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Vďaka podpore partnerov projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, Nadácie 
Kia Motors Slovakia a PSA Groupe si ďalších 60 detí z detských domovov môže 
už tretí rok splniť svoj sen, absolvovať kurz vodičského oprávnenia. Majú tak reálne 
vyššíu šancu získať lepšiu prácu alebo zlepšiť kvalitu svojho života mobilitou.

Do tretieho ročníka sa prihlásilo až 113 detí z celého Slovenska. Z nich až 60 detí 
bolo vybraných hodnotiacou komisiou zloženou z partnerov projektu 
a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré koordinuje prácu s detskými 
domovmi. 



„Bolo náročné vybrať z toľkého množstva žiadostí potenciálnych uchádzačov finálnu 
zostavu, mnohé príbehy boli veľmi silné a inšpiratívne. Medzi vybranými účastníkmi 
bolo 54 detí z detského domova a 6 mladých dospelých žijúcich 
v profesionálnych rodinách alebo samostatne, ale naďalej zostávajúcich v kontakte 
so svojimi detskými domovmi. 35 chlapov a 25 dievčat dostalo príležitosť sadnúť 
si do lavíc autoškôl a získať vedomosti a zručnosti potrebné na jazdu  
motorovým vozidlom a zároveň získať nové skúsenosti. Autoškoly z celého 
Slovenska nám ochotne pomáhajú a snažia sa o empatický prístup k týmto mladým 
ľuďom“, hovorí Daniel Bradáč, predseda OZ Záleží nám, ktorý stojí za celým 
projektom od jeho zrodu.

Zaujímavosťou je, že v tomto ročníku máme prvýkrát nepočujúceho chlapca, 
ktorý navštevuje kurz v bratislavskej autoškole a veľmi svedomito sa pripravuje 
na každú hodinu a cítiť jeho radosť, že môže byť súčasťou tohto zaujímavého 
projektu. Druhý rok sú v projekte aj mladí dospelí, ktorí opustili brány detských 
domovov. Jednou z takýchto účastníčok bola aj Mária, ktorá si spomína, že bola 
vďačná za takúto možnosť, ktorá jej veľmi pomohla v živote. V súčasnosti aktívne 
jazdí, kúpila si auto a má dobrú prácu. Mladí dospelí majú zodpovednejší prístup 
k príprave, pretože si reálnejšie vedia predstaviť využitie vodičského preukazu 
v živote ako ich spolužiaci, ktorí sú stále v detských domovoch.

Aktuálne 44 detí navštevuje hodiny teórie a jazdy v autoškolách
po celom Slovensku. Postupne sa k nim pripoja aj ostatní účastníci 
projektu.
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Za tri roky sa podarilo až 90 deťom ukončiť vodičský kurz a zvýšiť si šance na 
získanie perspektívnej práce alebo mať možnosť voziť svojich súrodencov a starých 
rodičov na výlet, či k lekárovi. 

Záujem o projekt zo strany uchádzačov je vysoký za 3 roky sa ich prihlásilo až 507.

Veríme, že takýto zmysluplný projekt bude pokračovať aj v budúcnosti  
a ďalšie detičky získajú možnosť splniť si svoje sny.“

Daniel Bradáč
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