Již

Objevte

20 let
OTVÍRÁME D
VEŘE
OPUŠTĚNÝM
DĚTEM
k náhradním
rodinám

Pomoci můžete i vy! A jak?
JIŽ 20 LET HÁJÍME JEJICH PRÁVO NA BEZPEČNÝ DOMOV.
DÍKY VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI PODPOŘIT 4 500 OPUŠTĚNÝCH DĚTÍ.
SLUNÍČKOVÝ DEN 25. a 26. 4. 2017.
KUPTE SI MAGNETKU, PLACKU,
KERAMICKÉ SLUNÍČKO.
Cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč,
Nadační fond Rozum a Cit
obdrží 29 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz

Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS ROZUMACIT 30 na číslo 87 777

www.rozumacit.org

Sluníčkový den pro opuštěné děti
a pěstounské rodiny
Podporujeme náhradní rodiny finančně, materiálně a pořádáme akce pro celé náhradní rodiny.
Šíříme myšlenku náhradní rodinné péče. Naše pomoc je vždy konkrétnímu dítěti a pěstounské
rodině. Přispíváme např. na vybavení pokojíčků, vzdělávání, volnočasové aktivity, asistenční službu,
rehabilitační a kompenzační pomůcky pro handicapované děti a podporujeme sociálně slabé rodiny.
Opuštěné děti potřebují bezpečí, vidět vzory chování matky, otce, sourozenců; protože citové
pouto k jinému člověku je ten největší vklad do dalšího samostatného života, který se ale vyvíjí
již od nejútlejšího dětství. Opuštěné děti potřebují náhradní rodinu a pěstouni jsou šance na nový
život. Podporují pozitivní vývoj dítěte, jeho psychické uzdravení, starají se o jeho vzdělávání a začlenění do běžného života, a tak zamezují sociálnímu vyloučení dítěte.
Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči se musí vyrovnávat se ztrátou a nezájmem svých
biologických rodičů. Děti v náhradních rodinách jsou vedeny k porozumění této situace, aby byly
schopné se s minulostí vyrovnat a prožívat přítomnost, dívat se do budoucna a i přes toto trauma
žít plnohodnotný život.
Nadační fond Rozum a Cit
Trvalé sídlo: Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7
Kontaktní adresa: Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany
Tel.: 323 631 205, deti@rozumacit.org
č. ú.: 268043001/5500, IČ: 65991575

www.rozumacit.org

Již 20 let hájíme právo opuštěných dětí na bezpečný domov a odbornou péči v rodině.
Díky všem, kteří nám pomohli podpořit již 4 500 dětí, vyrůstajících v náhradních rodinách.

Přidejte se k naší pomoci!

Svým příspěvkem poskytnete vzdělávání dětem v náhradní rodinné péči a dětem s handicapem umožníte
plnohodnotný život.

Partneři Nadačního fondu Rozum a Cit:

www.rozumacit.org

