
Snazší vstup do školního roku díky darovaným pomůckám 

Jako každý rok některé rodiny v našem regionu očekávaly školní rok s nervozitou. Sehnat 
peníze na pomůcky pro děti totiž může být pro mnohé problém. Respondeo se jim proto 
snaží každý rok začátek školního roku co nejvíce usnadnit.  

„Hledáme dárce a sponzory, kteří by věnovali či zaplatili školní pomůcky dětem ze sociálně 
slabých rodin. Letos se jednalo podobně jako loni o více než 30 dětí, s jejichž rodinami 
dlouhodobě pracujeme,“ říká Irena Kešnerová, vedoucí programů pro pomoc rodinám s 
dětmi v organizaci Respondeo, která poskytuje ohroženým rodinám díky projektu Zdravá 
rodina II. financovaného Evropskou unií (reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014614) 
komplexní podporu a péči. Terénní sociální pracovnice koncem srpna při svých návštěvách 
v rodinách s sebou přinášely penály, pera, tužky, sešity, tempery, vodovky, pastelky, fixy a 
lepidla, ale i aktovky, které věnoval obchodní řetězec Albert, nebo bačkůrky, které se 
podařilo nakoupit díky sponzorům. 

Část rodin automaticky získala od státu na každé dítě také příspěvek pět tisíc korun, 
některým rodinám s vyplněním žádostí pomáhaly sociální pracovnice. Někdo tedy může 
namítnout, že přeci není třeba rodinám ještě zajišťovat pomůcky do školy. „Většina lidí si 
však neumí představit, v jakých podmínkách mnoho našich klientů s dětmi žije. Kvůli 
zdražování energií a potravin nízkopříjmové rodiny doslova vytloukají klín klínem a snaží se 
ze všech sil udržet si bydlení a poskytnout dětem základní stravu a péči. Velmi často proto 
použili tento příspěvek na uhašení největšího ohně - dluhu za bydlení. A na školní pomůcky 
už nezbylo,“ dodává Kešnerová.  

Organizace Respondeo díky svým programům na podporu ohrožených rodin s dětmi pomáhá 
rodinám vytipovaným sociálním odborem s konkrétními problémy, zprostředkovává kontakt 
a komunikaci s úřady, školou a dalšími institucemi, sociální pracovníci dle potřeby rodiče do 
institucí doprovázejí, pomáhají jim řešit problémy s bydlením, nedostatkem financí a dluhy. A 
v neposlední řadě učí rodiče, jak pečovat o děti, jak řešit jejich výchovné problémy, potíže ve 
škole a podobně.  
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