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yourchance o.p.s. předala ocenění Bílá vrána 2018 pro inspirativní 
lidi z dětských domovů, ocenila i osvícené zaměstnavatele 
 
Letos už popáté ocenila organizace yourchance mladé lidi z dětských domovů, 
zaměstnance dětských domovů a zaměstnavatele, jejichž přístup je hodný uznání. 
Slavnostní vyhlášení cen Bílá vrána proběhlo tentokrát v reprezentativním Brožíkově 
sále Staroměstské radnice v Praze. Akci zaštítila pražská primátorka Adriana 
Krnáčová. Letošní „Bílou vránou“ se stal Dalibor Havelka, který odešel z dětského 
domova v Dolním Lánově a zvládl se postavit na vlastní nohy. V kategorii „Poklad 
v srdci“ zvítězila Martina Stawiarzová, ředitelka dětského domova Hora Svaté 
Kateřiny. Cenu pro zaměstnavatele, který systematicky pracuje s mladými z dětských 
domovů, převzala Barbora Vanko ze společnosti Albert ČR. Předání ocenění je součástí 
projektu Začni správně, jehož strategickými partnery jsou Nadace DRFG a 
společnost CTP.   
 
Projekt Začni správně podporuje mladé lidi, kteří opouštějí dětský domov nebo pěstounskou 
rodinu a začínají samostatný život. Yourchance díky tomuto projektu pomáhá stovkám 
mladých z celé republiky. Těm, kteří zvládli životní zkoušku na jedničku, jsou každoročně 
udíleny ocenění Bílá vrána, které mají tři kategorie. 
 
V kategorii Mladý člověk, které je určeno mladým lidem, kteří prošli výchovou v dětském 
domově či pěstounskou péčí a překonali překážky spojené s integrací a uspěli, získal 
ocenění Dalibor Havelka, který prožil v dětském domově dětství i ranou 
dospělost. Vyučil se hned v několika oborech – zedník, truhlář a dřevař. Dnes pracuje na 
třísměnný provoz jako operátor výroby. V dětském domově se hodně věnoval sportu, vynikal 
v běhu, v cyklistice a v běhu na lyžích. V cyklistice dokonce reprezentoval Českou republiku i 
na mezinárodní úrovni. Několikrát se zúčastnil závodů Global Games, díky kterým se podíval 
i do Ekvádoru. Když dětský domov opouštěl, měl strach z toho, jak ho lidé „tam venku“ 
přijmou. Jak sám říká, zvládl si „oběhat“ všechny úřady a záhy zjistil, že „lidé nekoušou.“ 
Jeho velkou oporou mu tehdy byla jeho přítelkyně. „Určitě není snadné se postavit na vlastní  
 
 
nohy, ale důležité je se toho nebát,“ říká Dalibor. Aktuálně by si rád pořídil vlastní dům na 
hypotéku a také by rád s přítelkyní založil rodinu. 
 
Druhou kategorií je ocenění Zaměstnavatel a je udělováno firmám, které nabízejí dětem 
z dětských domovů práci. Mezi zaměstnavateli letos uspěla společnost Albert ČR, která se 
prostřednictvím svého nadačního fondu věnuje podpoře vzdělávání a rozvoji dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. 
 
„Je pravda, že děti z dětských domovů nemají úplnou představu o pracovních návycích, 
protože je neviděly v přirozeném domácím prostředí a v domově je situace v tomto ohledu 
jiná. Naše zkušenost z praxe ale ukazuje, že je důležité dát těmto dětem šanci. U některých je 
potřeba mentoringu a větší pomoci ze začátku, aby se zapracovaly. V našem projektu 
nazvaném Do Alberta na praxi máme spoustu mladých lidí, kteří jsou naprosto 
spolehliví,“ popisuje mluvčí společnosti Barbora Vanko, která ocenění za Albert ČR 
převzala. 



		 																																								 																																																															

www.yourchance.cz	 www.zacnispravne.cz	 www.fgdoskol.cz	

 
 
 
Třetí ocenění „Poklad v srdci“ je pro ředitele či vychovatele z dětských domovů, kteří své 
svěřence na startu jejich životů podporují. Letos ocenění získala Martina Stawiarzová, 
ředitelka dětského domova Hora Svaté Kateřiny. „V našem dětském domově nezametáme 
nikomu cestičku do dalšího života. Je velmi těžké si tento přístup prosadit. Chceme děti 
vychovávat, nelitujeme je. Stavíme je do života s tím, s čím přišly. Pomáháme jim, jsme jejich 
průvodci. Nejsme máma ani táta, ale ukazujeme jim možnosti a cesty,“ popisuje přístup 
k výchově Martina Stawiarzová. Cenou v této kategorii byl obraz symbolizující smutek 
pohlcovaný láskou, jehož autorkou je česká výtvarnice a patronka yourchance Hana Babak. 
Zvláštní poděkování za mimořádný přínos v oblasti mentoringu získala Helena 
Vachovcová, která připravila na samostatný život mladého tatínka, který má v plné péči již 
téměř dva roky svého tříletého synka. Při přebírání keramické sošky bílé vrány mentorka 
vyzvala přítomné, aby věnovali svůj čas a zkušenosti k zapojení do mentorského programu. 
 
Celý večer moderovaly a ocenění v podobě skleněných designových pírek z tvůrčí dílny 
společnosti Lasvit, předávaly zakladatelky yourchance o.p.s. Gabriela Křivánková a  
 
Jana Merunková. Oceňování se účastnila také sopranistka a patronka yourchance Markéta 
Fassati. Postaráno bylo i o kulturní program. Sálem se několikrát rozeznělo 
violoncello Kateřiny Pelikánové, jedné z koordinátorek projektu Začni správně, kterou na 
kytaru doprovázel její bratr. Moderátorky představily také členku expertního týmu Finanční 
gramotnost do škol, který je pilířem druhé klíčové aktivity yourchance, Kateřinu 
Lichtenberkovou, tentokrát v roli zpěvačky.  Z knihy Hejno bílých vran aneb Normálně žít, 
četla herečka Hana Baroňová. Nechybělo ani taneční vystoupení mladičké talentované 
tanečnice Adriany. Ta se brzo zapojí do projektu ArteFond Jiří Mádla. ArteFond 
podporuje umělecky nadané mladé lidi z dětských domovů a pěstounských rodin ve studiu 
uměleckých škol, ale i v zájmové činnosti, ať už jde o herectví, hudbu, tanec, fotografii či ve 
filmových profesích a multimediálních studiích. Správcem Artefondu je yourchance o.p.s.  
Projekt Začni správně realizuje youchance o.p.s. za finanční podpory Nadace DRFG a 
společnosti CTP. 
 
Speciální poděkování patří společnostem Mercedes-Benz, Nadační fond Lasvit, Manpower 
Group, W.A.G. payment solutions, a dále Marii Veronice Winklerové, která významně 
podporuje projekt Začni správně a Nadaci KB Jistota, která finančně podporuje práci 
v Ústeckém kraji. 
 
Výsledky Bílá vrána 2018 
Kategorie Mladý člověk – Dalibor Havelka 
Kategorie Zaměstnavatel – Albert ČR 
Kategorie Poklad v srdci – Martina Stawiarzová, ředitelka dětského domova Hora Svaté 
Kateřiny 
Zvláštní poděkování – Helena Vachovcová 
 
	
Kontakt pro média: 
Vlasta Holéciová, PR manažerka 
e-mail: vlasta@yourchance.cz 
tel.: 775 459 295 


