
Kdo a jak ti může pomoci, 
když si nebudeš vědět rady 

CELOPLOŠNÉ PROJEKTY A PROGRAMY:
• MIMO DOMOV, z.s. – www.mimodomov.cz, 

facebook Mimo domov – propojí tě s neziskovou 
organizací nebo lidmi, kteří ti mohou pomoci 

• NEW JOB NEW LIFE – www.newjobnewlife.cz – 
pomůže ti při hledání práce

• PATRON – www.ipatron.cz – pomůže ti najít toho 
správného patrona/patronku, abys měl/a někoho, 
o koho se můžeš opřít

• PRÁVO NA DĚTSTVÍ – www.pravonadetstvi.cz – 
když si nevíš rady, potřebuješ s čímkoliv pomoct

• SPRÁVNÝ START – www.spravnystart.cz – věnují 
ti jeden rok, který ti pomůže připravit se na budoucnost 
a má aplikaci SPRÁVNÝ START – www.spravnystart.cz/
aplikace, která je pro tebe skvělým rozcestníkem,  
co a jak dál

• VTEŘINA POTÉ – www.vterinapote.cz – bývalí klienti 
dětských domovů ti pomohou, pokud cítíš, že jsou 
porušována tvá práva

• ZAČNI SPRÁVNĚ – www.zacnispravne.cz –  
pomůže ti při hledání práce, zajištění brigády,  
komunikaci s úřady, péči o děti, zajištění bydlení, 
plánování financí, další vzdělávání apod.



PRAHA A STŘEDOČEKÝ KRAJ:
• LETNÍ DŮM, z.ú. – www.letnidum.cz – nabízí ti 

tréninkové byty v Praze, terapeutické pobyty, návštěvy 
v domově, doprovázení apod.

• NADÁNÍ A DOVEDNOSTI, o.p.s. –  
www.nadaniadovednosti.cz – pomůže ti najít tu 
správnou práci

• PRAŽŠTÍ PEPÍCI – www.prazstipepici.com – jestli 
chceš jít do Prahy, tak tahle parta ti ukáže, kde to žije, 
studentský život, kamarády, pomůže ti zorientovat se 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ:
• JANUS, z.s. – www.janus-os.cz/centrum-janus.cz – 

pomůže ti k samostatnosti při startu do života mimo dětský 
domov a zajišťuje i doprovázení, abys na to nebyl/a sám/a 

• SYMBIOS – www.symbiosbrno.cz – sdílené bydlení 
se studenty Masarykovy univerzity, protože bydlení 
ve dvou se vždycky zvládá líp

• TRIPITAKA, z.s. – www.tripitaka.cz – díky svému 
Vrstevnickému programu ti najdou kamaráda/
ku se stejnými zájmy, který/á tě bude pravidelně 
navštěvovat a trávit s tebou volný čas

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:
• CESTA DOMŮ – www.nfresidomo.cz – nabízí ti 

startovací byty s levnějším nájmem a k ruce ti bude 
i sociální pracovník Spolku PORTAVITA, aby pro tebe 
začátek „venku“ byl o něco snazší

VÝCHODNÍ ČECHY A VYSOČINA:
• CENRUM J. J. PESTALOZZIHO – www.pestalozzi.cz 

– nabízí domy na půl cesty, krizové centrum, poradenské 
centrum pro děti a mládež, apod.

• DO ŽIVOTA – www.dozivota.cz – Centrum Don Bosco 
tě „doprovodí“ při odchodu z děcáku a má projekty,  
které ti pomohou se co nejvíce připravit na život  
„venku“. Obrátit se na ně můžeš kdykoliv s čímkoliv


