Ocenění Bílá vrána 2016
Obecně prospěšná společnost yourchance pořádá již 3. ročník ocenění Bílá vrána. Společnost yourchance v rámci
své činnosti realizuje několik projektů. Jedním z nich je i „Začni správně“, který pod vedením Gabriely Křivánkové
uděluje ocenění Bílá vrána.
Projekt Začni správně pomáhá mladým lidem z dětských domovů a pěstounských rodin, aby se po odchodu
z prostředí náhradní rodinné péče dokázali postavit na vlastní nohy, a aby byli schopni žít plnohodnotný a
samostatný život. Do projektu se může přihlásit jakékoliv dítě z dětského domova nebo pěstounské péče, které by
potřebovalo pomoc s finanční situací, s hledáním práce nebo s bydlením, protože projekt poskytuje individuální
pomoc mladým lidem v těchto obtížných situacích. Snaží se jim nejen pomáhat, ale také je motivovat a inspirovat k
dalším činnostem.
Součástí projektu je i ocenění Bílá vrána, které yourchance uděluje letos již po třetí.
Ocenění vzniklo, aby veřejnosti i cílové skupině projektu přiblížilo příběhy mladých lidí, kteří se dokázali po
odchodu z dětských domovů a pěstounských rodin postavit na vlastní nohy a proces integrace úspěšně zvládli.
Cílem ocenění je nejen vytvořit inspiraci pro lidi, které osamostatnění teprve řeká, ale i snaha pomoci překonat
předsudky společnosti vůči lidem, kteří mají zkušenost s životem mimo vlastní rodinu. Yourchance přináší tyto
příběhy, aby si široká veřejnost uměla tento způsob života a překážky s ním spojené lépe představit. Jednou z cest je
kromě ocenění také knižní zpracování. Vznikla proto edice Hejno bílých vran. První díl vyšel v nakladatelství
Maxdorf s podporou Nadace T-Soft Eternity v roce 2013 pod názvem Hejno bílých vran aneb Když opustíte děcák.
V březnu letošního roku vyšlo dalších 10 životních osudů v knize Hejno bílých vran aneb Normálně žít. Křest
proběhne 23. 3. 2016 na dobročinném plese yourchance. Kmotrem bude tanečník a jeden z patronů projektu Začni
zprávně, Tomáš Marek.
Nominaci na cenu Bílá vrána může získat každý, kdo splňuje nominační podmínky. Jednotlivci se mohou registrovat
sami za sebe, anebo je může nominovat někdo, kdo si myslí, že si daná osoba ocenění zaslouží. Druhou kategorií je
Bílá vrána – Zaměstnavatel, kam lze nominovat firmy za to, že pomáhají v uplatnění lidí bez zázemí vlastní rodiny
na trhu práce. Speciální cenu „Poklad v srdci“ uděluje yourchance na základě nominací a hlasování dětí z dětských
domovů tetě/strejdovi nebo řediteli dětského domova jako poděkování za jejich snahu o vytvoření hezkého prostředí
pro dětství a dospívání.
Nominační období pro ocenění Bílá vrána 2016 již běží a bude trvat do 30. 4. 2016. Vyhlášení výsledků se uskuteční
na podzim letošního roku. Pro více informací a vyplnění registračního formuláře navštivte webové stránky projektu
– http://www.zacnispravne.cz
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