•

•

•

•

...zapojování mladých lidí z ústavní
výchovy do běžného života je jedním
z nejzávažnějších témat naší současné
společnosti?

...v dětských domovech České
republiky žije osm tisíc dětí, což je
v přepočtu na sto tisíc obyvatel vůbec
nejvíce ze všech evropských zemí?
...v Česku neexistuje státem
garantovaný systém služeb sociální
prevence, který by dítěti po opuštění
institucionální péče zaručoval důstojné
podmínky pro život a plynulý přechod
do normálního dospělého života?
...dětem chybí pozitivní vzory rodinného
života, neumějí nakládat s penězi, jednat
na úřadech, neví, jak si hledat zaměstnání
a kde vzít bydlení?
...zatímco materiálně jsou děti v ústavní
výchově zajištěny, citové opory
a bezpodmínečného přijetí se jim
nedostává?
...vzdělání dětí vyrůstajících v ústavní
péči je na velmi nízké úrovni? Jen necelá
desetina z nich dosáhne maturity, většina
skončí s výučním listem nebo pouze
se základním vzděláním. Od toho se
odvíjejí problémy s nalezením
uspokojivého zaměstnání.

I přesto, že naše pomoc je v rámci celé
republiky svým rozsahem unikátní, stále se
nám nedostává dostatečné finanční
podpory ze strany státu a samospráv. Pro to, abychom naši činnost mohli rozvíjet
a zlepšovat tak, jak je podle našich dosavadních zkušeností nezbytné, potřebujeme
i Vás. Budeme velice rádi za jakoukoli podporu našich aktivit.
Můžete nám pomoci darováním peněz, sponzoringem, materiálními dary či bezplatným
poskytnutím Vašich služeb (například tisk, grafika, propagace, doprava...). Podporou pro
nás je i Váš dlouhodobý zájem o to, co pro děti z ústavní výchovy děláme a to, že se
o našich aktivitách zmíníte mezi Vašimi přáteli a známými. Mohou to být i oni, kteří na
základě Vašeho doporučení poskytnou pro nás cennou pomoc.

Jak pomáhat?
Způsobů, jak se zapojit, je několik. Pokud chcete naše aktivity podporovat finančně, zvolte
trvalý příkaz, jednorázový příkaz či složenku. Pokud jste majitelem firmy či podnikatelem
a chcete nás podpořit i jinými formami,
neváhejte nás kontaktovat.

Co pro děti z ústavní
výchovy děláme?
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Dny pro dětské domovy – celodenní
pořad, který přivádí děti do našeho centra,
umožňuje jejich první kontakt s našimi
službami. Seznámí se tu se zajímavým
řemeslem, tvoří, ale i soutěží a baví se.
Kurzy přípravy na život – spolu
s Doprovázením jsou základem naší práce.
Děti tu prostřednictvím zábavných
i terapeutických aktivit rozvíjejí své
schopnosti v klíčových oblastech důležitých
pro samostatný a rodinný život.
Doporovázení – mladým lidem, kteří
absolvují či už prošli našimi kurzy, nabízíme
přijímající vztah, doprovázíme je
(pravidelně kontaktujeme, osobně
navštěvujeme) při pobytu v ústavní péči
a pokračujeme i po jejich odchodu z ní.
Zelená linka – nonstop služba „přítele na
telefonu“, kam děti mohou zavolat o radu
a pomoc při problémech a v krizi, ale také
si jen tak s někým popovídat.
Tábory, víkendové akce – pro absolventy
kurzů. Dále rozvíjejí schopnosti
a dovednosti, ale nabízejí i zábavu.
Individuální terapie, arteterapie –
s vybranými klienty pracujeme individuálně
a do hloubky, rozkrýváme životní traumata
a terapeuticky s nimi pracujeme.
Filmové dokumenty – vlastníme
profesionální vybavení, děti se pravidelně
podílejí na natáčení dokumentů o životě
v „jejich“ dětském domově a dokumentů
o různých povoláních.
Filmový klub, časopis – jejich
prostřednictvím se snažíme veřejnosti
přiblížit problematiku ústavní výchovy
a odchodu z ní. Dětem tak připravujeme
prostředí, které více chápe jejich životní
cestu.

Chcete-li pravidelně sledovat to, co
děláme, dejte nám o sobě vědět.
Trvalý příkaz je nejvýhodnější formou
finanční podpory. Umožní Vám rozložit
příspěvek do několika menších částí a tolik
nezatíží Váš rozpočet (i stokoruna
měsíčně pro nás znamená hodně). Vaše
pravidelná podpora nám navíc usnadňuje
dlouhodobé
a
efektivní
plánování
budoucích aktivit. Oslovuje-li vás tato forma
podpory, kontaktujte nás. Poskytneme Vám
potřebné informace k nastavení trvalého
příkazu z Vašeho účtu (Vaše členské číslo
=
variabilní
symbol
a číslo
účtu
organizace). Potřebné informace Vám
můžeme zaslat i poštou.
Jednorázový
příkaz
je
vhodným
způsobem, pokud jste se právě teď
rozhodli,
že
naše
aktivity
chcete
jednorázově podpořit. Tento krok můžete
samozřejmě kdykoli zopakovat, záleží na
Vašich možnostech. Jednorázově můžete
přispět anonymně, vhodné ovšem je nás
kontaktovat a požádat o vlastní členské
číslo = variabilní symbol (kontakty viz dále).
Složenka je nejjednodušším způsobem pro
toho, kdo kvůli zadávání příkazů k úhradě
musí zajít do banky. Takto můžete peníze,
které pomohou, poslat z každé pošty.
O předvyplněnou složenku si požádejte
telefonicky, mailem či poštou (viz dále).
Na požádání Vám poskytneme potvrzení
pro odpočet z daní.
CENTRUM DON BOSCO SKM je
osvobozeno od daně darovací. Veškeré
dary jsou tedy využity v plné výši.

Číslo KONTA naší VEŘEJNÉ SBÍRKY je 2120456028/5500.
Pro bližší informace kontaktujte Alžbětu Melkusovou na melkusova@dozivota.cz
tel.: 774 545 010, Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice.
Více informací o nás hledejte na www.dozivota.cz
Jsme součástí salesiánského díla v Česku, hlásíme se k duchovnímu odkazu Jana Boska (Giovanni
Bosco), propagátora preventivního výchovného systému. Pomáháme všem bez rozdílů, k víře nikoho
nenutíme. Zázemí světové řeholní společnosti, která se neuzavírá před moderním světem, je zárukou
kontinuity a kvality naší pomoci, jejího duchovního rozměru i bezpečí. (www.dozivota.cz, www.sdb.cz).

