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Vážení přátelé
V tomto vydání našeho newsletteru bych vám chtěl
představit zejména náš nový projekt – startovací
bydlení pro děti odcházející z našeho domova.
Zároveň bych vás chtěl požádat o pomoc s
financováním tohoto projektu. Vím, že dnešní doba
není snadná pro nikoho, ale věřím, že našim dětem
pomůžete, tentokrát se startem do dospělého života
Daniel Walbröl,
ředitel obecně prospěšné společnosti

Aby bylo jejich osamostatnění úspěšné,
spustili jsme projekt chráněného startovacího
bydlení. Pronajali jsme si od MČ Praha 15 byt
4+1. Od 1. října 2013 v něm žijí a hospodaří
Eliška s Andreou a Tiborem, kteří v tomto
školním roce ukončí studium na střední škole.
Po tuto dobu je můžeme finančně podporovat
a pomáhat s vedením domácnosti a
hospodařením. Po ukončení studií můžou
samozřejmě tento byt využívat dále, ale musí
již přispívat na nájem (snad nám MČ Praha
15 prodlouží smlouvu, která je zatím na rok).

V dětském domově Radost se nám povedlo
udělat další krok kupředu při pomoci našim
dětem. Po dosažení zletilosti a ukončení studia
musí děti z našeho domova odejít. Ze dne na
den se rázem ocitají v nové a velmi těžké situaci.
Musí žít zcela samostatně a nezávisle.

4. června proběhla již tradiční zahradní
slavnost - Den Radosti. Toto setkání je
určeno pro děti a jejich příbuzné, kamarády
a učitele, pracovníky dětského domova,
členy a přátele o. p. s. Radost, sociální
pracovnice, dárce a sponzory, kolegy a
podobně. Bezvadné občerstvení ve formě
rautu připravila s dívkami naše Evička,
Tibor a Míša se postarali o grilování.
Zábavu a fotografování si vzal na starost
Aleš. A my ostatní jsme si jen povídali, jedli,
pili a prostě se bavili. Počasí nám nakonec
docela vyšlo, jen vrcholící povodně
zabránili některým hostům v účasti. Ale to
nevadí, vždyť příští rok se jistě všichni
setkáme na VII. slavnosti.

Výhoda této formy startovacího bydlení je, že
nedojde ke zpřetrhání sociálních vazeb na
dětský domov a lokalitu, kde děti několik let
vyrůstaly, chodily do školy a mají zde
kamarády a sourozence. Také jim můžeme v
rámci sociální služby – sociální rehabilitace i
nadále poskytovat podporu a poradenskou
činnost. Začít žít zcela samostatně a
nezávisle je v tomto věku velmi těžké i pro
děti s kvalitním rodinným zázemím. O to těžší
je to pro děti bez zázemí, s osobností
ovlivněnou jevy, které je v jejich rodinách
provázely (alkoholismus, drogy, kriminalita,
domácí násilí, týrání). Jediné fungující
zázemí, které většina našich dětí má, je
zázemí dětského domova.
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V uvedené tabulce je souhrn nákladů na startovací
byt za jeden rok. Jako nestátní zařízení máme jen
velmi malé možnosti získat na podporu tohoto
projektu finanční zdroje z veřejných prostředků.
Proto se obracíme na vás, kteří jste nám již tolikrát
pomohli, zda byste nemohli na náklady bytu
přispět. Můžete přispívat jednorázově nebo
pravidelně. Na vaše příspěvky samozřejmě
vystavíme darovací smlouvu a budeme vás
informovat o průběhu a výsledcích projektu
startovacího bydlení. Přispívat můžete na výše
uvedený účet, do textu napište příspěvek na
startovací byt, případně nás kontaktujte na adrese
walbrol@radost-ops.cz.

DĚKUJEME ZA POMOC V REALIZACI
STARTOVACÍHO BYDLENÍ

111777111/0600

Nálady na provoz bytu
Nájem + služby včetně tepla a vody
Záloha za plyn
Záloha za elektřinu

12 000,00 Kč
350,00 Kč
1 000,00 Kč

Příspěvek na stravu a nákup potřeb
30 dní x 100,-- Kč x 3 klienti

9 000,00 Kč

Náklady celkem za měsíc

22 350,00 Kč

Náklady celkem za rok

268 200,00 Kč

Dětem, které bydlí ve startovacím bydlení, je mimo
příspěvku na stravu a nákup potřeb hrazena Open
Card (hromadná doprava), obědy ve škole a zdravotní
péče. Dále je jim poskytováno zákonné kapesné 300
Kč za měsíc, a také pobírají sociální dávky - přídavky
na dítě ve výši 700,- Kč měsíčně. Tyto náklady
hradíme z běžné dotace na provoz dětského domova.

Letošní společná dovolená, která již tradičně patří k
prázdninám dětí i dospělých našeho domova, se
uskutečnila v krásné roubence na svazích Krkonoš ve Velké
Úpě. Pěšky jsme zdolali Sněžku, cestou zpět navštívili
Luční boudu a Výrovku. Krásný výlet po hřebenech přes
horské slatě nás čekal taky z Černé hory (kam jsme vyjeli
lanovkou) zpět do Velké Úpy. Viděli jsme také zříceninu
hrádku Aichelburg.
Chalupu Michala nám
bezplatně zapůjčili manželé
Němečkovi. Vařili jsme,
hráli hry, jezdili na kole,
dívali se na filmy. Počasí
bylo slunečné, a tak pár
odvážlivců okusilo i ledovou
vodu řeky Úpy. Prostě
prima dovolená.
Přispět našim dětem můžete na účet 111777111/0600 GE Money Bank

