
Ruku v ruce, cestou k sobě...



ČEMU SE
VĚNUJEME

Vrstevnické provázení

Na cestě poskytuje vrstevnické provázení dětem 

a dospívajícím ze znevýhodněného sociokulturního

prostředí, kteří aktuálně řeší obavy z dospívání a vlastní

budoucnosti a nemají ve svém okolí člověka, se kterým by 

si o nich mohli otevřeně promluvit. Do programu jsou

zapojeny děti, které jsou v péči dětských domovů, zařízení

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, orgánu sociálně právní

ochrany dětí a pedagogicko-psychologických poraden.



KDO NÁM
POMÁHÁ

Největší díl práce s klienty se odehrává v rámci vrstevnického

provázení zaměřeného na vytvoření vztahu mezi

proškoleným dobrovolníkem a klientem. Dvojice se potkává

jednou týdně na 2 hodiny a věnuje se společně domluveným

aktivitám, které často odrážejí nejrůznější aktuální potřeby

klienta.

přes 300 dobrovolníků  
studenti ve věku 17–26 let



ohrožených dětí 

prošlo programem Na cestě

420

NAŠE
POSLÁNÍ

Poskytovat ohroženým dětem pozitivní vztahovou zkušenost,
která posiluje samostatnost a kompetence k zvládání těžkých
životních situací.

Umožnit mladým lidem osobnostní růst prostřednictvím práce 
s klientem a působení v dobrovolnickém týmu.



34 460,-
V roce 2023 potřebujeme

 
na pomoc jednomu dítěti.

C O M P A N Y . C O M



PRO RODIČE
Jiřík udělal během návštěvy

programu veliký pokrok 

v sociální oblasti. Zlepšila 

se jeho komunikace s okolím,

s cizími i známými lidmi, více

věří lidem. Jiříkovi dlouho trvá,

než si k někomu získá důvěru.

Pravidelné schůzky jsou pro něj

jistotou, která ho ukotvuje, 

a pocit, že jeho starosti někoho

zajímají, mají obrovský vliv 

na jeho psychiku.

PRO KLIENTA
Nemusím být pořád v domově 

a mám jak trávit čas. Je to taky

legrace. Je obrovský plus,

že si někdo udělá čas, 

a zajde s vámi třeba na bowling

nebo tak... 

Program je skvělá příležitost

předat dál své znalosti, ukázat

nové a smysluplné možnosti

trávení volného času a také

připravit dítě do budoucího života.

Na cestě je opravdu trefné

pojmenování celého programu,

protože provádíme dítě dál v jeho

životě a možnostech, ale také

on/ona nás provází dál na naší

cestě. 

PRO DOBROVOLNÍKA

CO ZNAMENÁ BÝT NA CESTĚ...



Jsme 9 let fungující sociální program vyzkoušený mnoha spokojenými klienty. Navázali jsme spolupráci s veřejnými

institucemi i soukromými nadacemi. Víme, že naše cesta skutečně pomáhá dětem ohroženým rizikovým vývojem,

které s naší pomocí dokážou lépe naplnit svůj potenciál.

SPRÁVNOU CESTU
ZNÁME



POMÁHÁME
DĚTEM
udržet se Na cestě

Agentura pro sociální začleňování

Lidem, kteří nedokončí ZŠ, příjmy s věkem nerostou.
Vzdělanější skupiny s dobou strávenou na pracovním
trhu nabírají zkušenosti a kariérně postupují, 
zatímco lidé s nejnižším vzděláním zůstávají na nízko
kvalifikovaných a málo placených pozicích. Absolvent
ZŠ si za život vydělá o 11,6 milionu méně než člověk 
s dokončeným středním vzděláním bez maturity.
Absolvent s maturitou si vydělá o 25 milionů víc.



HLEDÁME
PARTNERY

Nabízíme Vám spolupráci na osvědčeném programu
ve společnosti silných partnerů.



DĚKUJEME
Přidejte se k nám.

 


