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POZNÁMKOVÝ LIST

ÚVOD
Dobré vzdělání je základem úspěchu na trhu práce a v samostatném životě. Děti
v ústavních zařízeních, ale často čelí překážkám, které jim ve studiu vysněné škole
brání.
Jednou z těchto překážek je nedostatek informací o možnostech podpory ve vzdělání.
Proto jsme se rozhodli pro Vás a Vaše vychovatele vytvořit krátký přehled několika
nadací s celosvětovou působnost, které Vám mohou pomoci dosáhnout Vašich
studijních snů.
Některé ze zde uvedených nadací také poskytují pomoc v přípravě na samostatný
život. Vám i vychovatelům doporučujeme využít nejen nabídky těchto nadací, ale
i praktických rad a informací poskytnutých na webových stránkách brněnské organizace Janus. Materiály této organizace, které se zaměřují na přípravu dospívajících v
oblastech bydlení, práce, hospodaření a komunikace s úřady, můžete najít na těchto
webových stránkách http://janus-os.cz/kestazeni/brozury.

O NAŠÍ ORGANIZACI
Vteřina poté je platformou pro práva dětí, které vyrostly nebo
vyrůstají mimo rodinu. Sdružuje děti převážně z dětských domovů a
náhradní rodinné péče. Cílem organizace je prosazovat práva
ohrožených dětí
a dávat jim hlas ve věcech, které se jich týkají. Více na: www.vterinapote.cz
Tato brožura je jedním z výstupů projektu Cesta z labyrintu
samotného života, který podpořila Nadace Sirus.

Nadace T. Maxové

Vodafone

Název programu: Kompenzace

Název programu: HeForShe

Popis programu: Kompenzace nedostatků ústavní výchovy je oblast úzce spojená
s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. V
této oblasti je především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha
dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po
opuštění ústavní výchovy.

Popis programu: Program je zaměřen na pomoc dívkám z dětských domovů
s přípravou na samostatný život.

Program podpory:

Podmínky pro získání podpory: Bližší informace poskytne zástupce Nadačního
fondu (viz kontakt níže).
Termín pro podání žádosti: Žádosti lze podávat průběžně.

– kompenzaci nedostatků ústavní výchovy
– rozvoj osobnostní výbavy
– vzdělání
– usnadnění vstupu do samostatného života
Podmínky pro získání podpory: příjemce musí být dítě/mladý –
dospělý žijící v ústavním zařízení, případně dospělý jedinec,
který ústav opustil.
Termíny pro podání žádostí: žádosti nadace přijímá ve třech
termínech – únorovém, dubnovém a srpnovém.

Kontakt:
Jméno: Tereza Sverdlinová
tel: (+420) 257 474 529
e-mail: tereza.sverdlinova@terezamaxovadetem.cz
Další informace: www.nadaceterezymaxove.cz

Kontakt:
Další informace: http://www.nadacevodafone.cz/novinky
/pomoc-divkam-z-detskych-domovu-pri-vstupu
-do-zivota.html

Výbor dobré vůle
Nadace Olgy Havlové
Název programu: Fond pro vzdělání
Popis programu: Podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení. Vytváření a
poskytování stipendií. Podpora stipendijních programů a studijních pobytů v
České republice a v zahraničí.
Podmínky pro získání podpory:
– Žadatel je součástí znevýhodněné skupiny
v oblasti vzdělávání.
Termín pro podání žádosti: 30. dubna, 31. srpna a 30. listopadu.

Popis programu: Nadace poskytuje v rámci Fondu pro vzdělání jednorázový
příspěvek na školné a pomůcky ke studiu dětem v ústavní péči.
Podmínky pro získání podpory:
– věk do 26 let
– studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
– studijní průměr 2.0
– sociální a/nebo zdravotní handicap
– úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru
dobré vůle.
Termín pro podání žádosti: 25. února a 28. srpna

Kontakt:
Jméno: Klára Štěpánková
tel: +420 542 135 338
e-mail: sophia@dimension.cz
Další informace: http://www.nadacesophia.cz/prisp.asp

Kontakt:
Jméno: Bezplatná linka 800 111 010
e-mail: vdv@vdv.cz
Další informace: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/

Táta a Máma
Název programu: Stipendium

Název programu: Kompenzace

Popis programu: Stipendium poskytujeme studentům, občanům České republiky
do dovršení 26 let, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium. Stipendium
slouží k podpoře studia na tuzemských středních a vysokých školách všech typů a
zaměření. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci
studetů. Nadace teké podporuje jazykové kurzy v ČR a zahraničí.

Popis programu: Podpora osobnostního růstu a úspěšného zapojení dětí do
samostatného života po ukončení ústavní výchovy.

Podmínky pro získání podpory:

Podmínky pro získání podpory: Bližší informace poskytne zástupce Nadačního
fondu (viz kontakt níže).
Termín pro podání žádosti: Žádosti lze podávat průběžně.

– Je občanem České republiky a je mu méně než 26 let.
– V případě nezletilých osob předloží písemný souhlas
rodičů nebo odpovědného zástupce.
– Uchazeč má jasnou představu o celkových nákladech na studium
a o požadavcích na plnění za strany Nadačního fondu manželů Livie
a Václava Klausových.
– Uchazeč byl ke studiu již přijat.
Termín pro podání žádosti: 1) Dvakrát ročně: pro 1. pololetí (zimní semestr)
školního roku 15. srpna, pro 2. pololetí (letní semestr) školního roku 8. února
(rozhoduje razítko na obálce). 2) Jednou za rok: pro 1. i 2. pololetí (zimní i letní
semestr) školního roku 15. srpna. Poskytnutí nadačního příspěvku se 2. pololetí
(letního semestru) není automatické. Podmínkou pro jeho přiznání je zaslání
čestného prohlášení obdarovaného, že se sociální podmínky nezměnily a vysvědčení (středoškoláci) nebo potvrzení o studiu (vysokoškoláci) do 15. února.

Kontakt:
Jméno: Romana Rašovská
tel: 224 372 196
e-mail: rasovska@nadacnifondklausovych.cz
Další informace: http://nadacnifondklausovych.cz/

Kontakt:
Jméno Jana Vacenovská
tel.: +420 774 968 961
e-mail: jana.vacenovska@nadacetm.cz, info@nadacetm.cz
Další informace: http://www.nadacetm.cz/

Spolu dětem
Název programu: Dejme šanci dětem

Název programu: Open Gate a Univerzity

Popis programu: Projekt podporuje vzdělání a talent konkrétních dětí z dětskýchdomovů a pěstounských rodin. Projekt je zaměřen na speciﬁcké potřeby každého
dítěte a podporuje jejich individuální rozvoj, talent, vzdělání a přípravu na budoucí povolání.

Popis programu: Na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti z
dětských domovů nebo z ﬁnančně znevýhodněných rodin s těmi, kterým školné
platí rodiče. Jde to díky nadaci, která poskytuje stipendia polovině studentů tohoto
gymnázia. Granty studentům univerzit a jiných vysokých škol udílí nadace šest let
a za tu dobu je získala jež více než stovka mladých lidí.

Podmínky pro získání podpory:
– děti z dětských domovů a pěstounských rodin starší 6 let (s přihlédnutím k výjimečnému talentu může být udělena výjimka).
– Přání musí být zaměřeno na podporu individuálního
rozvoje, talentu, vzdělání a přípravy na budoucí povolání.
– Maximální částka na jedno přání je 10.000 Kč.
Termín pro podání žádosti: Žádosti lze podávat průběžně.

Název programu: Postav se na vlastní nohy

Podmínky pro získání podpory:
– Při výběru stipendistů hrají hlavní roli právě akademické výsledky, ale
také mimoškolní aktivity a způsob, kterým se student snaží udělat svět
lepším – třeba práce pro charitativní organizace, nebo dokonce vlatní
dobročinné projekty. Sociální status studenta, čímž se rozumí příjmy
jeho rodiny, jsou další kritériem.
Termín pro podání žádosti: Žádosti od žáků ZŠ, kteří se hlásí do primy osmiletého
gymnázia Open Gate do 15. března. Žádosti od stávajících studentů Open Gate
přijímá do 31. března 2017. Žádosti o stipendium z projektu Univerzity se podávají
každý rok do 31. května.

Popis programu: Program se věnuje tzv. tréninkům dospělosti pro děti, které se
chystají opustit dětský domov a postavit se na vlastní nohy. Děti se pomocí zážitků
učí rozpoznávat různé situace a chápat, jak v nich jednat. V rámci programu se
používají interaktivní metody a nácviky praktických dovedností.
Podmínky pro získání podpory: Viz výše.
Termín pro podání žádosti: Žádosti lze podávat průběžně.

Kontakt:
Jméno: Jana Kotalová (Kučerová)
tel: +420 739 642 563, +420 222 317 199
e-mail: jana.kotalova@spoludetem.cz
Další informace: http://www.spoludetem.cz/

Kontakt:
Jméno: PhDr. Hana Halfarová
tel: +420 224 174 439
e-mail: halfarova@kellnerfoundation.cz
Další informace: http://www.kellnerfoundation.cz

Velux a Romský
vzdělávací fond

Srdce na dlani

Název programu: Romský stipendijní program

Název programu: Program pro dětské domovy

Popis programu: Smyslem programu je rozšíření řad vzdělaných Romů, kteří budou
přínosem naší společnosti. O stipendium mohou žádat romští studenti středních,
vyšších odborných a vysokých škol, kteří jsou občany České republiky nebo zde
mají trvalý pobyt.

Popis programu: Cílem programu je pomáhat dětem v dětských domovech a to
nejde po materiální stránce. Jedním z hlavních cílů je pomoci dětem snáze se
integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění
domovů v životě vyvstanou. Program podporuje zvyšování počítačové gramotnosti, vzdělávání a motivace dětí v životě uspět.

Podmínky pro získání podpory:
– Primárně podporuje studenty s dobrými výsledky,
kteří by si ale kvůli špatné ﬁnanční situaci nemohli
studium dovolit.
Termín pro podání žádosti: červenec pro studenty SŠ a VOŠ, květen
pro studenty VŠ (pro bližší informace o termínech navštivte
webovou stránku, viz níže)

Kontakt:
Jméno: Jitka Votavová
tel: +420 257 329 667
e-mail: jitka.votavova@romea.cz (pro SŠ a VOŠ), Yveta
Kenety, tel: +420 222 543 832, e – mail: yveta.kenety@ro-

Podmínky pro získání podpory:
– být rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací, jejíž záměry jsou
v souladu s cílem a posláním nadačního fondu
Termín pro podání žádosti: Žádosti lze podávat průběžně.

Kontakt:
Jméno: Lucie Deniševská
tel: +420 739 602 999
e-mail: l.denisevska@srdcenadlani.com
Další informace: http://www.srdcenadlani.cz/

Naše dítě

Nadační fond Albert

Název programu: Bertík pomáhá

Název programu: Bertík pomáhá

Popis programu: V rámci svých ﬁnančních možností vyřizuje Nadace Naše dítě
individuální žádost o pomoc. Hlavním posláním Nadace Naše dítě je péče
o ohrožené děti, které se ocitnou v obtížné životní situaci.

Popis programu: Aktivity podpořené z grantového programu Bertík směřují k
podpoře rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí.
Konkrétně do této cílové skupiny patří děti a mládež v zařízeních ústavní a ochranné výchovy, děti a mládež s rizikovým chováním, resp.děti a mládež, které žijí ve
složitých sociálních a ekonomických podmínkách. Žádosti podané pod hlavičkou
grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM mohou být zaměřeny na
následující oblasti podpory:
I) Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Dlouhodobě pomáháme:
– dětem z problémových rodin a dětem v ústavní
výchově (dětské domovy, kojenecké, diagnostické,
výchovné ústavy)
– dětem zneužívaným a týraným
– dětem mentálně a fyzicky handicapovaným
Podmínky pro získání podpory:
– určeno pro věk do 18 let
Termín pro podání žádosti:Termín není stanoven. Žádosti lze
podávat průběžně.

II) Projekty komplexně postihující problematiku mládeže vstupující do samostatného života např. regionální program, který učí klienty hledat si práci, hospodařit s
ﬁnancemi, řešit partnerské a rodinné vztahy v místě, kde se děti nachází. (Nadační
fond Albert nehradí náklady na ubytování a stravu na pobytových kurzech,
preferuje přípravné aktivity v místě pobytu dítěte), tréninkové byty a pracoviště,
Domy na půl cesty, apod.
III) Pravidelné preventivní aktivity s dětmi a mládeží s rizikovým chováním – jedná
se o podporu pravidelných a cílených aktivit, které se cíleně zaměřují na prevenci
a práci s rizikovými dětmi a mládeží a jejich rodinami (NZDM, sociálně-aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, sanace rodiny streetwork, terénní práce apod.)
Podmínky pro získání podpory: O podporu mohou žádat rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního
fondu Albert
Termín pro podání žádosti: 18. červenec

Kontakt:
Jméno: Anna Žebrová
tel: 226 727 933
e-mail: a.zebrova@nasedite.cz
Další informace: http://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html

Kontakt:
Jméno: Lucie Šimková, Petra Režná
tel: 607 748 002, 774 091 076
e-mail:l.simkova@nadacnifondalbert.cz,p.rezna@nadacnifondalbert.cz
Další informace: http://www.nadacnifondalbert.cz/stranka/grantove-programy/bertik-pomaha

Chance for children
Název programu: Odrazový můstek
Popis programu: Program Odrazový můstek k životu je určen pro mladé lidi, aby v
dospělém světě obstáli. Předá jim odborné znalosti, naučí je praktickým dovednostem a zajistí jim pracovní příležitosti, díky kterým se budou moci "odrazit" do
samostatného života beze strachu.
Podmínky pro získání podpory:
– o podporu mohou žádat rozpočtové nebo příspěvkové organizace,
jejichž záměry jsou v souladu s cíli a posláním nadačního fondu.
Termín pro podání žádosti: Žádosti lze podávat průběžně.

Dejte dětem šanci
Název programu: Pomoz mi do života...
Popis programu: Cílem programu je usnadnit dětem start do samostatného
života. Projekt je zaměřen zejména na mladé lidi opouštějící dětské domovy po
dosažení plnoletosti nebo po dokončení studia, ale nabízí rovněž podporu při
studiu a přípravě na budoucí povolání. Program se skládá ze tří částí: stipendijního
programu, startovacích balíčků a pomoci v začátcích samostatného života. Ze
stipendijního programu lze dítěti hradit školné, ubytování na internátě či na koleji,
cestovné, školní pomůcky či potřebné vybavení, prospěchové stipendium,
motivační stipendium, kurzy, nájemné ve startovacích bytech. Startovací balíčky
obsahují základní vybavení domácnosti (lůžkoviny, ložní prádlo, ručníky, nádobí,
příbory, rychlovarnou konvici, hrnce, žehličku a žehlící prkno, vysavač a drogistické potřeby). Pomoc v začátcích samostatného života je z kapacitních důvodů
poskytována pouze mladým dospělým, kteří jsou zařazeni ve Stipendijním programu.
Podmínky pro získání podpory:
– Žadatel musí být klientem ústavního zařízení.
Termín pro podání žádosti: Žádosti lze podávat průběžně.

Kontakt:

Jméno: Kateřina Wojasová
tel: 774 272 772
e-mail: k.wojasova@c4c.cz
Další informace: http://www.c4c.cz/cz/index.php

Kontakt:

Jméno: Ditta Pospíchalová
tel: 603 819 911
e-mail: ditta@dejmedetemsanci.cz
Další informace: https://www.dejmedetemsanci.cz/4/projekty/58/pomoz-mi-do-zivota.html

