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Tisková zpráva II, Praha, 14. 5. 2013
Festival OUT of HOME pro děti z dětských domovů startuje!
Již příští víkend (24. – 26. 5. 2013 ) se do Prahy sjede přes 250 dětí z dětských domovů,
aby si vyzkoušely nejrůznější povolání. Festival OUT of HOME startuje již po sedmé a
těší stále větší oblibě dětí.
Cílem festivalu Out of HOME je představení a možnost vyzkoušení si netradičních a
zajímavých profesí, o kterých děti z odlehlých regionů pouze slyší nebo o nich sní. Na
programu festivalu se podílí také známé osobnosti, jako je spisovatelka Radka
Denemarková či módní návrhářka Liběna Rochová.
„Děti si během celodenní zážitkové hry vyzkouší na různých místech Prahy například práci
hasiče, redaktora v redakci velkého vydavatelství, kriminalisty, spisovatelky či hudebníka,“
říká Klára Chábová, zakladatelka sdružení a festivalu. Mezi další profese patří architekt,
fotograf, profesionální lektor break dance, aranžér, maskér, ilustrátor či kostymérka.
Mezi další edukační části programu patří stanoviště finančního plánování, které absolvuje
patnáct dětí od 15 do 18 let. Toto stanoviště bude umístěno v centrále Modré pyramidy a
ujmou se ho profesionální finanční školitelé.
„Festival se snaží zapojit děti do normálního života a naopak širší veřejnost seznámit s jejich
životem i problémy, co s sebou nese pobyt v domovech,“ přiblížila Olga Mistrová, jedna
z produkčních festivalu, která sama vyrůstala v dětském domově. A její začátky v Praze byly
velmi obtížné. „Neznala jsem tu nikoho. Nejhorší byly večery, ty jsem většinou probrečela.
Strašně se mi stýskalo po sestře, kamarádech i tetách z dětského domova. Navíc jsem se cítila
venku úplně bezradná. Vždyť já neuměla ani vyplnit složenku! Tohle nás tenkrát v domově
bohužel nenaučili,“ doplňuje Olina. Rozhodla se proto zapojit do organizace festivalu, aby
dětem mohla pomáhat s těžkým přechodem do reality, který sama pocítila na vlastní kůži.
Festival vyvrcholí v kulturním domě Staré kino ve Stodůlkách, kde děti předvedou, co se za
den naučily, převezmou diplomy a zábavu zakončí kapela 4signs, DJ Friky a DJ Robot. Zvána
je také veřejnost, vstupné je dobrovolné a vybrané peníze půjdou na projekt Život nanečisto,
který organizátoři partnersky podporují.
Festival je v roce 2013 realizován již posedmé a snaží se vhodně naplňovat volný čas dětí
z dětských domovů a zároveň podporuje vybranou neziskovou organizaci, která se podobné
problematice věnuje. Ke známým tvářím, které festival v uplynulých ročnících přivítal, patřily
například zpěvačky Ewa Farna, Lenka Dusilová, kapela Non name, Peha, Iva Frühlingová,
Clarinet Factoryy, Iva Bittová či zpěvák a herec Tomáš Klus. Více informací o sdružení
naleznete na internetové adrese www.mimodomov.cz a na Facebooku Mimo domov.

Partnery festivalu jsou: RWE, Magistrát hlavního města Prahy, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Nadace
Vodafone, Modrá pyramida, EMCO, KOFOLA, Baguete Boulevard, GTS Alive, Lidovky.cz a všichni zapojení
provozovatelé stanovišť, kteří nám kromě prostor poskytují také lektory. Mediální komunikaci zajišťuje RHA.CZ.

