
 
 

Nadační fond LA VIDA LOCA je zakládajícím členem sítě spolupráce pro práci s ohroženými dětmi.  

Projekt nese název „Právo ohrožených dětí na svůj životní příběh“  

V pondělí 13. 6. 2022 v 10 hodin dopoledne v prostorách nuselského podniku Zrno Zrnko zakladatelky Nadačního 
fondu LA VIDA LOCA Iva Barnincová a Martina Opava oficiálně oznámily zahájení dvouletého unikátního projektu 
na podporu budování zdravé identity a zdravého mentálního vývoje ohrožených dětí. Těmito ohroženými dětmi jsou 
především děti z adoptivních a náhradních rodin, děti z dětských domovů, dále děti z rodin mimo hlavního 
společenského proudu (homoparentální, patchworkové rodiny, rodiny samoživitelek/samoživitelů, uprchlické děti), 
dlouhodobě nemocné děti apod. 

Náplní projektu je vytvoření interdisciplinární sítě spolupráce pro následnou přípravu, pilotní ověření a implementaci 
nové metody práce se životním příběhem ohrožených dětí. Pro zapojené organizace a pro rodiny s ohroženými 
dětmi vzniknou motivační a vzdělávací příručky a různé materiály. Všechny informace a výstupy projektu jsou 
dostupné na webových stránkách projektu www.zivotnipribeh.cz.  

Celý projekt vyvrcholí na jaře 2024 závěrečnou konferencí, kde budou zapojené organizace prezentovat a sdílet 
své zkušenosti s rozvojem zdravého mentálního vývoje ohrožených dětí.  

„Před sedmi lety jsme se rozhodly, že založíme Nadační fond LA VIDA LOCA na podporu opuštěných dětí a obě 
jsme v posledním roce cítily, že se musíme posunout zase o kousek dál. Jsme nesmírně vděčné, že se nám 
společně s partnery podařilo začít pracovat na projektu Životní příběh. Čeká nás dlouhá cesta, ale nadšení všech 
zapojených nás utvrzuje v tom, že výsledek bude jedinečný a pomůže celé řadě ohrožených dětí i rodin“, uvedly 
Iva Barnincová a Martina Opava, zakladatelky Nadačního fondu LA VIDA LOCA.  

Úvodního setkání se účastnili zástupci 10 různých organizací: Bohemia Jihlava, a.s.; Dobrá rodina, o.p.s.; Dobré 
víly dětem, z. s.; Fakultní nemocnice Bulovka; MAPO Group a.s.; Mezi námi o.p.s; Nadační fond Pink Bubble; 
Nadační fond Veroniky Kašákové; Nedoklubko z.s. a ZŠ Mírová, Ústí nad Labem. Tyto organizace přijaly pozvání 
Nadačního fond LA VIDA LOCA k založení sítě spolupráce. Novému projektu vyjádřily podporu svou přítomností 
také herečka Monika Zoubková a dvě skvělé patronky projektu Život v kufříku: herečka Klára Trojanová a módní 
návrhářka Kateřina Geislerová. 

„S Nadačním fondem LA VIDA LOCA pracuji už více než pět let a jsem velmi ráda, že mohu být ambasadorkou 
projektu Životní příběh. Každý z nás si zaslouží prožít svůj krásný životní příběh, a proto jsem ráda, že právě tento 
projekt pomůže nejen odloženým dětem, ale i ostatním, kteří patří mezi ohrožené“, říká Kateřina Geislerová, 
módní návrhářka a ambasadorka projektu.   

„Mnoho dětí prožívá těžká období, a právě díky podpoře neziskových organizací je možné projít tímto životním 
obdobím snáze. Jsem nadšená, že díky Ivě Barnincové a Martině Opava mohu být součástí projektu, kterému 
skutečně věřím“, uvedla Klára Trojanová, herečka a ambasadorka projektu. 

 

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, 
jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z 
Fondů EHP a Norska. Více informací na www.activecitizensfund.cz 
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