Děkujeme Vám, že díky Vaší pomoci můžeme poskytnout domov
a lepší život dětem, které to potřebují. Vždyť „nejkrásnější ze všech
dárků vkládá život do kočárků.“ Některé děti ve svém životě neměly
tolik štěstí, prosíme, pomozte nám to změnit! DĚKUJEME.
„MALÁ TANEČNICE“
Do Klokánku byla loni přijata pětiletá Janička s diagnózou
lehké mentální retardace. Oba rodiče zemřeli kvůli požívání
drog, jiné příbuzné neměla. Janička si získala pro svou
milou a vstřícnou povahu srdce všech dětí i tet z Klokánku.
Kam přišla, tam jako by se rozzářilo sluníčko. Nadšený z ní
byl i průvodce na zámku, kde Janička vyslechla přednášku
o starožitnostech a potom všem na naleštěných parketách
zatančila. Průvodce jí za to poděkoval, prý se mu něco tak
milého za mnoho let služby nestalo. Janička prodělala celou
řadu vyšetření a nakonec jí byla zjištěna alergie na lepek.
Tety jí začaly péct speciální chleba a další pochutiny,
striktně se dodržovala bezlepková dieta. K údivu všech se
Janička začala zlepšovat nejen po zdravotní stránce, ale i mentálně. Začala recitovat básničky a byla čilejší.
Postupem času nastoupila do první třídy, kde měla samé jedničky. Nakonec si pro Janičku přijela pěstounská
rodina, která si ji rovněž okamžitě zamilovala. Od té doby k nám Janička jezdí s tetou a strýcem na návštěvu.
Chodí už do druhé třídy, má výborný prospěch a je stále milá a hezká. Máme z ní velkou radost….
Díky Vašim příspěvkům mohl FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ v roce 2016 poskytnout přechodnou
rodinnou péči celkem 898 dětem. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI.
ČÍSLO CELONÁRODNÍHO SBÍRKOVÉHO ÚČTU FOD 3 0 5 51 0 3 /0 30 0 .
„MAREK“
Minulý rok jsme do Klokánku na žádost otce přijali čtrnáctiletého chlapce Marka.
Otec byl po těžké autonehodě a přechodně se nemohl o syna starat. Rodina trpěla
i hmotnou nouzí, protože otec pobíral pouze invalidní důchod a jen za léky musel
měsíčně vydat přes 1 000 Kč. Matku ani jiné příbuzné Marek již neměl.
V Klokánku byl chlapec zprvu nešťastný, velmi se strachoval o otce, o kterého se
doposud pečlivě staral. Nakonec jsme situaci vyřešili ke spokojenosti otce i syna.
Marek jezdil za otcem na víkendy a přes týden v Klokánku navštěvoval školu
a pod dozorem tety se učil vařit jednoduchá jídla a další věci potřebné pro vedení
domácnosti. Po půl roce se otcův stav zlepšil natolik, že mohl Marek jít domů.
V Klokánku vyrostl, zesílil a získal nové sebevědomí. Z třídního otloukána se stal
miláčkem spolužaček. Uměl totiž skvěle vařit a všechny mohl ohromit svou pizzou
i domácími buchtami! Otci Marka jsme pomohli vyřídit všechny dávky a dokonce
získal příspěvek i na pořízení nového topení.
1

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. ŘEKNEME VÁM, JAK TAKOVÁ PRÁCE
VYPADÁ. A KDO BY TO MOHL ŘÍCI LÉPE, NEŽ NAŠE „KLOKÁNČÍ“ TETA ČI „KLOKÁNČÍ“ STREJDA.
Strejda ROBERT
Pracoval jsem jako specialista technické podpory O2. Jako
strejda jsem začal pracovat proto, abych poznal, jestli to
mají tety v Klokánku tak těžký. Poznal jsem, že to mají sakra
těžký. Ano. Ale děti vás i pobaví a hlavně lásku a zájem vám
stonásobně vrátí. Jako strejda musím především pečovat
o děti, někdy lítat po doktorech, utírat nos, přebalovat…
Nakupovat, vařit, prát, žehlit, uklízet – uf, a to jsem určitě na
něco zapomněl. Výhodou tohoto povolání je týden práce,
týden volna. Ovšem týden namáhavé práce v kuse a k tomu
někdy zvládat přívaly emocí a citů. Každé dítě se vám
nějakým způsobem vryje pod kůži, a když se s ním pak máte třeba po roce rozloučit,
může to být někdy opravdu těžké.

Teta JANA
Pracovala jsem šestnáct let nejprve jako učitelka odborného výcviku a pět let jako
učitelka odborných předmětů na odborném učilišti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále jsem pracovala
jako vychovatelka rodinné skupiny v dětském domově. Téměř celý svůj profesní život jsem věnovala práci s dětmi a tak
jsem po ukončení pracovního poměru ve školství dál hledala takovou práci, kde bych byla i nadále v kontaktu s dětmi
a mohla rozvinout své pedagogické znalosti získané jak studiem, tak při práci, a předávat zkušenosti nabyté letitou praxí.
Práce v Klokánku mi přinesla spoustu nových znalostí, zážitků, zkušeností. Naučila mě ještě větší důslednosti,
zodpovědnosti a trpělivosti. Vzhledem k tomu, že znám osudy dětí, umím jim naslouchat a být vůči nim otevřená,
spravedlivá, nikoho nepreferovat a neponižovat. Nastupovala jsem plna nadšení, přece jenom to byla výzva. Tato práce
spočívá v tom, že se pořád dějí nové věci, není to až takový stereotyp a hlavně je to přímá práce s dětmi, které vyrůstaly
v různém sociálním prostředí a byly ovlivňovány dalšími okolnostmi spojenými s vrozenými dispozicemi. Není to práce,
kterou člověk vykonává jenom sám za sebe, ale je to práce, která je založena na
spolupráci psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka a tety. Je to
práce velice rozmanitá, a to je to, co mě na ní baví. Jako teta pečuji na „svém“ bytě o tělesný,
rozumový a citový vývoj maximálně 4 dětí různého věku a pohlaví od 0 do 18 let. Zajišťuji
veškerý chod domácnosti – nakupování, vaření, pečení, praní, žehlení, zašívání, uklízení, psaní
domácích úkolů, přípravu do školy, návštěvy lékařů. Dále moje práce nespočívá jen ve
vyplňování volného času dětí, ale i v cílené činnosti, která rozvíjí klíčové životní kompetence
(tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje) osobnosti dětí a dává jim dostatek námětů pro
samostatné naplňování volného času. Plánuji a organizuji výlety, návštěvy různých kulturních
a sportovních akcí. Vedu děti k osvojování hygienických návyků, samostatnosti, sebeobsluze,
zásadám správného denního režimu, k toleranci, k ohleduplnosti k jiným lidem, učím je žít
společně s ostatními lidmi. Vzhledem k tomu, že pracuji i s malými dětmi a mladými lidmi,
musím se na svět dívat optimisticky. Díky dětem zůstávám stále mladou, neboť energie dětí
vlévá do žil stále novou a novou sílu. Při této práci si člověk ani nevšimne, jak rychle vše ubíhá a plyne.
Co požadujeme: trestní bezúhonnost, minimální věk 21 let, minimálně středoškolské vzdělání (vítáno s pedagogickým či
zdravotnickým zaměřením), zkušenost práce s dětmi, samostatnost, zodpovědnost, schopnost empatie,
kreativitu, schopnost individuální i týmové práce, zvládání vedení domácnosti, úklidu, vaření, školní
přípravy a volnočasových aktivit s dětmi. Co nabízíme: zajímavou a smysluplnou práci, příjemné pracovní
prostředí, nestandardní pracovní dobu. V případě, že Vás práce tety či strejdy v Klokánku zaujala, pošlete
prosím Váš motivační dopis s životopisem na e-mail: zdenka.tesarova@fod.cz.Těšíme se na VÁS!
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„STATEČNÝ MATĚJ“
Na konci loňského roku jsme přijali do našeho zařízení
Matěje, desetiletého chlapce. Matěj sám požádal ve škole
o pomoc poté, co jej jeho pěstounka zbila páskem a
přezkou ho uhodila před hlavu, až mu roztrhla kůži.
Matěj byl vystrašený, obával se vrátit ze školy domů.
V Klokánku se rychle aklimatizoval, navázal hezký
vztah k tetě i dětem. Postupně začal vypravovat, jak se
mu žilo u jeho rodiny. Pěstounka je družkou jeho
biologického otce, vlastní matka je zbavena
svéprávnosti. Otec s družkou žili několik let na ubytovně
ve dvou pokojích. Matěje často zamykali v jednom
z pokojů, kde chodil na kbelík a pil vodu z vodovodu.
Peněz na jídlo bylo málo, protože rodiče často chodili do heren. A tak se stávalo, že dítě mělo hlad a občas museli
hledat jídlo v popelnicích. Pokud Matěj zlobil, zůstával sám zamčený na pokoji i celé hodiny. Opakovaně byl bit
od obou rodičů za špatné známky a neposlušnost. V Klokánku se Matěj chová naprosto vzorně. Pomáhá tetě při
péči o mladší děti, dobře se učí, rád si povídá a hraje. Zájem rodičů je minimální. Zpočátku měl Matěj sám snahu
o kontakt s nimi. Pokud jim volal, pěstounka dvakrát slíbila návštěvu, ale nikdy k ní nedošlo. Poslední dobou už
Matěj o návrat do rodiny nestojí. Rád by zůstal v Klokánku, jak říká, ale pevně věříme, že se najde jiná rodina,
která Matějovi dokáže vynahradit péči a lásku, kterou nedostal od rodičů. Věříme, že Matěj by svou klidnou
a pohodovou povahou skvěle zapadl do nové rodiny a dokázal oplatit všechnu lásku lepším rodičům.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout
dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu,
dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není
nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče,
svěření do výchovy třetí osoby).
Fond ohrožených dětí může poskytnout pomoc až 334 dětem současně. V ROCE 2016 NAŠLO POMOC
V KLOKÁNCÍCH VÍCE NEŽ 898 DĚTÍ. Do Klokánka může být dítě přijato nejen na základě předběžného
opatření nebo rozsudku, ale i bez soudního rozhodnutí na žádost rodičů nebo na žádost OSPOD s následným
souhlasem rodičů. Zlepší-li se podmínky v rodině, lze pobyt rychle ukončit a dítě vrátit domů. Děti lze přijmout
do Klokánku i na základě jejich vlastní žádosti a poskytovat jim péči i proti vůli rodičů až do té doby, než soud
rozhodne o předběžném opatření. Je tak možno zajistit rychlou pomoc dětem na útěku z rodiny, kdy často jde
o děti týrané, zanedbávané a zneužívané. Do Klokánku lze přijímat celé skupiny sourozenců bez ohledu na věk.
Nedochází tedy k jejich další traumatizaci v důsledku rozdělování do různých zařízení zdravotnických (děti do
tří let) či do školských (děti starší tří let). Děti se přijímají přímo „z terénu“, bez zbytečného pobytu
v diagnostickém ústavu, kde jsou společně ve stejném režimu děti bez poruch chování s dětmi výrazně
narušenými, agresivními, s anamnézou prostituce, trestné činnosti, toxikománie apod. Děti bez těchto problémů
jsou zde kromě psychické deprivace zvýšeně ohroženy šikanou i mravním zpustnutím. Většina dětí přichází ze
svého původního domova zcela bez vybavení. Klokánek je vybaví nejen školními pomůckami, ale také oblečením
a základními hygienickými potřebami. Někdy je třeba zakoupit pro dítě brýle nebo pořídit mu rovnátka. Každý
kdo má své vlastní dítě ví, jak je péče o ně po finanční stránce náročná. Od nás pak děti odcházejí již vybavené
a k nám opět přicházejí děti další, bez vybavení. Je to neustálý koloběh, který lze zajistit jen s Vaší pomocí.
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.
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Další formy možnosti finančních příspěvků naleznete na
www.fod.cz. Vítáme i materiální dary v podobě školních
pomůcek, plen, výživ pro kojence, trvanlivých potravin. Velmi
uvítáme opalovací krémy, šampóny proti vším, drogerii apod.
Pokud by se jednalo o použité oblečení a plyšáky či hračky, je
třeba se individuálně domluvit v našich zařízeních, zda mají
v dané chvíli kapacitu na uskladnění těchto darů. Aktuální
seznam našich Klokánků naleznete na našich webových
stránkách. Děkujeme za pochopení. Na finanční i materiální
dary Vám můžeme vystavit darovací smlouvu či potvrzení
o přijetí daru, které je možné použít při snížení základu daně.

Prosím odešlete jednorázovou nebo dlouhodobou dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru
DMS FODKLOKANEK 30
DMS FODKLOKANEK 60
DMS FODKLOKANEK 90

DMS TRV FODKLOKANEK 30
DMS TRV FODKLOKANEK 60
DMS TRV FODKLOKANEK 90

Cena jednorázové DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč. Klokánek obdrží 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč.
Cena dlouhodobé DMS je 30 Kč, 60 Kč, 90 Kč/měsíčně. Klokánek obdrží 29 Kč, 59 Kč nebo
89 Kč/měsíčně. Více na www.darcovskasms.cz. DĚKUJEME!

Za jakoukoliv pomoc předem velice děkujeme!
Jan, 16 let, Matěj, 14 let, Jakub, 12 let, Adam, 11 let a Tereza, 9 let
Do Klokánku bylo přijato 5 sourozenců, o které se dříve staral jejich tatínek. Otec
ztratil zaměstnání, vzhledem k finančním problémům přišla rodina o bydlení,
problémy se prohlubovaly a postupně přestal otec výchovu svých pěti dětí zvládat.
Stěhoval se s nimi z místa na místo, děti neměly stabilní zázemí, domov, stále
přecházely do nové školy, tím přicházely i o své kamarády a zájmové kroužky, což se
negativně projevilo i na jejich chování a prospěchu ve škole.
Do Klokánku byly přijaty v létě. Dodnes žijí společně v jednom bytě, mají dvě stálé
tety, pravidelně docházejí do školy, našly si zde zájmové aktivity a mnoho přátel
v Klokánku i mimo něj. Chlapci se věnují především fotbalu a plavání. Terezka velmi ráda plave a jezdí na kolečkových
bruslích. Se svými tetami si děti vybudovaly pěkný vztah a cítí se zde jako doma. Výrazně se zlepšilo jejich chování
a postupně se zlepšuje i jejich prospěch ve škole a zájem o vzdělání.
Otec ihned po přijetí dětí do Klokánku navázal spolupráci a začal
aktivně pracovat na úpravě svých bytových a finančních poměrů
a především na zlepšení celkové situace rodiny, aby si mohl své děti vzít
zpět do své péče. Podařilo se mu najít azylový dům v blízkosti Klokánku,
postupně se mu podařilo najít také vhodné zaměstnání, vrátit se zpět
do pracovního režimu. Pravidelně, téměř každý den, si bere své děti na
vycházky, navštěvuje je v Klokánku a velmi aktivně se zapojuje do péče,
výchovy a vzdělávání svých dětí. Doprovází děti s tetami k lékaři, na
zájmové aktivity, je nápomocen při vyřizování jednotlivých záležitostí
a je průběžně zapojován do péče ve všech ohledech. Díky stabilnímu
zázemí se také podařilo zlepšit vztah mezi sourozenci i otcem.
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Vozidla od firmy A-B help slouží dětem již v 9 Klokáncích
a chystá se předání vozidla i do dalšího Klokánku. DĚKUJEME!
Zuzana Ngoka, spolumajitelka
Moje dětství nezačalo zrovna šťastně. Byla jsem nechtěné dítě ze strany otce a taky proto jsem ho nikdy
nepoznala. S maminkou jsme žily v azylovém domě, dokud se nevdala. Nikdy jsem k novému otci nenašla cestu. V čase
dospívání jsem zažila domácí násilí i sexuální obtěžování, a to nás s maminkou donutilo utéct z domova. Neměly jsme
stabilní střechu nad hlavou a o nedostatku peněz ani nemluvím. Toto období bylo pro mne velmi těžké, ale díky němu
jsem se naučila v životě se nevzdávat a bojovat. Také díky tomu
se dokáži vcítit do situací ohrožených a zanedbávaných dětí,
a proto jsem moc ráda, že jim mohu, spolu s manželem,
prostřednictvím naší společnosti A-B help pomoci žít lepší
a šťastnější život.
Emmanuel Ngoka, spolumajitel
Jmenuji se Emmanuel Ngoka, lidé mě také znají jako
MannyNGK. Narodil jsem se v Západní Africe na malém
španělském ostrově, který se jmenuje Santa Isabel, ve městě
Malabo, Rovníková Guinea, což je jediná africká země
kolonizovaná Španělskem. Oba moji rodiče jsou z Nigérie, a tak
mám nigerijskou národnost. V současné době žiji v Los Angeles, Kalifornie, USA. Moje žena, Zuzana Ngoka, je z České
republiky a máme dvě krásné dcery Miracle a Theu. Na střídačku žijeme v Los Angeles i v Praze. Také jsme oba majitelé
společnosti A-B help. Pomoc je mou vášní, a to i proto, že mi v minulosti druzí pomohli. Pocházím z části světa, kde je
extrémní chudoba a tvrdý život, části světa, kde miliony dětí vyrůstají bez základních životních potřeb, kde vlády nefungují
adekvátně k tomu, aby lidem poskytovaly základní infrastrukturu, a kde se lidé musejí sdružovat do skupin, aby si vzájemně
pomáhali v přežití. Jako dítě jsem sám vyrůstal v extrémních podmínkách, a proto vím, jaké to je, když děti vyrůstají bez
lásky a péče svých rodičů, bez dostatku jídla nebo spolehlivé zdravotní péče, bez dopravy a dobrého vzdělání. Vím, jaké to
je, když potřebují pomoc, a jaké to je, když pomoc nakonec dorazí. Jako dítě jsem viděl různé skupiny, které přicházejí do
Afriky z Evropy nebo Ameriky, aby nám pomohly. Většina z nich jsou dobrovolníci a přinášejí mnoho darů jako hračky,
jídlo, oblečení, knihy. Také nám pomohli postavit si přístřešky, poskytovali nám zdravotní péči i vzdělání. Jako chudé africké
dítě jsem dostal hodně pomoci, a proto bych rád přenesl tuto lidskost do další generace těch, kteří mají horší podmínky,
zejména dětem, protože jsou naše budoucnost. Vždy jsem hledal způsoby, jak vrátit lidstvu vše, co jsem v životě dostal
a A-B help se stala výborným prostředkem, abych toho mohl dosáhnout. Tuto formu pomoci druhým umožňují sociálně
odpovědné společnosti v České republice, a těm za to velice děkuji. Je to více než 10 let, kdy jsme dodali první minibus do
prvního dětského domova v České republice. Vím, že děti, které tehdy minibus dostaly, jsou dnes o 10 let starší. Ty, kterým
bylo 8 nebo 9 let, jsou dnes dospělé. Jak dospívají, nikdy nezapomenou na
všechny ty, kteří jim pomáhali, zejména na ty, kteří jim poskytovali střechu nad
hlavou, ty, kteří jim dávali najíst, ukládali je k spánku s pohádkou nebo brali
k lékaři, když onemocněly a ty, kteří jim pomáhali procházet zmatky dětství.
To, co si také budou vždy pamatovat, je barevný minibus s reklamou sociálně
odpovědných firem. Minibus, kterým mohly na výlety, do školy, k doktorovi,
do Zoo a na další akce. Ve skutečnosti je minibus dostával z bodu A do bodu B
díky organizaci A-B help.Celý svůj život jsem měl dva hlavní cíle, a to inspirovat
a pomoci druhým. A-B help mi dává příležitost dosahovat obojího zároveň,
protože když pomáháme dětem, zároveň jim dáváme vědět, že je pomoc
možná. Také jim dáváme vědět, že pomoc je lehčí ve skupině. A když prostřednictvím našich dobročinných programů
propojujeme neziskový sektor se ziskovým, vytváříme prostředí sociální odpovědnosti. Proto pomáhám.
Nic nedokáže ve společnosti A-B help zpříjemnit den tak, jako když vidíme, že jsme někomu pomohli změnit život
k lepšímu.
NAŠE POMOC VYTVÁŘÍ LEPŠÍ BUDOUCNOST!
Máte-li zájem se přidat ke skupině sociálně odpovědných společností A-B help a podpořit naše programy, pošlete nám
prosím email na: info@abhelp.cz, zavolejte +420 777 933 488 nebo navštivte naše webové stránky: www.abhelp.cz.
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ROSSMANN Drogerie Parfumerie věnuje FOD částku 1 milion Kč na zajištění
prázdninových pobytů dětí z Klokánků v roce 2017. DĚKUJEME.

DĚKUJEME FIRMĚ MAXPROGRES ZA DLOUHODOBOU PODPORU FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ.
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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. 10. 2016 do 30. 4. 2017:
NADAČNÍ FOND PREZIDENTA REPUBLIKY ING. MILOŠE ZEMANA
(3 100 000 Kč), pan Ing. Andrej BABIŠ (1 000 000 Kč), SLEVOMAT CZ
s.r.o. (342 158 Kč), MARY KAY (CZECH REPUBLIC) (290 000,10 Kč),
LETIŠTĚ PRAHA a.s. – DOBRÉ SOUSEDSTVÍ (263 000 Kč), paní Alena
HRABINCOVÁ (252 614 Kč), PRICEWATERHOUSECOPPER CZ
a zaměstnanci (201 000 Kč), MASTER CARD (163 350 Kč), INTERNET
MALL a.s. (151 016 Kč), ELFIS s.r.o. (100 000 Kč), KEYPACK s.r.o.
(100 000 Kč), MÍČA + HARAŠTA s.r.o. (100 000 Kč), SUDOP GROUP a.s.
(100 000 Kč), TEPER IMPORT s.r.o. (100 000 Kč), pan Tamir
WINTERSTEIN (100 000 Kč), HC ORLI TEAM s.r.o. (84 750 Kč), pan
Roman VOSÁHLO (80 000 Kč), CLIENTOLOGY INSTITUTE s.r.o. (69 200
Kč), KIK TEXTIL – výtěžek zákaznické sbírky (68 000 Kč), MAXPROGRES
s.r.o. (60 000 Kč), PRO.MED.CS Praha a.s. (60 000 Kč), STORGE s.r.o.
(51 400 Kč), dary ve výši 50 000 Kč věnovali: ČESKÁ POŠTA s.p., EAM
REICO – podílové fondy, paní Anna KOPČAJOVÁ, S & D PHARMA CZ
s.r.o., paní Jiřina SUCHOPÁRKOVÁ a pan David ŠIMEK, KOUTECKÝ s.r.o. (49 297 Kč), C&A MÓDA s.r.o. (49 210 Kč), ACTION TIME s.r.o. (45 000 Kč),
RAKIJA s.r.o. (45 000 Kč), ODYSSEY PERFORMANCE ENHANCEMENT NETWORK s.r.o. (42 890 Kč), dary ve výši 40 000 Kč věnovali: pan Jakub ANDRLE,
BÖLLHOFF s.r.o., INNOGY ENERGIE prostřednictvím Nadace NAŠE DÍTĚ, REAL TOP PRAHA z.s., paní Věra VLACHOVÁ a pan Zbyněk VOTOČEK, POTEX
s.r.o. (36 000 Kč), DATA COLLECT s.r.o. (35 000 Kč), Ing. Stanislav Dvořák - Zahradnictví DVOŘÁK a syn (35 000 Kč), MONETICA a.s. (35 000 Kč),
POLICIE ČR (35 000 Kč), CUKROVARNICKÁ 75 s.r.o. (31 237 Kč), ALFA SOFTWARE s.r.o. (30 820 Kč), paní TOMEŠOVÁ (30 400 Kč), dary ve výši 30 000
Kč věnovali: 2 JCP a.s., ACCOUNTAX CZECH s.r.o., Advokátní kancelář KUBICA, ZAJÍC A PARTNEŘI, Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ –
HAKR – KUBÁT, ARXABEST s.r.o., pan Aleš BABKA, BOUDA – MBO s.r.o., paní HONSOVÁ H. a kol., paní Milena CHLUMSKÁ, IKEA PRAHA, KKIG UK,
LTD. odštěpný závod Praha, paní Daniela LEHÁROVÁ, paní Jana MAROUSOVÁ, paní Marta MILOTOVÁ, NADAČNÍ FOND PRÁVNÍ POMOCI, OZAB
s.r.o., paní Kateřina PELÍŠKOVÁ, PRAMACOM PRAGUE s.r.o., PROFIT s.r.o., pan prof. Zbyněk RAIDA, SILNICE GROUP a.s., SPRÁVA MAJETKOVÉHO
PORTFOLIA Praha 3 a.s., T.F.STEEL s.r.o., TMIS ALFA s.r.o., VERSINO CZ s.r.o. a YATE s.r.o., SK JUNIOR Teplice (28 800 Kč), MILUJU PRAHU s.r.o.
(27 540 Kč), paní Petra VOJKOVSKÁ (27 000 Kč), DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT z.s. (25 431 Kč), paní OLESEA MOSTIPAC a přátelé (25 383 Kč), KARNED
TOOLS s.r.o. (25 300 Kč), pan MR P KAISER - výtěžek sbírky v Irsku (25 053 Kč), dary ve výši 25 000 Kč věnovali: DEBA BOHEMIA s.r.o., FORNAXA –
TĚSNĚNÍ s.r.o., HÁJEK a BOUŠOVÁ s.r.o., HOFFMANN & ŽIŽÁK s.r.o., CHEMELEK s.r.o., KLEMENT a.s., pan Ing. Josef MAŠEK a MRAMORKA s.r.o.,
DANIEL BAĎURA s.r.o. (24 800 Kč), ARTIN s.r.o. (23 000 Kč), paní Markéta MARTÍNKOVÁ (22 700 Kč), pan Marian CZYŽ (22 000 Kč), ANETTE
KVĚTINÁŘSTVÍ (20 800 Kč), dary ve výši 20 000 Kč věnovali: ABEL-COMPUTER s.r.o., ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o., ADJUST ART
s.r.o., ANALYTICS DATA FAKTORY s.r.o., ANDONE s.r.o., APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, sbor LaViNa Kroměříž, BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., BESTA-BERNÝ
s.r.o., paní Dana COBANJANOVÁ, pan Tomáš ČAPEK, ESD OSVĚTIMANY s.r.o., EXIMPOTRANS s.r.o., pan Aleš HAMÁČEK, pan Ing. Jiří HANZAL, pan
HIEU NGUYEN, paní Ivana HORÁKOVÁ, CHEMPEX – HTE a.s., ISOLIT – BRAVO s.r.o., pan JUDr. Daniel KAPLAN, paní Ing. Jana KEJVALOVÁ, KOMFORT
a.s., pan Ing. Jiří KOSÍK, KOVODRUŽSTVO v.d., paní Markéta LUKEŠOVÁ, METRUM s.r.o., OFFICE DEPOT s.r.o, PODLAHY LIŠKA s.r.o., PRAGOCON
s.r.o., pan Josef PRŮCHA, paní Bohuslava RAIDOVÁ, Nakladatelství SAGIT a.s., pan Radim SCHWAB, pan Robin ŠIMEK, pan Michal ŠOREJS,
TECHNODAT – CAE SYSTÉM s.r.o., TRIO – D s.r.o., pan JUDr. Milan USNUL a Zámek ZÁBŘEH s.r.o., KIMBERLY - CLARK s.r.o. (19 000 Kč), pan Ing.
Jindřich SOCHOR (18 000 Kč), Kosmetický salón BABOR – Eliška Provazníková – dary zákazníků (17 214 Kč), SMART ACADEMI (17 040 Kč), MOCOVI
Mělník (17 023 Kč), CTR ALBERTOV a.s. (16 000 Kč), pan Ilja VRBA (16 000 Kč), ICON COMUNICATION (15 260 Kč), dary ve výši 15 000 Kč věnovali:
ALERGOLOGIE KARLOV s.r.o., ALPIN SPECIAL s.r.o., B + D s.r.o., pan Stanislav BOČEK, pan P. DOLEŽAL, DOOSAN LENTJES CZECH s.r.o., FIRE GROUP
s.r.o., GUARANTINT. s.r.o., paní MUDr. Lenka KNESLOVÁ, pan MUDr. Martin KUBÍČEK, LANOS s.r.o., pan Pavel MACHÁČEK, MAKO COLOR s.r.o.,
MASS CZ s.r.o., paní Ing. Svatava MOHYLOVÁ, MÚZO PRAHA s.r.o., pan Jan NOVÁK, OCULI UNIČOV s.r.o., PLASTMONT BUREŠ s.r.o., S-A-S s.r.o.,
SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o., pan Lubor SLEZÁK, paní MUDr. Kateřina SMOLKOVÁ, pan Ing. Luboš TOMÁŠEK a VODOVODY A KANALIZACE
HAVLÍČKŮV BROD a.s., GIFT MACHIING (14 768 Kč), TŘÍKRÁLOVÝ TRH Praha 8 (14 318 Kč), MĚSTO HOSTIVICE (14 229 Kč), Spolek občanů POLANKY
(14 015 Kč), ČESKÁ SPOŘITELNA – INTERNÍ AUDIT – zaměstnanci (13 800 Kč), PIVOVAR Lužiny s.r.o. (13 400 Kč), pan Karel KOLÁŘ (13 000 Kč), AR
UK&DIXONS CARPHONE - pan Aleksander MARCINIAK (13 000 Kč), EFKO-KARTON s.r.o. (12 500 Kč), pan Jaroslav KREIBICH (12 250 Kč), dary ve výši
12 000 Kč věnovali: pan Jiří BERAN, pan Ing. Jiří BŘEZINA, pan Václav HUBAČ, paní Ing. Alena MAJKOWSKÁ, paní Monika MARTINCOVÁ, pan Jaroslav
NAVRÁTIL, POHONA PH s.r.o., SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Senice na Hané, SUPREMO FOOD s.r.o., pan Stanislav TOŠNAR a pan Jaroslav
ZAHÁLKA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ, Sadová 579 (11 828 Kč), pan Ing. Josef SEDLÁK (11 111 Kč), pracovníci OKRESNÍHO SOUDU TEPLICE (11 000
Kč), pan Zdeněk HOCHMAN (10 777 Kč), ZÁMECKÝ GOLF CLUB Kravaře (10 200 Kč), CZE TECHNIKA s.r.o. (10 111 Kč), MSA a.s. - zaměstnanci (10 025
Kč), dary ve výši 10 000 Kč věnovali: A + U DESIGN s.r.o., AKP s.r.o., AMIL COMPANY a.s., AMPARA s.r.o., pan Vladimír ANDRLÍK, ATMOS CHRÁST
s.r.o., AVAM PLUS s.r.o., AVE KLADNO s.r.o., B.BRETT s.r.o., BAKR CZ a.s., paní Zuzana BENEŠOVÁ, BOHEMIA – HOTWORK s.r.o., BOMAR s.r.o., pan
Ing. Jiří BRABENEC, pan JUDr. Tomáš BRZOBOHATÝ, CEBIA s.r.o., CZECH AEROSOL a.s., DARE-EUROOKNA s.r.o., DEKOS R. s.r.o., DEOS CZ s.r.o., pan
Ing. Michal DOLEŽAL, DRAGOS MORAVA s.r.o., DS SOFT OLOMOUC s.r.o., paní Jiřina DUBRAVOVÁ, pan Ing. Vladimír DUBŠÍK, EUROTOP IN s.r.o.,
Jan EVAN – advokátní kancelář, FLORASIS s.r.o., pan Jaroslav FOJTÍK, pan Vítězslav FRENCL, pan Andrei GRISCENCO, GTM PRAHA s.r.o., GYNLED
s.r.o., MUDr. Martina Ledvinková, HABANERO MC s.r.o., pan Michal HAVRDA, pan Ing. Jiří HLAVÁČ, pan Jaroslav HORKÝ, paní MUDr. Helena
HRDINOVÁ, pan Vojtěch HROMÍŘ, H R U Š K A s.r.o., CHIRURGIE A TRAUMATOLOGIE s.r.o., INSTALACE ŠUBRT s.r.o., JAN KUKAČKA s.r.o., JANDADENTAL a.s., paní Markéta JELÍNKOVÁ, pan Lubomír JEŽEK, JKNZ s.r.o., JP COSMETIS s.r.o., Advokátní kancelář KAPLAN & NOHEJL, pan Dalibor
KAVAN, pan Ing. Tomáš KOBR, paní Jana KOTVOVÁ, pan JUDr. Radek KRAUS, pan Aleš KŘEMEN, paní Věnceslava KYJOVSKÁ, pan Jindřich LÁSKA,
pan Jiří LAZAR – Agentura JL, pan Josef LECIAN, paní Lucie LEITNEROVÁ, pan Vojtěch LINEK, pan Lubor LINHA, pan Ing. Václav LORENC, LUX INTERIER
s.r.o., paní Dagmar MACUGOVÁ, paní Zdeňka MARKOVÁ, paní Eva MĚŠŤANOVÁ, paní Markéta MLČOCHOVÁ, MONETICA a.s., NARETEC s.r.o.,
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NATRIX a.s., NIKATO s.r.o., NOVADIDA s.r.o., pan Miroslav NOVOTNÝ, pan JUDr. Jiří
ONDROUŠEK, PACIFIC DIRECT s.r.o., pan Václav PÁTEK, pan Bc. Miroslav POLACH, pan
Gustav POSLUŠNÝ, pan Josef PRCHAL, pan Jaroslav PŘICHYSTAL, PUELLA s.r.o., R-PHARMA
s.r.o., REPROFIT INTERNATIONAL s.r.o., pan František REŽNÝ, pan Dr. Miloslav ROČEK, CSc.,
ROYAL COURT s.r.o., pan Ing. Jan RŮŽIČKA, pan Ing. Břetislav ŘEHÁK, Jan Vaňkát – SADOVÉ
A PARKOVÉ ÚPRAVY, SAZ s.r.o., SCHENCK PROCESS s.r.o., SIKO KOUPELNY s.r.o., pan
Michal SIVEK, pan Josef SLABÝ, SUEZ WATER CZ s.r.o., pan Milan SUCHÝ – dražba fotografií,
Svatební salon DELTA, SVORTO.CZ s.r.o., paní Ing. Petra ŠKOPOVÁ, pan Jiří ŠPALEK, paní
Barbora ŠPOTÁKOVÁ, pan Ladislav ŠUMBERA, pan Ing. Zdeněk THOROVSKÝ, pan Jiří
TOŠEK, pan Jaroslav UHER, UNIFRAX s.r.o., UV – TECHNIK CZ s.r.o., pan Petr VESELÝ, pan
Martin VICAR, paní Bc. Taťána VYHNÁLKOVÁ, XB – 1 s.r.o., ZÁMEČNICTVÍ – BERAN s.r.o.
Dlouhodobá finanční podpora nebo podpora doplněná věcnými dary a další pomocí:
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV - SBOR BEZ HRANIC Chomutov, ARIA PLAST s.r.o., pan Pavel KAISER,
paní Hana ZÍKOVÁ. Děkujeme.
NADAČNÍ DARY PŘIJATÉ od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017:
Nadace RSJ (82 656 Kč), Nadace ČEZ (60 000 Kč), Nadace NOVA (50 000 Kč), Nadace NAŠE
DÍTĚ (40 000 Kč), Nadace MALÝ NOE (36 000 Kč), Nadační fond HLAS SRDCE (15 000 Kč),
Nadační fond KALICH (14 000 Kč). Děkujeme.
DOTACE KRAJŮ, MĚST, OBCÍ:
Magistrát hl. m. PRAHY (2 470 000 Kč), PLZEŇSKÝ kraj (121 286 Kč), Statutární město
CHOMUTOV (95 000 Kč), Město KLATOVY (50 000 Kč), Město JANOVICE (40 000 Kč), Statutární město PARDUBICE (30 500 Kč), Obec DLOUHÁ
LOUČKA (20 000 Kč), Město LITOMĚŘICE (20 000 Kč), Město UNIČOV (20 000 Kč), Město KDYNĚ (10 000 Kč), Obec MEDLOV (10 000 Kč), Město
NÝRSKO (10 000 Kč), Obec ŠUMVALD (10 000 Kč). Děkujeme.
NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017:
EFES s.r.o. (207 974 Kč - ovoce a zelenina), AUTO ŠKODA a.s. (130 680 Kč – 10 dětských jízdních kol montovaných pro konkrétní děti), JIVA TRADE
s.r.o. (105 500 Kč – lékárenské zboží), P&P Praha s.r.o. (104 420 Kč – doprava ovoce a zeleniny), Michal Brandl – DRŮBEŽÍ SEN (100 000 Kč –
potravinářské výrobky za celý rok), SAMSUNG ELECTRONICS Czech and Slovak s.r.o. (100 000 Kč – elektrospotřebiče), Hotel LESANA (87 140 Kč –
zimní pobyty pro děti s plnou penzí), VAILLANT GROUP CZECH s.r.o. (71 208,50 Kč – 2 ks plynových kotlů pro budovu Klokánku), BRÜCK AM s.r.o.
(69 609 Kč – stavebnice Geomag a Plenty play), CUKROVARNICKÁ 75 s.r.o. (67 642 Kč - topení v Klokánku Hostivice), Hlavní město PRAHA (67 031
Kč – nábytek pro Klokánek), LE PATIO INTERNATIONAL s.r.o. (60 077 Kč – dětské ovocné svačinky), FANY GASTROSERVIS s.r.o. (60 000 Kč – ovoce
a zelenina), RATIO s.r.o. (49 311 Kč – potraviny), CTR ALBERTOV a.s. (38 943 Kč – vysavače, pračka, žehličky, jídelní židle, komody, sady hrnců pro
Klokánek), DAMCO CZECH REPUBLIC s.r.o. (30 000 Kč- drobné vybavení bytů Klokánku), IBERRY4U s.r.o. (30 000 Kč – vánoční dárky), pan Otto
LOUCKÝ a paní Zuzana LOUCKÁ (25 000 Kč – užívání dětské herny, zázemí a zahrady pro Klokánek Teplice a Ústí nad Labem), MEDARD ACTIVE s.r.o.
(24 000 Kč – pobyt na horách pro děti z Klokánku), JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ a.s. (21 000 Kč – přistavení kontejneru a likvidace odpadu ze zeleně),
ALTRAZ s.r.o. (20 000 Kč – sedáky, hry, tablety, zápisníky, kreslicí potřeby), paní Veronika MAŠKOVÁ (20 000 Kč – školní potřeby, drogerie, oblečení
pro děti), VIVIS ENERGY s.r.o. (17 888 Kč – hrací konzole včetně příslušenství), Nadační Fond ZDRAVÍ A PŘÍRODA (17 384 Kč – dřevařský materiál),
AMIL COMPANY a.s. (16 400 Kč – oprava žaluzií a montáž uzamykatelných zařízení na oknech Klokánek Teplice a Ústí nad Labem), Pekařství
DALAMAN (15 000 Kč – pravidelná dodávka pečiva pro Klokánek), DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM a.s. (15 000 Kč – jízdné), KLUBKO
S NITÍ POMÁHÁ z.s. (14 500 Kč – pletené a háčkované výrobky pro děti), PIEROT s.r.o. (14 000 Kč – publikace pro děti), SMILEBOX s.r.o. (13 915 Kč –
bezplatné zapůjčení PRINTKY), PONNATH ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o. (13 769 Kč – masné výrobky pro děti), HERO CZECH s.r.o. (13 177 Kč – Sunárek
kašička), Výroba a prodej PE OBALŮ VERNEROVÁ (13 146 Kč – tašky, pytle, svačinové sáčky a další výrobky), ACTIVE s.r.o. (13 020 Kč – kancelářské
a školní potřeby), pan Josef JEŘÁBEK (13 000 Kč – elektrický sporák a finanční podpora), pan Tomáš JECH (12 628 Kč – nákup potravin pro Klokánek),
VETRO-PLUS a.s. (12 272 Kč – domácí potřeby), paní Miluše FOUSKOVÁ (10 468 Kč – dětská obuv), paní Helena BÍLKOVÁ (10 000 Kč – poukázky na
nákup v DATARTu), FRISÖR KLIER správní s.r.o. (celoroční průběžné stříhání dětí), HÁJEK a BOUŠOVÁ s.r.o. (narozeninové dorty pro děti z Klokánků),
KOUTECKÝ s.r.o. (školní a toaletní potřeby pro děti v Klokánkách během celého roku), OPTIKA VIZUS s.r.o. (hračky pro děti), ZŠ BŘEZENECKÁ
Chomutov (sbírka drog. zboží – v objemu potřeby na ½ roku), OPTIK SLAVÍKOVÁ (dlouhodobě brýle pro děti v Klokánku Chomutov zdarma),
PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK Chomutov (celoroční volné vstupné), POTRAVINOVÁ BANKA v Ústeckém kraji z.s. (materiální dary pro Klokánky),
3D PROGRAM s.r.o. (herní zahradní prvek). 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 LÉKÁRNÁM, které s námi pokračují v akci „KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY“ a dále společnostem AUTO
ČECHÁK- Olomouc, BILLA Letenské náměstí Praha 7, BILLA Lužiny, JATOMI FITNESS Praha Eden, LETIŠTĚ Praha, MALVÍK Hostivice, METROPOLE
Zličín, paní OLESEA MOSTIPAC a přátelé, Tabák U ELIŠKY, VELKÉ PŘÍLEPY – vánoční trhy, VYŠEHRADSKÉ PURKRABSTVÍ, ZYOS s.r.o.

Zpravodaj FOD – číslo 1/2017 (květen 2017), 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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