
DOMA JSEM TADY.

Projekt  programů pro dětské domovy



Co chceme a jak často

• Každý rok vybereme 1 dětský domov, který
dosud nepoznal přízeň sponzorů na poli kultury

• Zdarma pro děti uspořádáme zábavný program 
plný her, odměn a zážitků

• Rozsah programu záleží na zájmu sponzorů
podpořit jednotlivé aktivity

• Projekt se uskuteční vždy 1x ročně

• Motto: „Nenosíme Ježíška na konci roku, ale 
krásné zážitky na počátku roku Nového…“



Koncepce programu

• 10:00 h  Výtvarná a balónková dílna s písničkami

• 11:00 h Umělec baví děti – klaun, kouzelník…
• 13:30 h  Zábavné hry a soutěže

• 16:00 h  Divadýlko

Dětem rozdáme hračky, sladkosti, výtvarné
potřeby a hlavně atmosféru. Tvoříme zážitky. 
Tvoříme radost. Dětem, pro které slovo domov 
není samozřejmostí.



Sponzoring projektu

• Přispějte jakoukoliv částkou či přímou úhradou 
nákladů některé z aktivit programu

• Poskytněte pro tento projekt vlastní produkty: 
hračky, sladkosti, propagační předměty apod. 
dětem na rozdávání

• Zajistěte realizaci jakékoliv složky programu: 
dopravu, personal, umělce, materiál

• I drobná pomoc má smysl



Aby se o projektu vědělo

• Medializace formou tiskové zprávy 
prostřednictvím ČTK, komunikace s novináři       
z regionálního tisku, články na prestižních
webech pro děti, rozhovor pro BABY TELEVIZI

• Prezentace projektu na našich webových 
stránkách www.programy-prodeti.cz

• Prezentace projektu na webu dětského domova

• Účast sponzorů na akci, fotodokumentace 



Úvodní projekt:

Dětský domov TRNOVÁ
sobota, 6. února 2010

• Dětský domov leží v malé vesničce nedaleko 
Plzně a pečuje o 35 dětí ve věku 1-6 let, které
rodiče opustili nebo jim děti byly odebrány 

• O děti nepřetržitě pečuje 16 zdravotních sester 

• Dětský domov uvítá jakoukoliv pomoc
• Více o dětském domově: www.ddomovtrnova.eu



Doslov

• Naší filosofií se stává konkrétní pomoc 
v místech, která objevit je o něco složitější -
velká města jsou v popředí zájmu, ale malé 
vesničky naši pomoc také potřebují!

• S pomocí přicházíme v době, kdy se „nic 
neděje“, mimo hlavní charitativní shon

• Pomoc směřujeme přímo k dětem

• Společně s prestižními firmami vytváříme 
novou tradici nezapomenutelných zážitků



Organizátor projektu

• Dana Doleželová

• Občanské sdružení Kosky
• ve spolupráci s www.programy-prodeti.cz

• mobil: +420 733 393 659
• e-mail: dd@programy-prodeti.cz

• sídlo společnosti: Praha 4, Havlovického 15


