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„Někdy jen malá pomoc stačí 
k velkým změnám.“

Když se ohlédnu za rokem 2020, mám 
smíšené pocity. Byl hodně specifický 
a plný náročných změn v životech nás 
všech. Museli jsme se vyrovnávat s mnoha 
překážkami, ať už v podobě omezení 
a zákazů nebo ztrát ekonomických, 
sociálních, ale i ztrát nejtěžších, kdy nám 
odešel někdo blízký. Omezení způsobila 
mnoho komplikací i při rozjezdu našeho 
projektu Čtyřlístek dětem a programu pro 
rodiny v krizi Čtyřlístek pro štěstí. Ale vše 
jsme zvládli a přizpůsobili se nové situaci.
 
Rodin, které potřebují materiální pomoc 
nebo psychologické poradenství, je velké 
množství. Když vypráví své příběhy, 
uvědomuji si, jak křehká je hranice 
a jak lehce můžeme přijít o vše, co 
máme a považujeme za samozřejmé. 
Ale to si často uvědomíme, až když o to 
přijdeme. Trápíme se problémy, které 
jsou v porovnání s osudy některých rodin 
malicherné. 

Za dlouhá léta praxe jsem se setkal s hroznými věcmi, které jsou rodiče schopní 
páchat na svých dětech. A věřte, že teď, když jsou rodiny s dětmi zavřené doma, 
se jejich problémy prohlubují a trvá mnohem déle, než se odhalí. Proto jsem 
opavdu rád, když se rodiče ozvou a požádají nás o odbornou pomoc při řešení 
jejich krize. Ať už se jedná o pomoc v podobě poradenství nebo pomoc materiální. 
Je velice motivující být součástí takového příběhu se šťastným koncem. Když 
vidím rodiče, kteří si prošli temným životním obdobím, ve kterém udělali mnoho 
chyb s následky nejhoršími, přišli o své děti, ale dokázali se tomu všemu postavit 
a jsou na dobré cestě, mají můj obdiv. Jsou silní.
     
Do vážných problémů se můžeme dostat velice snadno a rychle a často začínají 
nenápadně. Řešení vyžaduje veliké odhodlání, vůli i sebezapření. Pro tyto rodiny 
je velice povzbuzující a osvobozující, že na nich záleží, nejsou v tom sami a cítí 
podporu od svého okolí. Součástí jejich příběhů se můžete stát i Vy a pomoci jim 
zajistit odborné poradenství nebo materiální pomoc.

Radujme se z toho, co máme. Užívejme si společného života s našimi rodinami 
tak, jak to jde, protože život běží dál a běží rychle. Děti rostou, my stárneme. 
Nikdy nevíme, co a kdy nám život přichystá a s čím se budeme muset poprat. 
Proto pokud můžeme, pomáhejme tam, kde je to zrovna třeba. 

Jan Vaněk DiS.
předseda
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Martina má v péči dva syny, Petra (11 let) a Radka (22 let), který 
má Downův syndrom. Petr se dobře učí, rád sportuje. Jeho velkým 
přáním je stát se úspěšným sportovcem. Radek studuje Střední 

speciální školu a moc by si přál být samostatný.
Martina má teď před sebou nelehký cíl. Musí co nejdříve odejít od svého 
manžela, Petrova biologického otce. Důvodem je domácí násilí, kterého se 
na ní opakovaně dopouští. Dlouhých 8 let se to snažila před dětmi skrývat, 
aby je ochránila. Nyní už to nejde a ví, že jediné řešení je „nový život 
někde jinde“.
Pro paní Martinu je to velice těžké rozhodnutí. O sebe se nebojí, bojí se 
o své syny, jejich psychiku, jak to vše zvládnou. V současné době se se 
svým manželem rozvádí. On ale nespolupracuje, dělá naschvály, snaží se 
vše prodlužovat. Policistům, kteří jsou často voláni, vypráví, že on je obětí 
domácího násilí. Petrovi vypráví, že když byl malý, musel mamince Martině 
platit, aby se o něj postarala, že se musí zamykat v ložnici, protože ho chce 
Martina zabít. Celá rodina má strach z toho, když táta přijde domů… 
„Bude opilý? Co bude říkat? Co udělá? Bude křičet?“ 
Petra trápí, jaký jeho otec je. Bojí se, aby nebyl stejný. Přál by si, aby se 
otec změnil a zajímal se o něj.

MÝM NEJVĚTŠÍM PŘÁNÍM JE MÍT 
ZDRAVÉ DĚTI A KLIDNÝ ŽIVOT.

Simona má devítiletou dceru Danielu a čtyřletého syna Denise. Simona je 
mladá maminka, která rok vyrůstala v pěstounské péči. Díky tomu mohla 
dostudovat a najít si lepší práci. Začátky jejího rodinného života však 

nebyly jednoduché. Neměla štěstí na partnery. S otcem Daniely vyzkoušela 
pervitin. Další partner je obviněný z fyzického týrání jejího syna Denise. Na 
základě toho byl Denis předběžným opatřením svěřený do péče babičky a 
začalo policejní vyšetřování.

„Bylo to jak ve zlém snu. Jak si mohli myslet, že bych ublížila svému dítěti?“

Pak se seznámila s mužem, o kterém si myslela, že s ním bude vše jiné a jako 
rodina začnou od znova. Bohužel to tak být nemělo, zemřel. Měsíc po jeho smrti 
zjistila, že s ním čeká dvojčata. Prožívala nejtěžší období svého života. Musela 
udělat několik rozhodnutí, se kterými bude žít celý život. Důležité je, že se nyní 
důsledky jejích správných kroků a rozhodnutí začínají projevovat a situace se 
obrací k lepšímu. Musí vše ještě dotáhnout do toho správného konce.

Tvrdé drogy už dávno neužívá, snaží se dát dohromady svoji rodinu tak, aby byli 
kompletní. Žije s partnerem, se kterým byli dlouho přátelé a poznali se 
v zaměstnání. Policie Simonu už nevyšetřuje jako podezřelou a vše je na dobré 
cestě, aby mohlo být předběžné opatření zrušené a Denis se mohl vrátit zpět 
domů. Simona začátkem letošního roku porodila dvě zdravé krásné děti, které 
dala k adopci rodičům, kteří neměli v životě to štěstí mít své vlastní dítě. To 
bylo pro Simonu asi to nejtěžší rozhodnutí, ale musela si přiznat, že přestože 
by si to sebevíc přála, nezvládla by sama zaopatřit a vychovat 4 děti. Úlevu jí 
vždy přináší to, že miminka jsou v dobrých rukách skvělých rodičů a umožnila 
tak někomu zažívat radosti, které do života děti přinesou. Vzhledem k tomu, že 
Simona pracovala v gastronomii, přišla ještě navíc nyní o práci. Usilovné hledání 
nového zaměstnání, komplikuje i stále trvající distanční výuka dcery. V současné 
době je tedy bez příjmů. Rodině by pomohla materiální pomoc a psychologické 
poradenství.

A jak se Simona cítí? Neví… hrozný… nemá na to čas, teď jsou nejdůležitější 
děti. Je potřeba, aby byli co nejdříve spolu.

Paní Jana je samoživitelka v plném invalidním důchodu. Má v péči dceru 
Karolínu, která má vážné psychiatrické potíže. Karolína od září nastupuje 
na střední školu. Baví ji informační technologie, čtení a historie. Její 

otec dlouhodobě neplatí výživné, ani jinak se o dceru nezajímá, byl zbaven 
rodičovských práv. V životě tedy „bojují“ jen spolu. Nějaký čas musely bydlet 
v azylovém domě, ale situace je již lepší a bydlí v bytě. Peněz ale nemají nazbyt 
a obrací každou korunu. Paní Jana si zdaleka nemůže dovolit pro svoji dceru 
věci, které mají ostatní děti v jejím věku. Bude tak ráda za jakoukoliv pomoc.



Čtyřlístek dětem z.s. jsme založili 13. března 2020. Vznikl na pomoc rodinám 
v náročných životních situacích. Zakladateli jsou Jan Vaněk DiS., Mgr. Barbora 
Černá, Bc. Radka Šindlerová a Šárka Štědronská. 

Všichni jsme společně pracovali po mnoho let v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc FOD Klokánek. Setkávali jsme se s dětmi, které se ve svých 
životech dostaly do situací, s nimiž bychom se těžko vyrovnávali my dospělí, a 
přesto to zvládly. Víme, že rodiny se mohou často dostat do situace, ve které by 
stačila malá pomoc, ale protože nepřichází, na problémy se nabalují další problémy 
a pak je řešení obtížné. Proto jsme se rozhodli pomáhat tyto situace řešit. 
Chceme, aby se jim dostávalo pomoci včas, aby se jejich rodinná situace 
stabilizovala a mohlo tak více dětí vyrůstat ve svých biologických rodinách se svými 
sourozenci a rodiči. 
Díky vstřícnosti MČ Štěrboholy máme k dispozici prostory na adrese K Učilišti 50/13, 
Praha 10. Provozujeme zde i rodinné centrum, ve kterém nabízíme služby s cílem 
snížit míru sociální izolace, zvýšit rodičovské kompetence, podpořit kontakt dětí 
s jejich vrstevníky a podpořit jejich všestranný rozvoj.
Vše komplikovala a stále komplikuje současná pandemická situace, která nejen 
zpomaluje veškeré papírování, omezuje většinu kontaktů na online formu, ale 
v určitém období i zcela pozastavila činnost našeho rodinného centra. Naši pomoc 
rodinám v rámci programu Čtyřlístek pro štěstí se ovšem i v této době snažíme 
poskytovat tak, aby byla omezována co nejméně. Je to o to důležitější, neboť počty 
rodin v krizi se v této nelehké době bohužel zvyšují. 
    

Aby získaná pomoc cílila tam, kde je opravdu 
třeba, přihlášené rodiny prokazují situaci 
odpovídajícími dokumenty. 
Dokladem o vhodnosti zařazení rodiny 
do programu může být i doporučení 
partnerských organizací. Od rodin 
vyžadujeme aktivní přístup k řešení jejich 
situace. V jejich aktivitě je podporujeme, 
směřujeme a ujišťujeme, že jejich kroky jsou 
správné a mají smysl.

ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ
Program pro rodiny v krizi

Rodinám v náročné situaci 
nabízíme psychologické 
a sociální poradenství, 

případně i materiální pomoc. 
Potřebné věci zajišťujeme 
s pomocí dárců, kteří se chtějí 
zapojit, někomu pomoci a udělat 
radost. 

Můžeme se s tím potkat  všichni

■ vážné partnerské problémy
■ rozvod/rozchod partnerů
■ vážné onemocnění
■ ztráta zaměstnání
■ finanční potíže

Spolupracujeme s OSPOD (Orgán 
sociálně právní ochrany dětí) jak 
v Praze, tak ve Středočeském 

kraji.

Dále s organizací Centrum Alma z.ú., 
která má široké spektrum klientů.
Společnými klienty jsou především 
bývalí uživatelé návykových látek a 
rodiny procházející si komplikovaným 
rozchodem/rozvodem.



Klientům našeho programu Čtyřlístek pro štěstí nabízíme 
psychologické poradenství. Podle finanční situace, ve které se rodina 
nachází, je poradenství poskytováno zdarma nebo s určitou mírou 

spoluúčasti klienta.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Barbora Černá
poradenský psycholog

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, jednooborové 
magisterské studium Psychologie. 

Pracovala 9 let v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc FOD Klokánek, 
kde se zabývala širokým spektrem témat týkajících se dětí od narození do 
dospělosti a jejich rodin (od základního výchovného poradenství, posilování 
rodičovských kompetencí, až po závažné problémy, jako jsou například 
agresivita v rodině, závislosti či výkon trestu). 

Mnoho let se zaměřuje na práci s dětmi. Spolupracuje jako dětský poradenský 
psycholog s několika OSPOD a s Centrem Alma z.ú. Dále se dlouhodobě 
věnuje lektorské činnosti pro děti i dospělé a technikám s relaxačním účinkem.



Klientům, jejichž potíže jsou primárně finančního charakteru nebo se 
jejich krize přímo a výrazně odráží na finanční situaci rodiny, nabízíme 
zprostředkování materiální pomoci. K tomuto způsobu pomoci se může 

připojit široká veřejnost (jednotlivci či organizace) a pomoci tak v rodinách 
koupí konkrétních věcí nebo darováním použitých věcí, které rodiny potřebují. 
Konkrétní seznamy jsou zveřejňovány vždy u příběhů rodin.

MATERIÁLNÍ POMOC

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Na pomoc rodinám v krizi jsme zřídili sbírkový účet, na který může přispívat 
i veřejnost. Z vybraných finančních prostředků je hrazeno psychologické 
poradenství, případně materiální pomoc.



Ve Čtyřlístku nabízíme 
také služby pro 
širokou veřejnost.

V rodinném centru 
provozujeme obecně 
prospěšné činnosti 
v oblasti podpory rodin 
s dětmi.
Finanční prostředky získané 
jeho provozem využíváme 
k pokrytí nákladů centra 
a programu Čtyřlístek pro 
štěstí. 

Nabízíme 
psychologické a 
sociálně-právní 
poradenství či kurzy 
pro rodiče s dětmi.

Umožňujeme 
setkávání rodičů
s dětmi.

Zprostředkováváme 
jim tak vzájemné 
předávání zkušeností 

a znalostí, navazování 
nových přátelství s cílem 
snížit míru sociální izolace 
u rodičů na rodičovské 
dovolené a posilování jejich 
rodičovských kompetencí.
Zajišťujeme zázemí pro 
děti rodičů, kteří se vracejí 
do pracovního procesu, 
případně potřebují zajistit 
ekonomické jistoty a další 
potřebné věci nutné 
k chodu rodinného života.  

Podporujeme kontakt 
dětí s vrstevníky.

Napomáháme jejich 
všestrannému rozvoji. 
Rozvíjíme jejich 

dovednosti a potenciál. 
Vedeme je k vzájemné 
spolupráci, respektu, 
otevřenosti a sebedůvěře.

RODINNÉ CENTRUM



Provozujeme vlastní webové stránky, na kterých se všichni mohou dozvědět 
potřebné informace o naší činnosti. Stránky jsou přehledně rozděleny na dvě 
části. První část se týká rodinného centra a druhá programu Čtyřlístek pro štěstí 

pro rodiny v náročných životních situacích. 

Dále je na webových stránkách umístěný „widget“ Darujme.cz, který umožňuje 
jednoduše pár kliknutími zaslat dar naší organizaci v libovolné finanční výši 
prostřednictvím platební brány.

V neposlední řadě je na webovém portálu umístěný e-shop, který je prezentován dále.

Aktuální informace o naší činnosti můžete sledovat také na naší FB stránce. 
Zveřejňujeme zde novinky a fotografie z rodinného centra a programu Čtyřlístek 
pro štěstí. Můžete si zde přečíst nové příběhy a osudy rodin, informace o tom, 

kde je třeba aktuálně nejvíce pomoci, co se podařilo zrealizovat a mnoho dalšího.

WEB    www.ctyrlistekdetem.cz

FACEBOOK-SQUARE https://www.facebook.com/ctyrlistekdetem

Na webových stránkách jsou zveřejňovány i anonymizované 
příběhy rodin, kterým v rámci programu Čtyřlístek pro štěstí 
pomáháme. Tyto příběhy jsou motivací pro ostatní rodiny 
s podobnými osudy a zároveň inspirací pro veřejnost i dárce, na 
jaké konkrétní pomoci se mohou podílet.

E-SHOP - obchůdek, co pomáhá

Na našem e-shopu, si můžete koupit ručně vyráběné šperky a dárkové předměty 
pro štěstí a podpořit tím program Čtyřlístek pro štěstí. Uděláte tak radost sobě 
nebo někomu blízkému, ale zároveň i v rodinách, kde to nejvíce potřebují. 

V současné době jsou k prodeji předměty typické svým čtyřlístkem, který symbolizuje 
přímo náš program pomoci. Chystáme ale novou andělskou edici, která bude nejen 
přinášet štěstí svým novým majitelům a „našim rodinám“, ale bude je i ochraňovat.
Na e-shopu lze také přispět na provoz programu zakoupením symbolického 
darovacího certifikátu. 

Finanční prostředky získané prodejem drobných předmětů jsou využity k pokrytí 
nákladů na provoz programu Čtyřlístek pro štěstí. Část z nich putuje přímo na sbírkový 
účet, kde pomůže v konkrétních rodinách v podobě psychologického poradenství nebo 
pořízením potřebných věcí.



HOSPODAŘENÍ



ZÁVĚREM

Ze zprávy MPSV o rodině vyplývá, že v českých rodinách dochází 
v posledních desetiletích ke kontinuálním proměnám. Jednou z nich je 
nestabilita rodin. To se promítá v různé míře úspěchu plnění rodinných 

funkcí a v rozkolísané kvalitě života jedinců. 
Mezi nejčastější negativní jevy, kterým rodiny čelí, se podle jejich výpovědí řadí 
problémy s materiálním zabezpečením a partnerské problémy, jako jsou např. 
konflikty, nevěra, násilí. 
Rodinám procházejícím krizí nabízíme podporu. Včasné řešení situace vnímáme 
jako prevenci často narůstajících problémů, které jsou v pozdějších stádiích 
těžko řešitelné a mohou tak vést až k odebrání dětí z biologické rodiny. Takové 
děti žijí pak po zbytek svého života v náhradní rodinné péči nebo v ústavní péči. 
Přicházejí tak ve svých životech o hodnotu nejvyšší, rodinu. 
Přestože počty dětí vyrůstajících v pěstounských rodinách rostou a převyšují 
počty dětí v ústavních zařízeních, je třeba zaměřit se na rodiny, ve kterých 
by se dalo s jistou mírou podpory odebrání dětí předcházet. Děti pak mohou 
vyrůstat se svými rodiči. Možná ve skromnějších podmínkách, ale společně. Jsou 
šťastní, že mohou být spolu. Ukázkovým příkladem můžou být příběhy „našich 
rodin ve Čtyřlístku“.

Sídlo organizace:

Nad Obcí 275
250 63  Nová Ves

Adresa centra:

K Učilišti 50/13
Praha 10 – Štěrboholy

Kontakty:

E-mail: ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz
Tel: 797 729 766

Čísla účtů Čtyřlístek dětem:

103092948/2250
103092366/2250  (sbírkový účet)

Datová schránka: s5zyhsp

IČO: 08994081

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

web: www.ctyrlistekdetem.cz
FB: www.facebook.com/ctyrlistekdetem

ČTYŘLÍSTEK DĚTEM Z.S.


