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Fond ohrožených dětí je zde… 
 

V letošním dubnu uplyne již 17 let od založení občanského sdružení 
Fond ohrožených dětí, které se věnuje pomoci ohroženým, opuštěným, 
zanedbávaným a týraným dětem. Vzniklo v roce 1990 v Praze s posláním 
chránit děti zdravé i zdravotně hendikepované, inteligentní i mentálně 
opožděné a zajistit jim rodinné zázemí, kde se jim dostane dostatek lásky a 
podnětů pro zdravý vývoj.  
Po celou dobu své činnosti Fond ohrožených dětí usiluje o změnu zákonů i 
praxe na půdě sociálně-právní ochrany dětí tak, aby zájem dítěte byl skutečně 
zájmem prvořadým. Snaží se veřejnost upozornit na skutečnost, že ohrožené 
děti potřebují pomoc celé společnosti.  
 
 V současné době se Fond ohrožených dětí soustředí na dva projekty. 
Projektem KLOKÁNEK se snaží nahradit ústavní výchovu dětem, které 
nemohou z jakýchkoli důvodů žít ve svém původním prostředí. V těchto 
zařízeních je o děti pečováno po všech stránkách jako v rodině. Získávají zde 
zkušenosti a návyky, jenž ostatním dětem  poskytnou rodiče.  
Pokud dětem poskytneme rodinné zázemí, poskytujeme jim ničím 
nenahraditelnou zkušenost, kterou jednoho dne mohou využít při založení 
vlastní rodiny a výchově svým dětí. Jestliže tuto možnost nedostanou, dozví 
se někde (a někdy?), jak pro vlastní děti vytvořit harmonickou a milující 
rodinu? 
Druhým projektem je projekt „STŘECHA“, který nabízí pomoc při vřazování do 
společnosti dětem z dětských domovů, které po dosažení zletilosti nemají 
zázemí ve vlastních rodinách. 
 

Ve Zlíně působí pobočka Fondu ohrožených dětí od roku 1997. Činnost 
této organizace se zaměřuje na děti a rodinné příslušníky bez omezení věku. 
Fond ohrožených dětí se věnuje práci s rodinami s dětmi, které jsou zatížené 
sociálním rizikem nebo se ocitli v krizi. Náplní práce sociálních asistentů je 
především aktivní vyhledávání ohrožených dětí přímo v terénu s cílem zlepšit 
jejich osud. Dále je klientům poskytována poradenská pomoc a v mnoha 
případech se pracovníci snaží o sanaci rodinného prostředí. V neposlední 
řadě fond poskytuje hmotnou a poradenskou pomoc sociálně slabým rodinám. 
V rámci prevence sociálně – patologických jevů pořádá besedy s dětmi přímo 
ve školách, spolupracuje s pedagogy, zdravotníky a dalšími pracovníky 
pomáhajících profesí.  
 



Klientům pobočky Zlín služby poskytují tři sociální asistentky, sociální 
asistent a psycholožka. 
 

Pobočka FOD se od února t.r. přestěhovala ze svého původního 
působiště ve Sportovní hale Novesta do kanceláře v centru města, v budově 
Anty.  
 

 
 
 

Kde nás najdete? 
 
Adresa: Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín 
(nad kostelem – nad lékárnou Anta) 
 
Telefon: 577 432 538, 724 567 509, 724 567 510, 606 215 455 
e-mail: katerina.tomaskova@fod.cz,  
www.fod.cz 
č.ú.: 3055103/5100 
 

 
 

 
  

 
 


