Právě VY nám pomáháte změnit osud mnoha dětem. DĚKUJEME! Některé
děti ve svém životě neměly tolik štěstí, prosíme, pomozte nám to změnit!
„PLAVÁČCI“
Chodíme si pro ně rovnou do porodnice. Svěří nám je rodiče, kteří tvrdí, že si pro ně brzy přijdou. Jen, co si najdou
pořádné bydlení a zařídí vše potřebné, aby mohli o miminko pečovat sami. My pro ně máme vždy přichystanou postýlku,
dostatek jídla, teplo a hlavně laskavou náruč klokánčí tety. „Plaváček“ se
brzy začne na tetu usmívat, radostně mává ručičkami na ostatní děti
v bytě. Občas skutečně přijde maminka a tatínek, chvilku si „Plaváčka“
pochovají a zase odejdou. „Plaváček“ začne zvedat hlavičku a vydávat
radostné zvuky, otáčí se taky ze zad na bříško. Maminka s tatínkem pořád
nebydlí a miminko si domů neodnášejí. Vlastně za ním už ani tak často
nechodí. Sociální pracovnice začínají řešit, co bude dál. Již nespoléhají na
rodiče a podávají nám sami žádost o další pobyt miminka v Klokánku.
Miminko je spokojené, už sedí, žvatlá, učí se papat nové dobroty. Teta si
miminko parádí, chlubí se s ním, hodní lidé nám nosí krásné oblečky.
Miminko tráví čas pozorováním ostatních dětí, zkoumá vše nové. Všichni
ho máme moc rádi. Vystrojíme mu úžasnou oslavu prvních narozenin. A pak přijedou soudní vykonavatelé. Odvezou miminko
do kojeneckého ústavu s kapacitou 140 dětí. Z ústeckého Klokánku už takhle „odplavali tři Plaváčci“. Teď máme čtvrtého a
bojíme se, že z jeho odchodu, tímto způsobem, budeme znovu smutní. Zvyknout si prostě nejde… Proč tyhle děti nemají
šanci počkat si u nás na novou maminku a tatínka? Protože zákonná lhůta pro pobyt dětí v Klokánku je kratší než lhůta, kdy
je možné pro „Plaváčky“ najít novou rodinu ….
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ SE SNAŽÍ O ZMĚNU LEGISLATIVY! PRÁVO DĚTÍ NA ÚSMĚV A RADOSTNÝ ŽIVOT BY
MĚLO BÝT NADE VŠECHNY ZÁKONY! SCHVÁLENÍ NOVÉHO ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ JE
ČASOVĚ VELMI NÁROČNÉ, ALE MAJÍ K DISPOZICI TOLIK ČASU PRÁVĚ TI, KTERÝCH SE TO NEJVÍCE TÝKÁ – DĚTI?
KAŽDÝ KDO MŮŽE, BY MĚL POMÁHAT! ČÍSLO CELONÁRODNÍHO SBÍRKOVÉHO ÚČTU FOD 3 0 5 5 1 0 3 /0 3 0 0 .

„MALÝ KLOKÁNEK“
Jednoho krásného jarního dne jsme na večer jeli pro sotva dvouletého „Malého Klokánka“. Policie ho našla na ulici
se svou maminkou, která se radostí z návratu svého „Klokánka“ zdrogovala takovým způsobem,
že se ani neudržela na nohou. „Malý Klokánek“ řádil po policejní stanici jako divý, vůbec nevěděl,
jak se má chovat. Nakonec jsme se dozvěděli, že „Malý Klokánek“ už stihnul procestovat se svým
tátou skoro celé Polsko, protože kočovali a živili se krádežemi. Nakonec docestovali až do Čech,
kde se „Klokánek“ skoro po dvou dlouhých letech setkal s maminkou. Když „Malý Klokánek“
přijel k nám do zařízení, tety se nestačily divit, co všechno „Malého Klokánka“ tatínek nenaučil.
„Malý Klokánek“ neuměl sám jíst, dokonce i hrneček viděl poprvé. Neuměl si hrát ani sám, ani
s dalšími kamarády „Klokánky“, které u nás poznal. „Malý Klokánek“ se moc bál nočníku a
dokonce i vody. „Malý Klokánek“ byl také velmi nemocný, měl problémy s dýcháním a různé
další nemoci. Nejspíš celé ty dva roky, které strávil na cestách, ho tatínek nosil, protože neuměl
moc chodit a stále chtěl být u tety na rukou. Teta se ale nevzdala! Rozhodla se, že z „Malého
Klokánka“, který ještě neměl šanci poznat svět, udělá „Velkého statného Klokana“, který pak
všem ukáže, zač je toho loket. Tetě se po pár měsících opravdu podařilo, aby byl „Malý Klokánek“
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samostatný, už chodil sám na nočník, dokonce se rád koupal. Dokázal se sám napapat a napít z hrnečku. Hrál si se svými
oblíbenými hračkami, houpacím koníkem a kačerem, ale také si užíval přítomnost ostatních „Klokánků“, kterých se dříve bál.
A najednou přišel dopis k tetám do kanceláře! Náš „Malý Klokánek“ byl předán do péče Dětského domova! A proč?
I v Dětském domově se podivovali, proč takhle „Malý Klokánek“ musí do Dětského domova, když tam nemá žádné
vrstevníky, ale jen mnohem starší kamarády. „Malý Klokánek by se měl moc dobře u pěstounů. Bohužel, „Malý Klokánek“
svou šanci nedostal, a tak skončila jeho Klokánkovská pohádka! Moc nám chybíš „Malý Klokánku“!!!

PŘÍSTAV BEZPEČÍ
Na ten den, kdy se u nás objevil, asi nikdy nezapomenu. Krásný jedenáctiletý klučina, s ustaraným výrazem
a hrozně smutnýma očima. Pohledem pořád utíkal, jako by se styděl. Na hlavě měl šrám, to jak ho doma zbili páskem
a kovová přezka mu roztrhla kůži na hlavě. Byl začátek listopadu a hubený klučina se tak trochu třásl v tenké bundičce.
Z počátku se mu moc do řeči nechtělo. Hodně a s velkou chutí se najedl, vděčný za každý kousek nového oblečení i výbavy
do školy. Rychle se zabydlel v našem bytě a doslova rozkvetl.
A začal vyprávět. Jak byl s rodiči na ubytovně, kde byl někdy
i celé dny zavřený v jednom pokoji. Pil vodu z kohoutu
umyvadla a na toaletu chodil na kbelík. Rodiče naházeli většinu
svých peněz do automatu a pro jídlo pak chodili se synem
do popelnic. Nedílnou součástí života malého kluka byl i alkohol
a návaly vzteku a bití od rodičů. Když se bez jediné návštěvy
před Vánocemi ozvali rodiče, že by si chlapce vzali na prázdniny
domů, přišel klučina za mnou a znovu jsem viděla ten ustaraný
výraz v jeho tváři. Dlouho hledal slova, aby mi řekl, že
na vánoční prázdniny by chtěl zůstat v Klokánku. Jen měl
strach, aby se doma nedozvěděli, že si návštěvu doma nepřeje
on. Na vlastní uši jsem slyšela tu ránu, když mu spadl ten
obrovský kámen ze srdce, když jsem ho ujistila, že vše zařídím tak, aby jeho přání zůstalo v utajení. Uběhl téměř rok
a rodiče si dodnes nenašli čas, aby syna navštívili. Ten okatý kluk jim občas sám zavolá. Vždycky s nadějí, že se doma něco
změnilo. Další den už zas sedíme proti sobě a oba zadržujeme slzy, když vypráví, jak ho rodiče osočují ze všech křivd,
kterých se na nich kluk údajně dopustil. Do telefonu vždy napadají i naše zařízení. A ten statečný klučina i přes hrubosti
rodičů hájí svoje tety. Vždycky se pak ujišťuje, že zůstane u nás a nebude se muset vrátit domů. Dlouhé diskuse vedeme
i o největším přání dvanáctiletého kluka, co na svých bedrech nese tíhu, kterou by leckterý dospělý neunesl. Strašně si
přeje novou rodinu. Tátu, co by s ním chodil na fotbal a maminku, co umí pohladit. A hlavně, aby ho měli hodně a hodně
rádi. A nejraději by měl i nového brášku. Před časem jsme dlouho řešili další velké téma. Byly vyčerpány všechny možnosti
pobytu u nás. A tak jsem vysvětlovala, že od nás bude muset odejít do jiného domova. Bude to malý dětský domov a jistě
poskytne dobrou péči i laskavé prostředí. Lukáš už se s přesunem smířil. Jen mi včera znovu přišel s tím ustaraným
obličejem říct, že se bojí, aby se nezapomnělo na to jeho největší přání, aby pro něj našli novou rodinu. Až bude odcházet,
určitě budu mít ustaraný obličej já. To proto jestli se podaří najít tomu klučinovi rodinu, které uvízne pod kůži tak jako
nám.
PRÁCE TET A STRÝCŮ V KLOKÁNCÍCH JE VELMI NÁROČNÁ FYZICKY, ALE
HLAVNĚ PSYCHICKY. DO NAŠÍ KLOKANNÍ RODINY HLEDÁME STÁLE
NOVÉ TETY A STREJDY. HODNÝCH LIDÍ NENÍ NIKDY DOST. MÁTE
SRDÍČKO NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ? PŘIJĎTE K NÁM I VY POMOCI.

MAREČEK
Mareček přišel do našeho Klokánku společně se svou starší sestrou. Do té doby o děti pečovala babička, která s nimi
bydlela na ubytovně a z které byla vystěhována. Babička nevěděla, co si má počít, dočasně tedy svěřila svá vnoučata
do péče Klokánku. Všichni z toho byli moc smutní, ale babička slíbila, že jakmile vyřeší bydlení, děti si vezme zpět k sobě.
Náš malý Mareček byl zpočátku hodně bázlivý, ve svých 3 letech toho moc nenamluvil, nosil pleny, neuměl se napít
z hrnečku a byl velmi závislý na své starší sestře, často plakal. Během svého pobytu v Klokánku začal brzy dělat velké
pokroky a stal se okamžitě miláčkem všech tet i dětí. Naučil se sám jíst, pít z hrnečku a snažil se zvládnout i chození
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na nočníček. Pečující tety se mu hodně věnovaly, chlapeček byl vnímavý, rád se učil a
o všechno se zajímal, z upřímného smíchu a úspěchů měl radost celý Klokánek. Babička se
o děti pravidelně zajímala, ale situaci s bydlením nevyřešila. O Marečkovou starší sestru se
začal zajímat její vlastní otec. Sám Mareček však takové štěstí neměl. Blížily se Vánoce, pro
děti byly nachystány vánoční dárky, tety společně s dětmi pekly cukroví, zdobily vánoční
stromeček a chystaly se na společné prožití svátků. Krátce před Vánocemi přišla od sociální
pracovnice OSPOD zpráva, že Marečkova sestra odejde z Klokánku do péče otce a sám
Mareček do péče profesionálních pěstounů. Pro všechny to byla nečekaná – smutná
událost. Nikdo nepochopil, proč nemůže Mareček na svou novou, stálou rodinu počkat
v Klokánku, kde si mezitím zvykl, měl tady svůj pokojíček plný hraček, děti i tety, na které
se pořád usmíval s pocitem jistoty a bezpečí. Věříme, že dnes už má naše blonďaté sluníčko
svůj šťastný, stálý domov, jen nám připadá zbytečné, proč na něj nemohl počkat u nás.
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ CHCE PRO KAŽDÉ DÍTĚ VLASTNÍ RODINU. KAŽDÝ PŘECE VÍ, ŽE
RODINA JE PRO DÍTĚ TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. PROČ, KDYŽ UŽ MUSEL BÝT MAREČEK ODDĚLEN OD
SVÉ SESTRY, MUSEL ZÁROVEŇ OPUSTIT I KLOKÁNEK? A TO ZASE POUZE JEN DOČASNĚ.
VĚDĚLI JSTE, ŽE V PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÉ RODINĚ MŮŽE BÝT DÍTĚ MAXIMÁLNĚ JEDEN
ROK? PROČ? UMÍTE SI PŘEDSTAVIT, KOLIK TAKOVÝCH RODIN PROJDE DÍTĚ, KTERÉ HLEDÁ
RODIČE I NĚKOLIK LET A NÉ SVOU VINOU? MOŽNÁ JE TO PROTO, ABY SI „NĚKDO“ UDĚLAL
ČÁRKU…, ANIŽ BY PŘEMÝŠLEL O ZÁJMU DÍTĚTE. VĚDĚLI JSTE, ŽE V KLOKÁNKU MOHOU
ZŮSTAT SOUROZENCI SPOLU? U NÁS JSOU UMÍSTNĚNY DĚTI OD NAROZENÍ DO SVÉ
ZLETILOSTI. MNOHDY ZŮSTANOU DĚTEM JEN SOUROZENECKÉ VAZBY. TAK PROČ JE ZPŘETRHAT?

V rámci dnů otevřených dveří, zveme VÁS i Vaše blízké a přátele na návštěvu do našich KLOKÁNKŮ.
KLOKÁNEK

ADRESA ZAŘÍZENÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Teplice

Doubravská 639/12, Teplice

08.03.2017

Brno

Michalova 2586/4, Brno - Líšeň

21.03.2017

Janovice

Rozvojová zóna 514, Janovice nad Úhlavou

29.03.2017

Litoměřice

Alšova 800/8, Litoměřice

29.03.2017

Láskova

Láskova 1803/12, Praha 4

07.04.2017

Dlouhá Loučka

Švehlova 316, Dlouhá Loučka

20.04.2017

Dolní Benešov

Osada Míru 313, Dolní Benešov

17.05.2017

Štěrboholy

K Učilišti 165/15, Praha 10

25.05.2017

Hostivice

Komenského 454, Hostivice

01.06.2017

Žatec

Lva Tolstého 2987, Žatec

10.06.2017

Ústí nad Labem

Rozcestí 788/4, Ústí nad Labem

20.09.2017

Chomutov

Kamenný vrch 5307, Chomutov

10.10.2017

Pardubice

Nerudova 880/8, Pardubice

11.10.2017

Chabařovická

Chabařovická 1125/4, Praha 8

30.11.2017

Olomouc

Peřinova 341/2, Olomouc

01.12.2017
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Anička a Vítek
Roztomilá pětiletá dvojčátka, už s námi v Klokánku spokojeně žila déle než rok. Za tu dobu udělala veliký pokrok.
Dovedla samostatně stolovat, zvládala osobní hygienu, pomáhala tetám s přípravou stolu před jídlem, začala chodit
do mateřské školky. Ačkoliv pocházela ze Slovenska, hovořila plynně českým jazykem. Anička a Vítek považovali Klokánek
za svůj domov. Měli tu kamarády a tety, které měli velmi rádi. Maminka je navštěvovala zprvu jen zřídka, postupně
návštěvy ustaly úplně. Zájem projevovala babička, která žila v blízkém okolí a příležitostně si Aničku a Vítka brávala
na víkendy a prázdniny k sobě. Pohodové období mělo ale záhy skončit. Pracovnice OSPODu podala k soudu návrh
na přemístění dětí zpět na Slovensko. Děti téměř neznala,
byla za nimi v Klokánku na návštěvě jen jednou na chvilku.
Dětský domov vybrala čistě podle trvalého pobytu dětí,
který byl pouze fiktivní, nikdy se tam nezdržovaly. S námi
ani s dětmi svůj záměr neprobírala, byli jsme postaveni
před téměř hotovou věc. Promluvili jsme s Aničkou
a Vítkem o hrozbě možného stěhování do dětského
domova, na což oba sourozenci reagovali lítostivě a se
strachem. Podle zprávy psycholožky by takové stěhování
dětem ublížilo, nejsou na ně připraveny a nové prostředí
by pro ně mohlo představovat možné riziko vzhledem
k jejich dalšímu vývoji. Samy děti tuto variantu zcela
odmítají a nikam se stěhovat nechtějí. K soudu jsme
dodali všechny dokumenty a osobně se jednání účastnili.
Vznesli jsme námitky proti takovému rychlému přemístění dětí a zpřetrhání vztahů s biologickou babičkou, která žije v ČR
a o děti jeví zájem. Navrhovali jsme, že je v zájmu Aničky a Vítka zůstat v ještě ve známém prostředí Klokánku a s lidmi,
kteří jsou pro ně aktuálně těmi nejbližšími, do doby, než úřady zajistí náhradní rodinu – ať už v České republice nebo
na Slovensku. Veškeré naše snažení bylo ovšem marné, soud rozhodl o přesunu dětí do dětského domova na Slovensko,
tak Aničce a Vítkovi zbývalo už jen posledních pár dní v Klokánku. O repatriaci dětí nežádal nikdo z biologické rodiny ani
soud nebo úřady Slovenské republiky. Byl to návrh orgánu sociálně právní ochrany, který o životě dvou malých dětí rozhodl
„od stolu“.

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ NECHCE, ABY SE DĚTI STALY KOMODITOU. VĚDĚLI JSTE, ŽE RODINNÁ PÉČE V KLOKÁNCÍCH JE
LEVNĚJŠÍ, NEŽ PÉČE O DĚTI V KOJENECKÝCH A DIAGNOSTICKÝCH ÚSTAVECH, V PROFESIONÁLNÍCH
NÁHRADNÍCH RODINÁCH I DĚTSKÝCH DOMOVECH? NA SVÉ ZAMĚSTNANCE KLADEME VELKÉ
NÁROKY. PŘESTO FINANCOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC, MEZI KTERÉ
SE ŘADÍ I KLOKÁNKY, JE STÁLE PODFINANCOVÁNO! VLÁDA UZNALA, ŽE FINANCOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO
DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC, KTERÉ UPRAVILA NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
OCHRANĚ DĚTÍ V ROCE 2013, BYLO SYSTÉMOVOU CHYBOU. PŘESTO DOPOSUD TATO CHYBA NEBYLA
ODSTRANĚNA A KLOKÁNKY JSOU STÁLE PODFINANCOVÁNY. PROTO VELMI DĚKUJEME ZA VAŠI FINANČNÍ PODPORU.

Fond ohrožených dětí se stará v Klokáncích o téměř 270 dětí. V TOMTO ROCE NAŠLO POMOC V KLOKÁNCÍCH VÍCE JAK
800 DĚTÍ. Většina dětí přichází z domova bez oblečení, školních pomůcek či brýlí. Vše musíme dětem hned pořídit a to
i tehdy, pokud jdou po pár dnech domů. Jen pro ilustraci: letos jsme měli 30 prvňáčků, 130 žáků vyšších ročníků a
20 nových učňů. Každý rodič si jistě umí představit, jak vysoké náklady toto vše obnáší. Při odchodu dětem samozřejmě
vše ponecháme a často je vybavíme i trochu navíc. Velmi často dochází k situacím, kdy dítě je v Klokánku krátce, protože
se hledají příbuzní z širší rodiny, kteří by o dítě pečovali. My ale musíme dítěti pořídit vše potřebné, což v žádném případě
nepokryje státní příspěvek vyplacený jen za pár dní pobytu dítěte. Přitom první dny jsou pro naše zařízení logicky
nejdražší. Dětem však každá hračka, knížka či vybavení do školy pomáhá přijmout nové prostředí, vyrovnat se s jejich
nelehkou životní situací a posílit pocit bezpečí a zájmu. Proto jsou pro Klokánky tolik cenné a potřebné dary veřejnosti
– ať už materiální či finanční, bez nichž bychom nemohli tak dobře a kvalitně poskytovat dětem vše, co potřebují. Například
do jednoho Klokánku byli přijati dva chlapci, ve věku 12 a 13 let. S sebou si nepřinesli vůbec nic. Během pár dnů musel
Klokánek obstarat učebnice, batoh, oblečení a pro staršího chlapce i brýle, které nenosil proto, že na ně rodiče neměli
peníze. Chlapci pobyli v Klokánku necelý měsíc, našla se teta z Moravy, ochotná se o kluky postarat. Vše dobře dopadlo,
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ale Klokánek měl opět náklady daleko vyšší, než činil státní příspěvek. Proto za jakoukoliv finanční či materiální pomoc
mnohokrát děkujeme! Rádi bychom dětem připravili s Vaší pomocí nejen krásné oslavy svátků, narozenin, ale i krásné
Vánoce. Není nad to, když se dětem u stromečku rozzáří oči při rozbalování dárečků. Někteří z nich to ve svém dosavadním
životě ještě nezažily. I u nás děti pečou s tetou cukroví, kupují kapra, dělají salát a zdobí stromeček. Tety jim vypráví
o tradičních českých Vánocích a snaží se jim tak atmosféru Vánoc co nejvíce přiblížit. Proto budeme vděčni za jakýkoliv
příspěvek na péči o tyto děti, které ve svém životě doposud neměly tolik štěstí.

Číslo účtu pro celonárodní sbírku na pomoc právě těmto dětem: 3055103/0300.
Další formy možnosti finančních příspěvků naleznete na
www.fod.cz. Vítáme i materiální dary, v podobě školních
pomůcek, plen, výživ pro
kojence apod. Na finanční
i materiální dary vám můžeme
vystavit darovací smlouvu či
potvrzení o přijetí daru, která
jsou možná použít při snížení
základu daně.

Prosím odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč. Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku.
Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý
měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Děkujeme!
Za jakoukoliv pomoc předem velice děkujeme!

RÁDI BYCHOM VÁM PŘEDSTAVILI NÁŠ NOVÝ PROJEKT KLOKART
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Víte, co je to rodina nebo jste Nerodič?
Vzniká celovečerní dokumentární film NERODIČ, úspěšné české filmařky, JANY POČTOVÉ. Po úspěšné
Generaci Singles, o svobodných a nezávislých lidech, co nemají potřebu se realizovat v páru, přichází s intimní
sondou do rodičovství a partnerství dneška.
O motivaci pro vznik filmu říká následující: „Narodila jsem se do zcela průměrné rodiny, která byla zcela
průměrně disfunkční. Celé dětství jsem při poslechu hádek a nedorozumění snila o tom, jak já to dělat nebudu.
Každopádně v mém věku měli rodiče už dvě děti. V pubertě jsem si myslela, že ve 30 to bude už všechno jasný.
Budu mít dům s autem v garáži a u boudy psa. Už je mi ale dávno přes 30 a místo toho nemám ani iluze. Evidentně
v tomhle nejsem sama.“
Režisérka ve filmu reflektuje současné podoby rodiny: Joachim např. řeší: „Asi jsem nebyl dost dobrý, že
jsem neudržel rodinu pohromadě...“, Tamara: „Bylo by fajn, mít pro syna otce, že?“, Marcela a Tobiáš: „Děti mít
nechceme, ale proč to všichni řeší?“, Stáňa: „Nechtěla jsem na svět přivést děti bez otce, partnera jsem neměla,
tak jsem děti adoptovala.“, Veronika a Kateřina: „Právě spolu čekáme třetí dítě. Holčičku Lucinku.“ Hanka: „Své
děti mám samozřejmě raději než děti mého manžela...“
Vedle toho se Nerodič snaží ukázat, že problémy v partnerstvích a rodinách nejsou jen záležitostí jednotlivce,
naopak se ale týkají celé společnosti. A právě na ní se také trvale odrážejí. „Jsem si jistý, že téma filmu je nesmírně
aktuální. Protože rozpad tradiční rodiny je všude kolem nás a je rozhodně fascinující pozorovat, jak se s tím lidé
vyrovnávají,“ říká producent filmu, Daniel Tuček.
Film Nerodič vejde do kin na jaře/létě roku 2017 a do té doby ho můžete sledovat zde:
https://www.facebook.com/nerodic/

Fond ohrožených dětí děkuje za podporu společnosti Golden Dawn, s. r. o., která poskytne 5 Kč
z každé prodané vstupenky do kina na výše uvedený film NERODIČ, dle hlášení distributora filmu
a 5 % z čistého zisku z crowdfoundingové kampaně na serveru Hithit na podzim 2016. DĚKUJEME!
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Velice si vážíme dlouhodobé podpory a odborné pomoci pana Ing. Jiřího Suchánka a jeho společnosti
MAXPROGRES s. r. o. a pana JUDr. Vojtěcha Mádra a advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr.
NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016:
Pan Ing. Andrej BABIŠ (1 000 000 Kč), M & M INVESTIČNÍ s.r.o. (582 166 Kč), C & R DEVELOPMENTS s.r.o. (575 700 Kč), JINDŘIŠSKÁ
VĚŽ s.r.o. (94 600 Kč), ČSOB a.s. (70 000 Kč), dary ve výši 50 000 Kč věnovali: KSD LEGAL Advokátní kancelář s.r.o., paní Eva
MIESSLEROVÁ, Horský hotel PAPRSEK - pan Dalimil MÍKA a PORADENSTVÍ PRO PODNIKY – ALEŠ KALUDY s.r.o., ODYSSEY
PERFORMANCE ENHANCEMENT NETWORK s.r.o. (46 272 Kč), pracovníci advokátní kanceláře BIRD&BIRD, ČESKOSLOVENSKÁ
OBCHODNÍ BANKA a.s. (40 112 Kč), dary ve výši 40 000 Kč věnovali: LC ANDĚL a.s., KŠD LEGAL Advokátní kancelář s.r.o., paní Eliška
NOSÁLOVÁ, paní Věra VLACHOVÁ a pan Zbyněk VOTOČEK, KIWANIS CLUB GOLDEN PRAGUE (38 000 Kč), DANIEL BADURA s.r.o. (37
200 Kč), dary ve výši 35 000 Kč věnovali: pan Alexander BOROVSKOY, FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o. a paní JUDr. Eva ŠIMKOVÁ,
PRAGUE BRITISH SCHOOL (33 407 Kč), dary ve výši 30 000 Kč věnovali: GONESO s.r.o., MÍČA & HARAŠTA s.r.o., pan Ing. Oldřich
MICHERA a paní Marta MILOTOVÁ, dary ve výši 25 000 Kč věnovali: ČESKÝ AEROHOLDING a.s., KLUTHE ČR s.r.o. a pan Jaroslav
MATŮŠŮ, PPM FACTUM RESEARCH s.r.o. (23 500 Kč), manželé ŠESTÁKOVI (23 500 Kč), dary ve výši 20 000 Kč věnovali: ANANON
veřejně prospěšný spolek, BYTASEN s.r.o., pan Dalibor DELONG, pan Petr GRUFIK, Spolek HOLKY FUTSALKY, paní Jana MAROUSKOVÁ,
paní Jaroslava NOHOVÁ, PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o., pan Mgr. Bc. Jiří PODPĚRA a PRIVILEGES SERVICES s.r.o., IHR –
TECHNIKA s.r.o. (18 000 Kč), C&A MÓDA s.r.o. (17 097 Kč), BOHEMIA KVAOS s.r.o. (16 000 Kč), dary ve výši 15 000 Kč věnovali: CINEX
s.r.o., paní Ing. Veronika MATATKOVÁ, pan Jan MOHYLA, MONTENERGO BRNO s.r.o., OMEGA s.r.o., pan Pavel ŠKODA, paní Jitka
ŠKODOVÁ, VIMAT s.r.o. a ZYOS s.r.o., pan Milan SUCHÝ (14 400 Kč), TRADELIN s.r.o. (14 380 Kč), FAST AGENCY – Jiří FAIT (14 000 Kč),
výtěžek z akce „JEZEŘÍ“ (14 000 Kč), PIVOVAR LUŽINY s.r.o. (13 400 Kč), ANO 2011 (13 000 Kč), dary ve výši 12 000 Kč věnovali:
KIMBERLY-CLARK s.r.o. a paní Ing. Eva SKÁLOVÁ-ALMOND TOUR, FANKLUB HC KLATOVY (11 721 Kč), SULKO s.r.o. (11 600 Kč),
ACCENTURE SERVICES s.r.o. (11 138 Kč), BILLA s.r.o. (10 761 Kč), pan Zdeněk TUŽIČKA (10 600 Kč), dary ve výši 10 500 Kč věnovali:
AGENTURA SAS s.r.o., ODMP ELEKTRONIK Brno, paní Mgr. Ivana PÍCHALOVÁ – BLEŠÍ TRH a pan Kamil STŘIHAVKA, dary ve výši 10 000
Kč věnovali: AMB PLUS s.r.o., ARJOWIGGINS HEALTHCARE, pan Radim BLÁHA, EFFECTIVE CARS a.s., pan Josef FLÉGL, pan Vítězslav
FRENCL, FRIGOCAR s.r.o., paní Barbora HOLOMKOVÁ, paní Jana CHYTRÁČKOVÁ, paní Lenka JACHNINOVÁ, JEDNOTA ČESKÝCH
PRÁVNÍKŮ, JP COSMETICS s.r.o., paní Ludmila KADLČÍKOVÁ, paní Ivana KOMÁRKOVÁ – HMF elektromotory, LAGARDERE TRAVEL
RETAIL a.s., M.O.L. COMPANY EU s.r.o., paní Renata MÁCHALOVÁ, METAL OKA s.r.o., MOSTMEDICO s.r.o., OKRESNÍ SOUD TEPLICE
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–
pracovníci,
SEVEROČESKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLEČNOST a.s., SP BOHEMIA k.s., paní Eva
ŠPAČKOVÁ a TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s.. Děkujeme.
NADAČNÍ DARY PŘIJATÉ od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016:
Nadace AGROFERT (106 008 Kč), Nadace RSJ (75 704
Kč), Nadační fond TESCO „Vy rozhodujete, my
pomáháme“ (30 000 Kč), Nadační fond PRO DĚTSKÝ
SMÍCH (19 575 Kč). Děkujeme.
DOTACE KRAJŮ, MĚST, OBCÍ A ORGANIZACÍ: Město
LITOMĚŘICE (200 000 Kč), Statutární město
CHOMUTOV (50 000 Kč), Statutární město TEPLICE
(45 000 Kč), Město BÍLINA (25 000 Kč), Město UNIČOV
(20 000 Kč), ÚMČ PRAHA ŠTĚRBOHOLY (15 000 Kč),
Obec ĆESKÁ KUBICE (10 000 Kč), Obec DLOUHÁ
LOUČKA (10 000 Kč), Město KROMĚŘÍŽ (10 000 Kč) a
Město NÝRSKO (10 000 Kč). Děkujeme.
NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016:
LE PATIO INTERNATIONAL s.r.o. (79 941,19 Kč – dětské ovocné svačinky), CLEOPATRA MUSICAL s.r.o. (62 000 Kč – vstupenky na 2
představení „Adéla ještě nevečeřela“), NEW YORKER CZ s.r.o. (60 440 Kč – textilní zboží), paní PhDr. Dagmar CRUZOVÁ (40 000 Kč ložní povlečení, oblečení, obuv, výtvarné potřeby), IKEA Česká republika s.r.o. (39 339,05 Kč – vybavení Klokánku Štěrboholy), Ing.
Stanislav Dvořák – ZAHRADNICTVÍ Dvořák a syn (33 545 Kč – květinová výzdoba na akci na zámku JEZEŘÍ), RATIO s.r.o. (33.000 Kč –
spotřební zboží), BETA TOUR s.r.o. (30 930 Kč – zájezd pro děti), pan Ing. Josef KOBZA (26 000 Kč – domácí textil), PROLOGIS CZECH
REPUBLIC MANAGEMENT s.r.o. (22 735 Kč – materiál k malování, válendy), FAST AGENCY – JIŘÍ FAIT (20 000 Kč – moderování na akci
na zámku JEZEŘÍ), KLUBKO S NITÍ POMÁHÁ z.s. (15 240 Kč – háčkované a šité výrobky), GOPAS, a.s. (15 125 Kč - počítačový kurz GIMP
pro 10 dětí), DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem (15 000 Kč – jízdné), PHOENIX COMMUNICATION a.s. (13 164 Kč – oblečení
pro děti), GLOBUS ČR k.s. – divize Trmice (11 710 Kč – zboží pro Klokánek), HORNBACH BAUMARKT CS s.r.o. (11 700 Kč – materiál pro
rekonstrukci a obnovu Klokánek Praha 4), CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA s.r.o. (11 670 Kč - mléčné výrobky), pan Ing. Stanislav FALTÝNEK
(10 886 Kč – dětský textil), TB&O CZECH REPUBLIC s.r.o. (10 000 Kč – propagační předměty), AVE Kladno (celoročně bezplatný odvoz
odpadu z Klokánku Hostivice), ELEKTROWIN, a.s. (elektrospotřebiče do Klokánků), HUSKY CZ s.r.o. (oblečení a sportovní potřeby pro
děti), pan Pavel KAISER (pravidelná podpora věcnými dary a finanční částkou), KIMBERLY-CLARK s.r.o. (9 kartonů plenek různé
velikosti), OPTIKA SLAVÍKOVÁ (dlouhodobá bezplatná oprava brýlí), PEKOSA CHODOV s.r.o. (každodenní dar pečiva pro Klokánek
Chomutov), PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV (bezplatné celoroční vstupné) a SDH MAJETÍN (3 denní pobyt dětí
z Klokánku Dlouhá Loučka). Děkujeme.
POKLADNIČKY PRO KLOKÁNEK: Děkujeme všem, kteří do svých prostor a na své akce umístili pokladničky pro získávání příspěvků
veřejnosti pro projekt Klokánek a všem, kteří do pokladniček přispěli. Především děkujeme společnostem BILLA Lužiny, Česká
společnost AIDS pomoc z.s., FINE PROMO s.r.o. – Ponnie, FITNESS FOR JOY, akce LADRONKA, LÉKÁRNY pokračující v akci „Klokánkovi
do kapsičky“, LETIŠTĚ Praha a.s., MALVÍK Hostivice, ZYOS s.r.o. a všem dalším.

Vážení přátelé, dne 8. září 2016 v brzkých ranních hodinách nás navždy opustila Květa HRUBEŠOVÁ, která od roku 2010
působila v Radě a následně i Kontrolní komisi Fondu ohrožených dětí.
Od roku 2014 vykonávala funkci tajemnice Kontrolní komise Fondu
ohrožených dětí. Kontrolní komise a předsednictvo FOD vysoce oceňují
veškerou činnost paní Květy Hrubešové ve prospěch Fondu ohrožených dětí
a jeho projektů, oceňují její iniciativu a osobní přínos k uskutečnění změn
v našem spolku v posledních 2 letech. Její obětavost, velmi lidský přístup
a schopnost uvážlivě, ale rozhodně řešit vzniklé problémy našeho spolku,
jsou pro nás nenahraditelné. Obdivujeme a hluboce se skláníme před její
statečností a odhodláním bojovat se zákeřnou nemocí. Byla pro nás vzácnou
kolegyní, spolehlivou spolupracovnicí a pro řadu z nás i osobním vzorem při
řešení nelehké pracovní i životní situace. Patřila mezi ty osobnosti, které se
podílejí na změnách v našem spolku, na hledání nové cesty, jak co nejlépe pomáhat ohroženým dětem. Pro Květu nebyl
nikdo cizí, a pokud mohla pomoci, nikdy neváhala. Takto si ji budeme pamatovat.
Zpravodaj FOD – číslo 3/2016 (listopadu 2016), vydává Fond ohrožených dětí se sídlem: Na Poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00,
IČ: 00499277, tel./fax: 224 236 655, e-mail: fod@fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 3055103/0300 ČSOB, a. s. divize PS Praha 4, redaktorka:
Hanka Kupková, e-mail: hanka.kupkova@fod.cz; VE ZPRAVODAJI JSOU POUŽITY POUZE ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE
A JMÉNA DĚTÍ BYLA POZMĚNĚNA, autory příspěvků jsou jednotliví pracovníci FOD, periodický tisk evidován MK ČR pod sp. Zn. E 15770.
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