Dobrá zpráva pro dětské domovy a náhradní rodiče: NEJSTE V TOM SAMI.
Průběh epidemie COVID-19 i její následky aktuálně trápí celou společnost. Nejinak tomu je v
dětských domovech, sociálně slabých či náhradních rodinách. Dobrou zprávou je, že Nadace Terezy
Maxové dětem mohla díky svým dárcům pružně zareagovat a rozdělit speciální koronavirovou
pomoc za více než 3,6 mil Kč. Okamžitě pomohli zejména dlouhodobí partneři nadace, jako například
banka ING, která přispěla 2,7 mil Kč. Podpora byla distribuována po celé republice a byla směřována
zejména do oblastí spojených s domácí výukou – jako úhrada nákladů na doučování, technické
vybavení pro výuku a dále pak preventivní balíčky s vitamíny, dezinfekcí a rouškami. Kompletní
seznam obdarovaných domovů je uveden v příloze.
Koronavirová epidemie změnila životy napříč společností. Nouzový stav a návazná opatření postihla i
dětské domovy, náhradní rodiče, matky v azylových domech či sociálně slabé rodiny. Rázem se ocitli
v izolaci, a to nejen fyzické. Jejich problémy a potřeby se na čas ocitly na okraji zájmu.
Jak téměř jednohlasně zaznívá z dětských domovů – mnoho problémů přináší uzavření škol a izolace
zařízení. Děti tráví v domově 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Vychovatelé se snaží děti zabavit a
vymyslet jim program, ale díky různým věkovým kategoriím je to složité, včetně domácí výuky. Co
školák, to jiná třída a jiné vzdělávací nároky. Nad rámec toho dětem logicky chybí kontakt s kamarády
a rodinou mimo ústavní zařízení. Daný stav klade obrovské nároky zejména na vychovatele. Domovům
chybí podmínky pro domácí výuku a mnohdy i ochranu zdraví.
„Když jsme zjistili, v jakém stavu jsou dětské domovy nyní nuceny fungovat, rozhodli se okamžitě
zareagovat a konat. Nadace obeslala přes 190 dětských domovů, pěstouny i spolupracující azylové
domy po celé republice s nabídkou speciální koronavirové pomoci. Sama jsem volala do dětských
domovů a přes WhatsApp video mluvila s dětmi, aby věděly, že na ně myslíme a že se jim snažíme
pomoct. V nadaci jsme přes karanténu a fyzickou vzdálenost zůstali k dispozici všem, kdo nás potřebují.
“, uvedla patronka nadace, Tereza Maxová.
Následně se v nadaci sešly stovky žádostí v řádech milionů korun. „Některé věci bohužel neovlivníme,
například faktor izolace. Děti jsou celou dobu v domově či jeho venkovním areálu, ale nesmí mimo něj,
do školy či na víkend k rodině. Na druhou stranu, umíme pomoci s financováním domácí výuky
a doučováním, zakoupením notebooku a jiné potřebné techniky, podporou prevence a zdraví ve formě
dezinfekce, roušek a dalších akutně chybějících potřeb,“ dodává Terezie Sverdlinová ředitelka nadace.
Speciální koronavirová pomoc nadace znamenala pro dětské domovy, pěstounské rodiny, matky
v azylových domech i sociálně slabé rodiny velkou pomoc a úlevu. Díky firemním, ale i individuálním
dárcům se podařilo již rozdělit 3,6 miliónů korun. Jednou z firem, která okamžitě zareagovala a na
pomoc věnovala částku 2,7 mil Kč, byla banka ING. Tato částka se konkrétně rozdělila v 76 dětských
domovech a 15 pěstounských rodinách a představuje pomoc pro 2.578 dětí.
“S Nadací Terezy Maxové dětem spolupracujeme již 15 let. Když nám řekli o situaci v dětských
domovech, rozhodli jsme se okamžitě pomoci, a vyvolali tím silnou vlnu podpory a zájmu ze strany
našich zaměstnanců i naší mateřské společnosti. Je to téma o, kterém by lidé měli vědět a tyto učební
pomůcky a vzdělávání představují lístek k lepšímu životu pro znevýhodněné děti, které v současné době
jsou ještě více zasaženy,“ uvedl Isold Heemstra, generální ředitel banky ING Česká republika.
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Dalšími dárci byli přispěvatelé veřejné sbírky FRIENDS OF TERIBEAR (č. účtu: 123123123/2700) nebo
firma CTP. Nadace Terezy Maxové dětem tímto všem zapojeným podporovatelům ze srdce děkuje a
váží si toho, že i v těchto nelehkých dobách společně pomáháme, kde je skutečně velmi třeba.

Pro více informací neváhejte kontaktovat:
Agenturu Blue GEKKO
Janku Kellerovou
Mail: janka@bluegekko.cz
Gsm: 604 339 115
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PŘÍLOHA:
Kompletní seznam podpořených dětských domovů celkem:
1.













Středočeský kraj
Dětský domov Zruč nad Sázavou
Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk
Dětský domov Mladá Boleslav
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Býchory
Dětský domov a Školní jídelna Pyšely
DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice
Soukromý dětský domov SOS
Dětský domov a Školí jídelna Nové Strašecí
Dětský domov a Školní jídelna Sázava
Dětský domov a Školní jídelna, Solenice
Dětský domov, Unhošť
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce

2.











Ústecký kraj
DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny
Dětský domov Litoměřice
Dětský domov Vysoká Pec
Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna Česká Kamenice
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova
VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov
Dětský domov a Školní jídelna Chomutov
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem

3.








Olomoucký kraj
Dětský domov a Školní jídelna Lipník nad Bečvou
Dětský domov Šance, Olomouc
Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves
Dětský domov Přerov
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov
Dětský domov a Školní jídelna Plumlov
Dětský domov a Školní jídelna Hranice

4.








Kraj Vysočina
Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna Počátky
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
Soukromý dětský domov, s.r.o., Budišov-Holeje
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou
Dětský domov Senožaty
Dětský domov Rovečné
Dětský domov, Hrotovice
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Výchovný ústav, Základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí

5.








Moravskoslezský kraj
Dětský domov a Školní jídelna, Příbor
Dětský domov a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou
Dětský domov a Školní jídelna Lichnov
Dětský domov Úsměv a ŠJ Ostrava - Slezská Ostrava
Dětský domov a Školní jídelna Nový Jičín
Dětský domov Loreta Fulnek
Dětský domov Janovice u Rýmařova

6.






Jihočeský kraj
Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín 1
Dětský domov Žíchovec
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně
Dětský domov, Boršov nad Vltavou

7.






Plzeňský kraj
Dětský domov Tachov
Dětský domov Kašperské Hory
Dětský domov DOMINO, Plzeň
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna
Hostouň
Dětský domov Nepomuk

8.







Pardubický kraj
Soukromý dětský domov MARKÉTA
Dětský domov Dolní Čermná
Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí
Dětský domov Pardubice
Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Chrudim
Dětský domov Polička

9.







Zlínský kraj
Dětský domov Uherský Ostroh
Dětský domov Zašová
Dětský domov Liptál
Dětský domov Vizovice
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Zlín
Dětský domov Valašské Meziříčí

10.




Liberecký kraj
Dětský domov Dubá – Deštná
Dětský domov Jablonné v Podještědí
Dětský domov Semily
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11.




Hlavní město Praha
Dětský domov a školní jídelna Klánovice
Dětský domov Radost
Dětský domov se školou, Praha 2, Jana Masaryka

12. Královéhradecký kraj
 Dětský domov a školní jídelna Vrchlabí
13. Jihomoravský kraj
 Výchovný ústav a střední škola Olešnice na Moravě
 Dětský domov Dagmar Brno
14. Karlovarský kraj
 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
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