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O knize
Kniha obsahuje deset příběhů lidí, kteří prošli výchovou v dětském domově a
následně ve svém životě uspěli. Neznamená to, že jsou celebritami, ale že žijí normální život…
Naučili se zdravě hospodařit, mají práci, rodinu a plní si postupně své sny o spokojeném životě.
Jsou to věci, které společnost bere jako samozřejmé, ale pro ně to mnohdy znamenalo jít dlouze
proti proudu. Proto rozhovory mnohdy nahánějí husí kůži.
Kniha je autentická, osobní, citlivě podaná, protože všichni autoři k ní přistupovali tak,
aby tyto vlastnosti zachovali. Pro čtenáře bude jistě velkou inspirací a důvodem k zamyšlení.
Jednou z ambicí vydavatele je pomoci překonávat předsudky veřejnosti vůči dětem z dětských
domovů.
Vznik první série příběhů pod názvem Hejno bílých vran aneb Když opustíte děcák
yourchance iniciovala v roce 2013. Knihu tehdy finančně podpořila Nadace T-Soft Eternity a
vydalo nakladatelství Maxdorf.
Obsah a autoři
Kniha obsahuje kromě výše zmíněných příběhů také rozhovory s patrony integračního
programu Začni správně, herečkou Evou Josefíkovou, sopranistkou Markétou Mátlovou a
tanečníkem Tomášem Markem, slovo držitelky ocenění Bílá vrána 2015 v kategorii
Zaměstnavatel a krátkou povídku Zpěv slavíka.
V závěru jsou uvedeny kontakty na organizace pomáhající lidem v těžkých životních
situacích. Samozřejmě jsou zde také informace o činnosti yourchance, projektu Začni správně
a o ocenění Bílá vrána.
V autorském týmu spolupracovali Pavlína Marjanovičová, Jana Merunková, Pavel
Cechl, Monika Dudková a Albín Balát. Autorem fotografií je Miroslava Lepeška..
Proč kniha vznikla
Ohlas na první i druhé vydání knížky Hejno bílých vran aneb Když opustíte děcák byl velmi
pozitivní a čtenáři i dětské domovy, které knihu používaly jako pozitivní motivaci pro své
svěřence, si žádali pokračování.

Proto se yourchance rozhodla představit další zajímavé osobnosti a jejich životní osudy.
Stále trvá potřeba ukázat dětem v dětských domovech na konkrétních příkladech, že i přes to,
že mají „tak trochu jinou výchovu“, mohou v životě obstát a být úspěšnými lidmi. Snáze také
díky tomu chápou varování a nabádání k obezřetnosti, aby nespadly v prvních dnech, kdy
odjedou z domova, do nějakého problému.
Druhým důvodem je intenzívní potřeba týmu yourchance podílet se na změně
společenského paradigmatu v souvislosti s dětmi z dětských domovů.
Ocenění Bílá vrána
Cílem ocenění Bílá vrána je poukázat právě na nesmyslnost předsudků, které máme jako
společnost, a představit veřejnosti lidi z dětských domovů a z pěstounské péče jako osobnosti
stejně schopné, jako jsou jejich vrstevníci. Snahou yourchance v konečném důsledku je,
sejmout z nich ten pomyslný cejch, že vyrůstali v ústavu, a pro ty, které cesta z dětského
domova teprve čeká, přinést pozitivní vzory a inspiraci.
Kniha je dostupná exkluzivně v e-shopu yourchance o.p.s. … www.yourchanceshop.cz
Partneři yourchance o.p.s.
Partnery yourchance o.p.s. jsou společnosti Mercedes Benz Praha, Nadační fond Avast,
Nadační fond Lasvit, WAG payment solutions, Zeppelin, Prague Business Club a donátorka M.
V. Winklerová. Činnost yourchance mediálně podporuje Czech and Slovak Leaders Magazine,
Madam Business a luxus.cz
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