TISKOVÁ ZPRÁVA
Děti z dětských domovů se budou učit pracovat a hospodařit
s penězi v zahraničí
Praha, 28. července 2017
LONDON Job&Fun, to je název nového projektu pro děti z dětských domovů, který realizuje
nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s. ve spolupráci s agenturou Czech-us Práce v
zahraničí s.r.o. Je určen pro děti ve věku 18-26 let. V zahraničí dostanou možnost vydělat si peníze
na náklady, které jsou spojené s odchodem z dětského domova, zdokonalit si cizí jazyk, poznat
novou kulturu, naučit se pracovním návykům, hospodaření s penězi a samostatnosti.
„Stále se snažíme nacházet nové možnosti, jak pomoci dětem z DD a pěstounských rodin při přípravě
na samostatný život. Naši organizaci oslovila zástupkyně advokátní kanceláře Bányaiová Vožehová,
s.r.o. s tím, že chce finančně podpořit některé z dětí,“ uvedla Linda Hurdová, ředitelka Nadání a
dovednosti o.p.s. a pokračovala: „Oproti tomu, agentura Czech-us Práce v zahraničí s.r.o., která
zprostředkovává mladým lidem práci a jazykové kurzy v zahraničí, chtěla také podpořit znevýhodněné
děti, a tak jsme společnými silami vytvořili projekt LONDON Job&Fun.“
Dětem zapojeným do nového projektu poskytla agentura slevu na poskytované služby a odpustila
registrační poplatky. Peníze darované advokátní kanceláří pak byly použity na cestu a pobyt dvou
děvčat v Londýně. Jako první v červnu odjela do anglického velkoměsta Sandra (20 let) z DD
v Chomutově a v červenci Denisa (21 let) z DD v Opavě. Obě pracují v gastronomii a zdokonalují se
v anglickém jazyce. „Bylo to pro mě poprvé, co jsem letěla letadlem. V Londýně jsem týden hledala
práci. Našla jsem ji v jedné malé rodinné restauraci. Pracuji od 9 do 18 hodin, poté mám čas na sport,
procházky po městě a odpočinek. Mám to tady ráda, čas tu rychle utíká a líbí se mi přístup zdejších
lidí, jsou tady takový „easy going“. Užívají si přítomnosti a života. Je to super,“ napsala Denisa.
V rámci projektu vycestují každoročně v období letních prázdnin na zahraniční pracovní pobyt vždy
dvě děti z dětských domovů, které už prošly některým z projektů Nadání a dovednosti. Během dvou
až tří měsíců se budou učit pracovním návykům, samostatnosti, hospodaření s penězi, cizímu jazyku a
seznámí se s jinou kulturou. „Věříme, že tato zahraniční zkušenost bude pro děti velkým přínosem po
osobní i profesní stránce,“ dodala ředitelka Linda Hurdová.
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Nadání a dovednosti o.p.s.:
Nadání a dovednosti o.p.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat dětem z dětských domovů a
pěstounských rodin s kariérním rozvojem a s prvními kroky do samostatného života. V rámci vzdělávacího
programu Rozhled pomáhá již téměř pět let zprostředkovat dětem první kontakt s pracovním světem. Rozhled
úspěšně absolvovalo 333 dospívajících. Celkem jejich projekty prošlo již 507 dětí.
Více na: www.nadaniadovednosti.cz.
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