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O NÁS

Našim cílem je z jakékoliv události vykouzlit dobrý skutek.
Prostřednictvím našich projektů dokazujeme lidem, že pomoc

může být běžnou součástí života každého z nás. Pravidelně
pořádáme řadu zajímavých akcí a dovedeme naši dobročinnou

aktivitu ušít doslova na míru. Ukazujeme ostatním, že 
pomoc může být spojena s příjemným zážitkem. 

 
Forma naší pomoci má obvykle podobu benefiční akce dle

zaměření – osvětová, zážitková, sportovní, na podporu jednotlivců,
seniorů, zvířat atp.

 

NEDĚLÁME ROZDÍLY. POMÁHÁME JAK
DĚTEM, TAK SENIORŮM A  ZVÍŘATŮM. 

 DĚLÁME POMOC ATRAKTIVNÍ
ZA DOBU EXISTENCE SE NÁM PODAŘILO
VYBRAT  PŘES 5  000 000. KORUN

KAŽDÁ AKCE JE U NÁS JINÁ  A VĚTŠINA AKCÍ
SE PRAVIDELNĚ OBMĚŇUJE. 

PROČ NÁS
PODPOŘIT

POMÁHÁME BEZ ROZDÍLU

TVOŘÍME PROJEKTY NA MÍRU



PROČ BÝT DOBROPODNIKEM?

NAŠE VIZE

TVOŘÍME SÍŤ
DOBROPODNIKŮ

CO JE DOBROPODNIK?
SPOLEČNOST NEBO PODNIKATEL/KA
PODPORUJÍCÍ NAŠI NEZISKOVOU
ORGANIZACI TAK, ABYCHOM MOHLI
JEŠTĚ VÍCE RŮST A POMÁHAT OSTATNÍM.

SÍŤ DOBROPODNIKŮ OTEVŘENĚ
KOMUNIKUJEME NEJEN S DÁRCI, ALE I  SE
ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ A DALŠÍMI
FIRMAMI PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH
AKCÍ, SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A NA WEBU.

JAKÉ VÝHODY ZÍSKÁTE?
KAŽDÝ DOBROPODNIK SE STANE
SOUČÁSTÍ DLOUHODOBÉHO BUDOVÁNÍ
POVĚDOMÍ O FIRMÁCH, KTERÉ V BRNĚ
POMÁHAJÍ. A ZÁROVEŇ SE MŮŽE
PROPOJIT S OSTATNÍMI FIRMAMI. 



BEZ VÁS TO
NEZVLÁDNEME

Abychom byli schopni akci uspořádat, potřebujeme zařídit spoustu prvků od
občerstvení, přes dopravu, režii, personál na akci, až po propagační materiály.

Hledáme proto partnery, kteří by nám dlouhodobě pomáhali pokrýt nějaké náklady
na chod naší organizace a případné odměny pro náš tým. Za každou akcí nebo
konkrétní pomocí jsou stovky hodin práce, zařizování, telefonátů, plánování i

papírování, které členové týmu vyplňují ve svém volném čase. 
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STAŇTE SE PARTNEREM NAŠÍ ORGANIZACE 
NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB, JAK NÁS PODPOŘIT,
 JE PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ NEBO ROČNÍ PŘÍSPĚVEK
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STAŇTE SE PARTNEREM NAŠÍ AKCE - OSVĚTOVÁ,
ZÁŽITKOVÁ, SPORTOVNÍ, AKCE PRO DĚTI Z JEDNA
SE POČÍTÁ NEBO PRO POTŘEBNÁ ZAŘÍZENÍ
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VYTVOŘTE VÝZVU VE SPOLUPRÁCI S NÁMI -
PŘISPĚJTE NAPŘÍKLAD VYBRANOU ČÁSTKOU 
Z KAŽDÉHO VAŠEHO ÚSPĚŠNÉHO PRODEJE 

MOŽNOSTI PODPORY

04

NECHTE SI UDĚLAT AKCI NA MÍRU  
VYTVOŘÍME PRO VÁS AKCI NA PŘÁNÍ A DLE
SPOLEČNÉ DOMLUVY.
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RYCHLÉ
OHLÉDNUTÍ

PŘÍLOHA 1
MINULÉ AKCE

JAK JSME
POMÁHALI

Narozeniny, 
sportovní turnaje, 
fashion show, 
firemní večírky, 
lekce jógy. 

Darovat staré oblečení, 
věnovat potřebným výtěžek ze sportovní akce,
zprostředkovat finanční dar, 
vzít děti z dětského domova do kina,
ocenit sociální pracovníky. 

Z toho všeho jsme společně vyčarovali jedinečnou
událost s charitativním přesahem. 

To vše a mnohem více jsme dokázali. 



OSVĚTOVÁ AKCE
ROZTOČ TO

11. května 2022 jsme to roztočili! Lidé měli
možnost vyzkoušet si, jaké to je, být na
vozíčku. K dispozici byly zážitkové dráhy 
a rozhovory s lidmi, které postihlo poranění
míchy. Záměrem akce je zejména prevence
proti nebezpečnému chování na silnici 
a úrazům. Odvážné skoky do vody, jízda na
kole, nepozornost za volantem - to vše 
se stává osudným pro stovky lidí, kteří byli
naprosto zdraví.



 ZÁŽITKOVÁ AKCE
SHOW & THE CITY

Díky kouzelnému večeru, který se uskutečnil
22. září 2022, se podařilo vybrat 138 000 korun
pro Ivku s rozštěpem páteře a 30 000 korun
pro kočkovité šelmy Biopark Štít. 

Úžasná moderátorka Tereza Pergnerová
svými slovy pozvedla celý večer o několik
úrovní výše.

Byl to opravdu skvělý pocit být s lidmi, kteří
cítí potřebu pomáhat stejně jako my.



 SPORTOVNÍ AKCE
DOBROBĚH U ŠOLCŮ

4.září 2022 se uskutečnil druhý ročník našeho
dobroběhu. 52 účastníku běželo pro naši
organizaci a my jsme moc šťastní! 

Na podporu Dnes pomáhám se díky této akci
podařilo vybrat krásných 33 432 korun.

Výherci závodu získali limitovaný sportovní
merch, vytvořený speciálně pro tento závod
od Decathlon Brno Modřice.

https://www.decathlon.cz/


 AKCE PRO DĚTI #JSP
OKTOBERFEST

Vypilo se neuvěřitelných 310 tupláků,
nechybělo výborné jídlo v podobě bavorských
specialit.  Atmosféru večera doladila skvělá
živá hudba na harmoniku se zpěvem. Vyhlásili
jsme krále a královnu Oktoberfestu a
zasoutěžili si. Malí návštěvníci a návštěvnice si
vyzkoušeli hod balónkem na terč a další
aktivity pro děti.

Dobročinná tombola vynesla našim dětem 
z #jednasepocita 5 380 korun.



 OSTATNÍ AKCE
DOPOLEDNE S TETAMI

Uvědomujeme si, jak je práce pro tety, které
se o děti v Klokánku Fond ohrožených dětí
starají, náročná a proto jsme pro ně zajistily
besedu s paní psycholožkou Terezou Nagy.
Tímto dopolednem jsme je chtěly povzbudit
a poděkovat jim za jejich záslužnou práci.
Jako téma si překvapivě zvolily pomoc dětem
v adolescentním věku – poruchy příjmu
potravy a sebepoškozování. Připravily jsme
pro ně také dárky od našich partnerů.



 AKCE NA MÍRU
VITTORIO PRO JULII

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v brněnské
restauraci Vittorio setkalo 70 lidí, aby
podpořili Dům pro Julii, Dětský Hospic, který
má v Brně brzy vzniknout. Celková částka,
která se z tohoto krásného a smysluplného
večera vybrala, je 52 000 korun. 

Restaurace Vittorio připravila delikatesy
středomořské kuchyně a výborné pití včetně
degustace rumů. Zajištěn byl i skvělý hudební
doprovod. 



 CHARITATIVNÍ
BAZAR

V polovině června 2022 se uskutečnil druhý
ročník našeho charitativního BAZÁRKU.
Letošní Bazárek probíhal ve spolupráci s
Danielou Schmidtovou a salónem Eccitante. 

Po celé odpoledne panovala na místě
neuvěřitelná atmosféra, a to díky všem, kteří
dorazili a vzali nám dech. Superženy, pan
Alchymista, úžasní partneři, mimořádné
okamžiky, toho všeho si neskutečně vážíme.

https://www.instagram.com/daniela_schmidtova/
https://www.instagram.com/eccitante/
https://www.instagram.com/alchymistaparfumerie/


MINULÉ
DOBROVÝZVY

I am Majk zdolal jeden z himalajáských
vrcholků a inspiroval i ostatní, ať za každý
vlastní nastoupaný metr přispějí JSP.

Za každou prodanou kytici od 11. do 14.2.2022,
věnovala firma De Fleurs 10 Kč pro děti z
Jedna se počítá,

Společně s Pavlem z @kamvbrne jsme
vytvořili Instagramovou výzvu, aby si naši
dárci od 26.9. do 26.10.22 za každé jídlo
odložili 10 korun.

Společnost Fermat již podruhé zorganizovala
sportovní výzvu pro své zaměstnance, kteří
sbírali body celý měsíc a za každý bod Fermat
věnoval 1 korunu našim dětem. 

Výzvy jsou vhodné jak pro firmy, tak jednotlivce. Pokud budete chtít, budeme
vaše úspěchy a příspěvky týkající se výzvy sdílet na našich stránkách i

sociálních sítích.
 

Budete nejen motivovat sami sebe, ale inspirovat i ostatní.

https://www.facebook.com/defleursbrno1
https://www.facebook.com/defleursbrno1
https://www.instagram.com/kamvbrne/?hl=cs

