
Název projektu: Podpora ohrožených dětí a mládeže ze 

znevýhodněných rodin: snížení hrozby rizikového chování a pomoc 

při socializaci v rámci místní komunity 

  
Místo realizace: Kišiněv, Moldavská republika  

 

Partnerské organizace:  

 BoL (Beginning of Life) 

 Brot für die Welt  

 

Záměr projektu: Podpora ohrožených dětí a mládeže ze znevýhodněných rodin, snížení 

hrozby rizikového chování a pomoc při socializaci v rámci místní komunity.  

  

Cílová skupina: Ohrožené děti a dospívající ze znevýhodněných rodin. 

 

Popis projektu v roce 2015: V Moldavsku žije velké množství opuštěných dětí a dětí, které 

trpí nedostatečnou rodičovskou péčí. Děti a dospívající často nemají přístup ke vzdělání 

a zdravotní péči. Potýkají se s násilím, závislostí a sociálním vyloučením. Některé zažily 

sexuální zneužívání a pouliční potyčky. Situace je kritická především v Kišiněvě, kde 

uvedené problémy navíc prohlubuje vzrůstající kriminalita.  

Tento projekt reaguje na rizikové chování dětí a dospívajících a prostřednictvím 

nízkoprahového centra „Place of Change“ poskytuje komplexní podporu dětí a mladistvých 

v oblasti fyzické, sociální, emoční i duchovní.  

 

Záměrem projektu je podpora ohrožených dětí a mládeže ze znevýhodněných rodin, 

snížení hrozby rizikového chování a pomoc při socializaci v rámci místní komunity.  

 

Mezi specifické cíle projektu přitom patří:  

 Vytvoření bezpečného prostředí, kde se ohrožené děti a dospívající 

ze znevýhodněných rodin nebudou potýkat se sociálním vyloučením.  

 Snížení rizik plynoucích z destruktivního chování a nebezpečí kriminalizace 

u ohrožených dětí a dospívajících ze znevýhodněných rodin, budování psychické 

odolnosti vůči negativním vlivům „ulice“.  

 Poskytování komplexní podpory v oblasti vzdělávání a procesu socializace 

u ohrožených dětí a dospívajících ze znevýhodněných rodin.  

 Zlepšení materiální stránky života ohrožených dětí a dospívajících 

ze znevýhodněných rodin.  

 Vytvoření základu životních dovedností, hodnot a duchovnosti.  

 

 

Beginning of Life je občanské sdružení sídlící v Kišiněvě, které bylo založeno v roce 2000 

s cílem pomáhat lidem v těžkých životních situacích. Beginning of Life (Začátek života) 

pracuje s místní komunitou i jedinci, kteří se vlivem špatné sociální situace dostali do 

problémů. V roce 2007 začalo vyvíjet speciální program v rámci boje proti obchodu s lidmi 

a prevenci sexuálního násilí. Od roku 2009 drží organizace speciální povolení od 



moldavského ministerstva školství pro výuku studentů na veřejných školách o prevenci 

obchodování s lidmi, domácího násilí a rizikového chování. 

 

Na projektu se Beginning of Life podílí přímou realizací. Organizuje, koordinuje a monitoruje 

činnosti v terénu. Dále dohlíží na správnost financování dílčích aktivit. 

 

Brot für die Welt prostřednictvím partnerů v rozvojových zemích realizuje projekty směřující 

k zajištění důstojného života, opatření obživy a přístupu k základním sociálním službám. 

Dále se specializuje na boj s klimatickými změnami a na mírové řešení konfliktů.  

Brot für die Welt byla založena v roce 1959 spolkem protestantských církví v Německu. 

Spolu s Diakonie Katastrophenhilfe, která se soustředí na humanitární pomoc, a Diakonie 

Deutschland, která poskytuje nejrůznější formy pomoci přímo ve Spolkové republice 

Německo, tvoří jeden nedílný celek 

Brot für die Welt se do projektu zapojuje finanční a konzultační podporou aktivit Beginning of 

Life.  

 

Celková doba realizace: 2015-2017  

 

Schválený rozpočet na rok 2015: 1 553 255 Kč   

 

Zdroje financování: Česká rozvojová agentura, Brot für die Welt  

 

Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva 

zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.  

 

Kontaktní osoba: Mgr. Nikol Krejčová, koordinátorka projektu, telefon +420 605 203 861,  

e-mail: krejcova.spolu@diakonie.cz  
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