KLOKÁNEK OLOMOUC
Peřinova 2, Olomouc 779 00, https:/www.klokanekolomouc.cz/

Vás srdečně zve na Den otevřených dveří
1. prosince 2016 od 10:00 do 17:00 hod.

Současně si dovoluji Vám zaslat prezentaci našeho zařízení a také Vám poděkovat
za spolupráci a podporu po celou dobu našeho působení.

Fond ohrožených dětí, spolek (FOD) je nevládní nezisková
organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vznikl dne 2. dubna
1990. Sídlí v Praze 1, má působnost na území celé republiky
a v současné době provozuje 17 zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 354 míst.

HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI FOD:
Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc (ZDVOP) Klokánek
Provoz krizové linky pro matky, které tají těhotenství
Osvěta
Snaha o zlepšení legislativy i praxe na úseku ochrany dětí

Klokánek – rodinná péče

Protože přechodná rodinná péče s častých střídáním dětí je značně náročná, vycházíme z
principu, že jedna osoba pečuje v samostatných bytech I. kategorie maximálně o čtyři
děti. Je to proto, že děti přicházejí velmi často zanedbané, opožděné v celkovém vývoji,
deprivované, s nočními děsy a nevhodnými návyky a projevy, a proto vyžadují velmi
intenzivní péči, kdy hlavním cílem je zlepšení psychického i zdravotního stavu umístěného
dítěte, jeho spokojenost v tomto náhradním rodinném prostředí.
Při práci s rodinou dítěte spolupracujeme s orgánem sociálně právní-ochrany dětí.
Prioritou je sanace rodiny a aktivizace rodičů tak, aby se děti mohly co nejdříve vrátit zpět
do své biologické rodiny. Pokud to není možné, příslušné státní orgány se snaží o co
nejrychlejší umístění dítěte do trvalého prostředí, do náhradní rodiny (osvojení,
pěstounská péče).

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem
přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo
dokud není situace vyřešená. Za ohrožené dítě považujeme v souladu s mezinárodními
i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či
zanedbáváním. Pomoc jakkoli ohroženým dětem je stěžejní činností Fondu
ohrožených dětí.
Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto
mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné
opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě
žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné
krizové situaci. V těchto případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až
do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Většina přijatých dětí má
stejnou anamnézu – týrání, zneužívání, domácí násilí, zanedbání, neschopnost zajistit
řádnou péči, bytové důvody, v poslední době stále častěji hospitalizace osamělého
rodiče, či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče. Klokánky mají
nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají
těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.

V Klokánku Olomouc jsou standartním způsobem zařízené 4 byty (3+kk) kde se
střídavě po jednom týdnu starají dvě „tety“ o čtyři děti. Tímto se pro děti stávají
určitým pocitem jistoty jenom dvě „tety“, které považují za „své“. „Teta“ se jim
věnuje jako v běžné rodině. Vaří, pere, uklízí, vodí je do školky, komunikuje se
školou, chodí k lékaři, ale hlavně (díky počtu dětí) se jim může plně věnovat a
dávat jim dostatek lásky a citu, čehož se mnohdy některým dětem nedostávalo.
Tímto jim vytváří velmi podnětné a harmonické prostředí. V našem Klokánku
pracuje osm stálých „tet“, „strýc“ (správce) a jedna tzv. denní „ teta“. Ta dochází
na osmihodinové směny a pomáhá stálým „tetám“ s provozem domácnosti,
nákupy, doprovodem dětí do škol či na lékařská vyšetření.

Klokánek Olomouc byl slavnostně otevřený 1. listopadu 2013. Od té
doby zde našlo přechodné útočiště 135 dětí. V ojedinělých případech
byl pobyt dítěte i opakovaný.

Je na místě, abych poděkovala všem zaměstnancům Klokánku,
hlavně „tetám“, které mají profesionální přístup a současně vytváří
dětem láskyplné prostředí, aby situaci, kdy nemohou být ve své
vlastní rodině, zvládaly co nejlépe. Děkuji.

Co je Klokánek – podle dítěte …
„ V Klokánku jsou děti bez maminek, tety jim tam dělají domov“
Kristýna 1.B

… a jak si představuje „život dětí v Klokánku“

„Teď bydlím v Klokánku. Teta, já a kamarádi, taky moji sourozenci …
Chodíme na hřiště,
na procházky, teta uklízí, vaří, pere, doprovází mě do školy,
čte mi pohádky …
A večer – je se mnou“

Dne 5. března 2014 navštívila s doprovodem Klokánek
manželka pana prezidenta, paní Ivana Zemanová …

Za dárky i finanční prostředky děkujeme!

Díky Nadačnímu fondu Ivany Zemanové naše děti a tety odjely na týdenní prázdninový pobyt.

Poděkování za spolupráci
Děkuji všem, kteří s Klokánkem spolupracují nebo v minulosti spolupracovali.
Jenom tak můžeme všichni společně a efektivně pomáhat těm, kteří naši pomoc
potřebují.
Magistrát města Olomouce
OSPOD: Olomouc, Prostějov,
Přerov, Litovel, Kroměříž, Uničov,
Lipník nad Bečvou, Vyškov,
Hranice na Moravě,
Žďár nad Sázavou,
Jindřichův Hradec, Rýmařov,
Bruntál, Šternberk, Konice …
Domov pro ženy a matky s dětmi Olomouc
Krajský úřad
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
agenda sociálně-právní ochrany dětí
Mateřské školy, základní školy, dětské domovy, lékaři, psychologové, policie …
JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. … a další pomáhající organizace …

Poděkování věnované sponzorům - velice si toho vážíme …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klokánek Olomouc

„Teď bydlím v Klokánku. Teta,
já a kamarádi, taky moji
sourozenci …
Chodíme na hřiště,
na procházky, teta uklízí,
vaří, pere, doprovází mě do
školy,
čte mi pohádky …
A večer – je se mnou“

https:/www.klokanekolomouc.cz/

Děkuji Vám za spolupráci,
pomoc i podporu, velice si toho
vážíme…
Šárka Kupčáková, tel. 724 667 626

Benefiční představení Pašije 2016
•

•

•

Díky neuvěřitelné podpoře, sbírce na Hithitu, prodeji drobných rukodělných výrobků,
grantu od města a dvěma vyprodaným představením, získal Klokánek finanční částku
100 000,- Kč.
„Chtěli jsme, aby naše společná radost udělala radost i někomu dalšímu,“ vysvětluje
Jarmila Beková, proč se rozhodla pro benefiční rozměr celého představení. „Zamýšleli
jsme se nad tím, která organizace v Olomouci potřebuje pomoc. Klokánek není v
jednoduché situaci, rozhodli jsme se jej podpořit“.
Na představení se podílí 8 sólových zpěváků, 11 tanečníků, 13 hudebníků a 60členný
pěvecký sbor. Celý velikonoční příběh je složený ze třinácti písní. Krásný zážitek …
Naše partnerství nadále pokračuje.

Všem děkujeme!

•

Jménem paní Mgr. Jarmily Bekové, Ph.D. si Vás dovoluji
pozvat na Vánoční koncert 17. 12. 2016 v 19:00 hod. ,
Beacentrum
www.chermon.cz

Výtěžek ze zákaznické sbírky v prodejnách …

19. 10. 2016

Děkujeme zákazníkům i zaměstnancům za
finanční účast na sbírce!

Nadace Malý Noe
Nadace Malý Noe je partnerem FOD Olomouc od roku 2007 a pravidelným finančním
podporovatelem Klokánku od jeho založení.

Benefiční koncert nadace Malý Noe

Za pravidelnou podporu Klokánku děkujeme!

Děkuji jednotlivcům, firmám, školám … za vyhlašování
sbírek pro potřeby Klokánku a za možnost prezentace
na akcích
Kabelkový veletrh Deníku
Dobré místo pro život z.s.
Vánoční prodej punče

Děkujeme za
finanční dar!
Děkujeme za podporu FOD Olomouc a za průběžnou finanční pomoc z
pořádaných akcí a propagaci Klokánku v kalendáři DMPŽ.

ACTIVITYFEST Olomouc
Rozmarné léto cz.
Festival Benátská noc
Nadace Bezpečná Olomouc

Dva koncerty Tomáše Kluse v Olomouci

Děkujeme za vyhlášení finanční sbírky během obou koncertů!

Sbírka pro děti pořádaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Palackého „ Dárek pro dětský úsměv“,
akce „ Vánoce patří dětem“, „Strom splněných přání“.
Oslovení veřejnosti přes facebook …

•

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci pořádá již od roku 2008 Vánoční
sbírku pro děti, které našly útočiště
v Klokánku. Jednalo o podporu Klokánku v
Dlouhé Loučce, od roku 2013, kdy byl zahájen
provoz Klokánku Olomouc byla tato pomoc
směřována i tam. Od počátku byla sbírka pod
záštitou prof. Juraje Ševčíka, Ph.D., děkana
Přírodovědecké fakulty. Jeho nástupce děkan
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. tuto záštitu
převzal.
Za pokračování v partnerství děkujeme!

Děkujeme všem zaměstnancům a studentům Přírodovědecké fakulty UP, kteří se vánoční sbírky
každoročně zúčastňují a tím nás podporují.

Děkujeme paní Mgr. Martině Oulehlové, Ph.D. za pokračování sbírky …

•

Na Vánoční sbírku velkou měrou přispívají svými dary zaměstnanci a studenti PřF
UPOL, kteří pro děti nosí základní hygienické potřeby (plenky, vlhčené ubrousky,
kapesníčky), trvanlivé potraviny a sladkosti (piškoty, přesnídávky, dětské kaše,
sušenky atd.), nové dětské oblečení a samozřejmě také dárky, které děti mohou
slavnostně rozbalit s tetami ve „svých" bytech na Štědrý den pod Vánočním
stromečkem - dětské knížky, hračky, stavebnice, společenské hry, sportovní
potřeby, puzzle, výtvarné potřeby. Kromě studentů a zaměstnanců do ní
každoročně přispívají i sponzoři. Sbírku každoročně podporuje a zpestřuje i výstava
dětských prací, které tvoří žáci ZŠ a MŠ Řezníčkova, z kroužku Vědecká výtvarka
v Pevnosti poznání a tradičně také děti z Mateřské školy Univerzity Palackého.
• Výstava barevných obrázků, přáníček, andílků a papírových sněhových vloček
probíhá ve foyer hlavní budovy na třídě 17. listopadu a také v Holici v budově A.
Na tuto výstavu Vás každoročně srdečně zveme.

Tělocvičná jednota Sokol Štěpánov

Raiffeisenbank a.s.

Děkujeme za pravidelné vyhlašování sbírky.

Děkujeme zaměstnancům pobočky Olomouc za podporu materiální i finanční.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chermon z.s.
Ing. Jiří Vala – JIVA
Zákaznická sbírka KIK
Henkel ČR
Teper Import s.r.o.
Rauty s.r.o.
Nadace Malý Noe
Nadační fond Ivany Zemanové
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
Pevnost poznání Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Dobré místo pro život z.s.
Nadační fond Pomozme dětem žít lépe
FARMAK a.s.
Nadační fond – Pro dětský smích
Agentura JL
Penzion Jelen Vranov nad Dyjí
Miele technika s.r.o.
Honeywell Česká republika
Kika Nábytek s.r.o.
MORA Moravia s.r.o.
Penam a.s.
Korál – Bartoněk s.r.o. Cestovní centrum
Tým Nezávislé Sales director Mary Kay Jitky Večeřové

Sponzoři a dárci
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•

Pekařství Naše dobrůtky
Pekařství Dalaman
Hypermarket Globus Olomouc
p. Vanda Vacínová
p. Eva Sklenářová
p. Olda Škurek
p. Jaroslav Mencl
p. Michal Roubal
p. Taťána Vahnálková, p. Jana Pawlusová
BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA SMOOS s.r.o.
GLORIA IMPORT CZ, s.r.o.
KOYO Bearings
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc – Černovír
Sbor dobrovolných hasičů Majetín
Folklorní soubor Majetínek
Romská kapela Imperio
Sokol Štěpánov
Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.
IKEA Česká republika, s.r.o., MARIZU FASHION, s.r.o.
www.kopirovani-reklama.cz
Rotary klub Olomouc - City
Dortujeme.cz
Naše zařízení můžete podpořit finančním darem v
hotovosti přímo na adrese
Truhlářství Jiří Sitta
Klokánek Olomouc, Peřinova 341/2, Olomouc 77900. Nebo
Nestlé Česko s.r.o.
na účet Klokánku Olomouc 230059008/0300 vedený u
Gastro Brno s.r.o.
ČSOB.
Penzion a restaurace U Koníčka

Programy pořádané pro děti z Klokánku.
Účastníme se i programů pro veřejnost …
McDonalďs - Ronald

Nadace Malý Noe
Jeden dětský den nestačí

Nadační fond – Pro dětský smích
Agentura JL

Tým nezávislé Sales director
Mary Kay Jitky Večeřové
JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s.
Mikuláš, Den dětí, výlety, výstavy, kino …
Česko zpívá koledy

deník. cz
Klokánek + Domov pro ženy a matky s dětmi

KLOKART – finančně podporuje provoz
Klokánků Fondu ohrožených dětí

www.KLOKART.cz

Kontakty
Mgr. Šárka Kupčáková, ředitelka zařízení, tel. 724 667 626,
sarka.kupcakova@fod.cz, sarka.kupcakova@email.cz
Mgr. Marta Solichová, sociální pracovnice/zástupce ředitelky, tel.
724 567 560,
marta.solichova@fod.cz
Bc. Jana Vlčková, sponzoring, tel. 724 567 035
jana.vlckova@fod.cz
Mgr. Leona Švecová, psycholožka, tel. 724 561 036
leona.svecova@fod.cz
Krizový mobil 724 567 038
Těšíme se 1. prosince na Vaši návštěvu 
Šárka Kupčáková

