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Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.  

https://pestalozzi.cz/  

Sídlo: Chrudim 

Působení: důraz na Pardubický kraj a Vysočina, působí ale celorepublikově  

 

Nezisková organizace, která dlouhodobě poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a 

znevýhodněným skupinám obyvatel. 

 

Projekty: 

Poradenské centrum: pomáhá pravidelně a dlouhodobě připravovat děti a mladé lidi, kteří žijí v 

pobytových zařízeních nebo v pěstounských rodinách na těžkou životní situaci spojenou s 

odchodem do samostatného života. Práce je zaměřena především na celkový rozvoj osobnosti 

dětí. Poradenské centrum poskytuje dětem a dospívajícím zejména poradenství, vzdělávací 

aktivity, nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity, doprovázení a to v rámci 

víkendové činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích a v rámci dalších aktivit. 

Pobytová služba: posláním pobytové služby Dům na půl cesty Havlíčkův Brod a Dům na půl cesty 

Hrochův Týnec je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného 

zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě, a to s respektem k právům a s 

přihlédnutím k individuálním potřebám. Centrum poskytuje ubytování, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Dejme dětem šanci 

https://www.dejmedetemsanci.cz/ 

Sídlo: Praha 

Působení: celorepublikově 

 

Nezisková organizace poskytující komplexní pomoc dětem. 

 

Projekty: 

Pomoz mi do života…:projekt, jehož cílem je usnadnit dětem start do samostatného života. 

Projekt se skládá ze 3 samostatných částí: Stipendijní program - úhrada nákladů spojených se 

studiem. Nejen pro zvláště nadané. Startovací balíčky - materiální pomoc při odchodu 

z pobytových zařízení. Pomoc v začátku samostatného života - pomoc při hledání samostatného 

ubytování, zaměstnání apod. Specifikem projektu je adresnost. Dárci mohou přispívat konkrétně 

tomu, komu chtějí a také mohou zvolit jakoukoliv formu podporu. (pronájem) 

 

Dětské krizové centrum  

https://www.ditekrize.cz/ 

Sídlo: Praha 

Působení: celorepublikově 

 

Projekt: 

https://pestalozzi.cz/
https://www.dejmedetemsanci.cz/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.spoludetem.cz/spolu-detem/kdo-jsme/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.spoludetem.cz/spolu-detem/kdo-jsme/
https://www.ditekrize.cz/
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Cesta z pekla: projekt zaměřený na zajištění bezpečí a ochranu ohrožených dětí před dalšími 

ataky fyzického, sexuálního či psychického násilí, poskytuje dětem a rodinám psychickou 

podporu, stabilizaci emočního stavu a bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace, 

podporuje děti a členy jejich rodiny ve schopnosti aktivně řešit obtížnou situaci, rozvíjí jejich 

samostatnost a kompetence pro řešení dlouhodobě nepříznivé situace 

 

Dobré víly dětem, z.s.  

https://dobrevily.cz/ 
Sídlo: Praha 

Působení: dětské domovy Nové Strašecí, Krnsko, Mladá Boleslav 

 

Zaměřují se převážně na děti z pobytových zařízení, nicméně podporují také pěstounské rodiny. Dětem 

dopřávají sportovní a kulturní vyžití, pozornost a přátelské objetí, ale také (a to hlavně) vzdělání a 

individuální přístup při doučování či přípravě na další studia. Důležitý je celkový osobní rozvoj dětí. V 

červnu 2018 získali Cenu Ď za mimořádný počin pro dětské domovy. 

Pod svými křídly mají konkrétní tři dětské domovy, které navštěvují pravidelně a pro které také pořádají 

různé aktivity, jako jsou tábory, výlety a vzdělávací programy. 
 

Janus, z.s.  

http://janus-os.cz/ 

Sídlo: Brno 

Působení: převážně Jihomoravský kraj 

 

Snahou spolku je spolupodílet se na vyplnění mezery v oblasti přípravy dětí a mladých lidí na odchod z 

náhradní péče a na jejich následnou podporu po opuštění pobytových zařízení či náhradní rodinné péče.  

 

 

Projekty: 

Ty jsi jako já: jde o zapojení peer konzultantů do činnosti organizace. Znamená to, že mladí lidé 

(bývalí klienti Janusu), kteří sami prožili část života v náhradní péči navštěvují pravidelně děti a 

dospívající v dětském domově Vranov a předávají jim své osobní zkušenosti s odchodem z 

náhradní péče do samostatného života. 

Centrum Janus: projekt je realizován provozem klientského Centra Janus s ambulantními 

službami poradenství, terapie, doprovázení a následné podpory dětem a mladým lidem. Nabídka 

služeb je zaměřena především na utváření vzájemných vztahů, rozvoj osobnosti, sebeuvědomění 

a sebeúcty, rozvoj komunikačních schopností, ale i na praktické dovednosti běžného života. 

 

Letní dům, z.s.  

http://www.letnidum.cz 

Sídlo: Hlavní město Praha 

Působení: ve spolupracujících dětských domovech (Krompachy, Písek, Klánovice, Korkyně, Dolní 

Počernice) a s mladými dospělými přicházejícími do Prahy 

 

https://dobrevily.cz/
http://www.cena-d.cz/oceneni.html
http://janus-os.cz/
http://www.letnidum.cz/
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Pomáhá mladým lidem z dětských domovů a rodinám, pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí 

osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé 

vyrůstají. Doprovázení mladých lidí z dětských domovů na cestě k samostatnosti.  

 

Projekty: 

Spolu o krok dále: Těm co již ústavní prostředí dětského domova opustili (je jim více jak 18 let) 

nabízí podporu při osamostatňování: sociální poradenství, pracovní poradenství, asistenci apod. 

Tyto aktivity nabízí nejen klientům ze spolupracujících dětských domovů, ale všem, kteří míří do 

Prahy. Nabízí pobyty v tréninkovém bytě, doprovázení při odchodu a návštěvy a akce pro mladé 

dospělé. 

 

Liga otevřených mužů  

http://www.ilom.cz/ 

Sídlo: Praha 

Působení: celorepublikově 
 

Podporuje muže, aby o sobě přemýšleli a aktivně usilovali o osobní i společenskou změnu. Nabízí 

různorodé kurzy pro muže, ženy i páry a poradenství. Rozvíjí projekty zaměřené na převážně mužská 

témata, v poslední době ale zapojují kurzy i pro ženy.  Podporují a sami vyvíjí expertní, mediální i 

politické aktivity. 

 

Projekty: 

Patron/Patronka: V projektu je podporována schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních 

náhradní výchovy od 16 let začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. 

Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim 

své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života. Projekt Patronka funguje 

stejně, jen je pod organizací Múzy dětem (http://www.muzydetem.cz/onas/),  ve spolupráci s 

Ligou otevřených mužů. 

 

 

Mise naděje 
http://misenadeje.cz/ 
Sídlo: Praha 

Působení: Brno a Praha, podporují ale i zájemce a zájemkyně z ostatních měst s univerzitou v ČR a SR.  

 
Vysokoškolští studenti různých oborů, kteří ve svém volném čase bez nároku na odměnu pomáhají těm, 
o kterých se domnívají, že to potřebují nejvíce.  

 

Projekt: 

Finanční gramotnost 
Škola hrou: dobrý prospěch ve škole, řádné pochopení učiva a pozitivní vztah k učení patří mezi 

hlavní cíle jejich aktivit. Jelikož děti z pobytových zařízení postrádají oporu a pozitivní vzor v 

rodině, snaží se jim alespoň částečně tuto možnost vynahradit. Dle dostupných statistik 

nepokračuje drtivá většina dětí z pobytových zařízení po odchodu z domova na vysoké škole a 

http://www.ilom.cz/
http://www.muzydetem.cz/onas/
http://misenadeje.cz/
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spolu s relativně nízkou úrovní finanční gramotnosti je často příčinou existenčních problémů, ve 

kterých se velká část mladých lidí ocitne. 

 

Nadace Terezy Maxové dětem  

https://www.nadaceterezymaxove.cz/ 

Sídlo: Praha 

Působení: celorepublikově 

 

Nadace se věnuje prevenci (odebírání dětí), podpoře náhradního rodičovství, kompenzace nedostatků 

v institucionální péči.  

 

Projekty: 

Accenture Academy: pomáhá dětem a dospívající při vstupu do samostatného života a při 

přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15 – 19 let (případně až do 26 

let věku), které vyrůstají v pobytovém zařízení a připravují se na odchod z něj. Projekt je 

realizován v 16 dětských domovech v ČR.  

„Made by“ – Finanční gramotnost pro matky v azylových domech: projekt se realizuje pro ženy 

a matky z azylových domů ve Vsetíně, v Oseku, v Lovosicích, Teplicích a v Roudnici na Labem. 

Tento na míru šitý program finanční gramotnosti má dvě části – teoretickou a praktickou. 

Sledovaným cílem je pak pomoci změně chování klientek v otázce osobních financí a možnost 

zajištění finanční rezervy. V neposlední řadě pak i umožní lepšího přístupu k získání zaměstnání.  

Podpora vysokoškoláků z dětských domovů: projekt na podporu co možná nejvyššího vzdělání a 

lepší šance pro mladé lidi z dětských domovů doprovodit je to bezpečného samostatného života 

a vynahradit jim ušlou pozornost a možnosti, které by měli, kdyby vyrůstali ve funkční rodině. 

Rozjedu To!- Partnerský projekt ve spolupráci se ŠKODA AUTO, a.s. a spolkem Otevřená 

budoucnost: do projektu jsou zapojeny DD Nymburk, Krnsko, Holice, Vrchlabí, Polička. Jedná se o 

projekt, kterého cílem je účinně motivovat mládež ve věku 11 až 15 let ke vzdělání a rozvoji jejich 

osobního a profesního růstu. Projekt umožňuje pestřejší představení trhu práce s možností se na 

dané pracoviště přímo podívat.  

To dáš! : projekt podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých znevýhodněných lidí pořádáním 

motivačních workshopů, zvyšováním potřebných znalostí a především funguje jako sociální 

personální agentura.  

 

Nadační fond Veroniky Kašákové  

https://www.nfvk.cz  

Sídlo: Praha 

Působení: celorepublikově 

 

Podporuje mladé lidi z dětských domovů na cestě životem. 

 

Projekty: 

Nový start s Veronikou: Výjezdy do DD S Veronikou Kašákovou, která sdílí s dětmi svůj i jiné 

příběhy. Jde o besedu, která má vybudovat důvěru, k další spolupráci 

https://www.nadaceterezymaxove.cz/
https://www.nfvk.cz/
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Restart: Jde o navazující projekt, ve kterém, se každý mladý dospělí, který má zájem, napojí na 

svého “průvodce”. Dvojice si vytváří individuální plán a snaží se ho po krocích plnit. Spolupráce 

končí po naplnění individuálního plánu. 

 

Nadání a dovednosti o.p.s.  

https://www.nadaniadovednosti.cz/ 
Sídlo: Praha 

Působení: celorepublikově 

 
Cílem je pomáhat mladým lidem s hledáním jejich budoucího kariérního uplatnění, směřovat a 
podporovat je na jejich cestě. Chce jim předávat vědomosti a dovednosti, které v pobytovém zařízení či 
ve škole nezískali a usnadnit jim start samostatného života. Pro svou činnost jim zajistí stabilní zázemí a 
upevní cenná partnerství se společnostmi, které jim v naplnění cílů pomáhají. 
 

Projekty: 

Rozhled: čtyřměsíční mentoringový program zaměřený na volbu správné kariéry, rozvoj nadání a 

dovedností a následného osamostatnění se a uplatnění se na trhu práce. 

London Job&Fun: cílem projektu je naučit účastníky samostatnosti, pracovním návykům a 

hospodaření s penězi.  Pomoci jim zdokonalit si své jazykové dovednosti a seznámit je s jinou 

kulturou. 

Můj byt: mladým lidem do jejich nového bydlení dodávají potřebné vybavení dle možností, aby 

měli kam dávat potraviny, kde prát prádlo nebo jak uklidit. Cílem je pomoci mladým se po 

odchodu z pobytových zařízení postavit na vlastní nohy a materiálně je podpořit. 

 

 

New Job New Life  
http://www.newjobnewlife.cz/ 
Sídlo: Praha 

Působení: celorepublikově  

 
Projekt vznikl v roce 2013 ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost a Nadací Terezy Maxové 
dětem. Hlavním záměrem je pomáhat mladým lidem z pobytových zařízení a pěstounských rodin získat 
pracovní zkušenosti. Podporuje mladé lidi, kteří opouštějí pobytová zařízení a reálné životní situace jsou 
jim zatím cizí. Dokáží dobře fungovat v prostředí institucionální péče, kde mají jasná pravidla, dobré 
zázemí. Tyto zkušenosti však ne vždy dokáží převést do samostatného života. 
  
V rámci projektu pro mladé lidi z institucionální péče a pěstounských rodin: 
  Organizují semináře na zvýšení profesního uplatnění 

Organizují exkurze do zapojených firem 
Vyhledávají vhodné pozice a mladé lidi připravujeme na výběrová řízení 
Firmy, které se do projektu zapojí, komplexně informujeme o projektu a poskytujeme následnou 
a průběžnou podporu 
Zvyšují povědomí u veřejnosti o jejich problémech při odchodu z pobytových zařízení 

 

 

 

 

https://www.nadaniadovednosti.cz/
http://www.newjobnewlife.cz/
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Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco  

http://www.dozivota.cz  

Sídlo: Pardubice 

Působení: celorepublikově 
 

Vytváří komunitu mladých lidí z pobytových zařízení a pěstounské péče, poskytují e-learningové 

materiály zdarma, inspirují k zodpovědnosti a proaktivitě, realizují mentoringový program. 

Projekty: 

Doprovázení: S mladými lidmi, kteří do programu vstupují, budují vzájemnou důvěru, pomáhají 

jim s pochopením vlastních potřeb a jejich rozumným naplňováním, s řešením konkrétních 

problémů ve škole, na pracovišti nebo v místě, kde žijí. 

Na cestě do života: Cílem projektu je komplexně připravovat a podporovat děti a mladé lidi 

vyrůstající v zařízeních pobytové péče tak, aby zvládli přechod do samostatného života, získali 

zaměstnání, zajistili si zázemí a následně byli schopni založit rodinu a vychovat své děti a žili 

důstojným životem 

Kurzy přípravy na život: Program funguje jako socioterapeutická skupina, na které se učí zvládat 

sociální i praktické dovednosti. 

Dny pro dětské domovy: Tento program slouží širšímu okruhu zájemců a zájemkyň o jejich 

programy. Spolu se svými vychovateli/kami a dalšími hosty v nich mají možnost seznámit se s 

prostředím a pracovníky Centra Don Bosco. Zároveň tak mohou prožít smysluplně a zajímavě 

naplněný den. 

Zelená linka: Nejde o program, ale o důležitý podpůrný nástroj. Je to služba „přítele na telefonu“, 

kam mladí lidé mohou bezplatně zavolat – v nouzi třeba i z telefonní budky. 

 

 

Slezská diakonie 

https://www.slezskadiakonie.cz/  

Sídlo: Český Těšín 

Působení: převážně Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj 

 

Jde o nestátní neziskovou organizaci, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou 

lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních 

situací.  

 

Projekty: 

Zkus to sám už teď: je komplexní program pro děti opouštějící pobytová zařízení v 

Moravskoslezském kraji. Cílem je posílit připravenost mladého člověka na vstup do 

samostatného života prostřednictvím skupinových, individuálních a zážitkových aktivit. Úkolem 

programu je posílit celkovou připravenost mladého člověka na vstup do samostatného života. 

Děti a mladé dospělé proškolují přímo v zařízení (tj. DD, DDŠ, VÚ). 

Na systém vzdělávacích aktivit plynně navazují zkušební pobyty dětí a mladých dospělých v domě 

na půl cesty TIMOTEI (sídlo Bruntál). V průběhu zkušebního pobytu si tito mladí účastníci 

projektu vyzkouší na vlastní kůži samostatnost, budou navštěvovat komunity, vzdělávání a další 

http://www.dozivota.cz/
http://www.zacnispravne.cz/vzdelavani
http://www.zacnispravne.cz/vzdelavani
http://www.zacnispravne.cz/mentoring
https://www.slezskadiakonie.cz/
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společné aktivity. Hlavní myšlenkou projektu je umožnit dospívajícím vyzkoušet si teoretické 

poznatky v praxi. (14 míst v domě na půl cesty) 

 

Spolu dětem 

https://www.spoludetem.cz/ 

Sídlo: Praha 

Působení: celorepublikově 

 

Pomáhá dětem, které vyrůstají v pobytových zařízeních a pěstounských rodinách. Zvyšuje jejich šanci 

úspěšně se postavit na vlastní nohy. 

 

Programy: 

Tréninky dospělosti: Projekt, trénink dospělosti je pro mladé dospělé, kteří se chystají opustit 

pobytové zařízení a postavit se na vlastní nohy. Pomocí zážitků se učí rozpoznávat různé situace a 

chápat, jak v nich jednat. S mladými lidmi pracují interaktivními metodami a nácvikem 

praktických dovedností. 

Postav se na vlastní nohy:  Projekt podporuje mladé dospělé a snaží se jim přiblížit svět financí a 

připravit je na situace, kterým po odchodu z dětských domovů budou muset čelit. Cílem projektu 

je posílení praktických dovedností mladých lidí v ústavní výchově a jejich osobnostní rozvoj. 

Tematicky je zaměřen na několik oblastí: práce, finance, vztahy kolem nás a bydlení. Jde o 

víkendová setkání, školení. 

 

Správný start  

http://www.spravnystart.cz/aplikace/ 

Vytváří platformu, která mladé lidi z pobytových zařízení připraví na běžný život a usnadní jim přechod 

ze zařízení do reality tak, aby se nedostali na scestí. Jedná se o efektivní vzdělávací systém založený 

výhradně na praxi 

 

Projekty: 

Mobilní aplikace Správný start, která slouží jako rozcestník s informacemi o tom, co dělat když… 

na koho se obrátit, seznam spolupracujících NNO, úřadů apod. 

Boss’n’chef: jsou networkingové večeře, kde setkávající zájemci o práci či určitou podporu 

s případnými zaměstnavateli či podporovateli. 

Workshop Správný start: podporuje mladé lidi z pobytových zařízení v jejich koníčcích a snech.  

 

Tripitaka  

http://www.tripitaka.cz/ 

Sídlo: Brno 

Působení: Brno a okolí 

 

Zaměřuje se především na podporu umění u národnostních menšin 

 

Projekt:  

https://www.spoludetem.cz/
http://www.spravnystart.cz/aplikace/
http://www.tripitaka.cz/
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Moje první práce: se zaměřuje na mladé lidi opouštějící institucionální zařízení v Brně a okolí, realizuje 

aktivity směřující k jejich začlenění na trh práce. 

Projekt nabízí pro celkem 15 klientů: 

- individuální poradenské, rozvojové a motivační aktivity 

- tréninková pracovní místa po dobu 6 měsíců na plný úvazek u vybraných zaměstnavatelů 

- mentoring přímo na pracovišti 

- podporu při hledání navazujícího zaměstnání 

- motivační workshopy 

 

 

Zapsaný ústav EkoInkubátor  

https://www.symbiosbrno.cz/  

Sídlo: Brno 

Působení: Brno 

 

Projekt: 

Symbios: představuje sdílené bydlení mladých dospělých odcházejících z dětského domova a 

studentů vysokých škol v Brně. V jeho počáteční fázi chce ověřit, zda se v českých podmínkách 

jedná o funkční nástroj pro řešení situace mladých dospělých odcházejících z dětských domovů a 

zda je možné model spolubydlení využít i v jiných městech. Spolubydlení začalo v září 2019. 

 

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  

http://www.spravnystart.cz/aplikace/ 

Sídlo: Praha 

Působení: celorepublikově 

 

Podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud 

směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších 

občanů 

 

Projekty: 

Nejdřív střecha: umožňuje lidem bez domova získat až dva měsíce ubytování zdarma 

v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků a odbornic jim dovolí 

se znovu nadechnout a pomůže při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních 

dávek a hledání zaměstnání. Patronem a iniciátorem tohoto programu je Vojtěch Sedláček.  

Fond vzdělání: je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje 

stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem 

z pobytových zařízení ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním 

partnerem projektu je ČSOB. 

 

Yourchance o.p.s  

http://www.yourchance.cz/  

Sídlo: Hlavní město Praha, pobočky ve všech krajích 

https://www.symbiosbrno.cz/
http://www.spravnystart.cz/aplikace/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Sedl%C3%A1%C4%8Dek_(podnikatel)
http://www.yourchance.cz/
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Působení: celorepublikově a mezinárodně 

 

Smyslem jejich fungování je prosazování potřebných změn v oblasti: výuky finanční gramotnosti, 

integrace mladých dospělých opouštějících pobytová zařízení a principů podnikání a rozvoje 

podnikavosti žáků základních a středních škol. 

 

Projekty: 

Začni správně: pomáhá mladým lidem z pobytových zařízení nebo pěstounské péče, aby se po 

odchodu postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Cílem je 

vytvoření funkčního systému integrace mladých dospělých, opouštějících pobytové zařízení a 

pěstounskou péči. Individuální pomoc při hledání práce, bydlení, řešení finanční situace a v 

oblasti osobního rozvoje. 

 

http://www.zacnispravne.cz/individualni-podpora
http://www.zacnispravne.cz/individualni-podpora

