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Vážení partneři,

rádi bychom vám touto cestou velmi poděkovali za výraznou podporu našeho projektu - zážitkového festi-
valu OUT of HOME, který se konal letos již podeváté. V této prezentaci naleznete základní informace o prů-
běhu celé akce, a také se dozvíte, jak vypadala mediální kampaň. V současné době začínáme připravovat 
již jubilejní 10. ročník a budeme potěšeni, pokud s námi do tohoto projektu půjdete znovu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Akce: 9. ročník OUT of HOME

Termín: 29.-31. května 2015

Počet dětských domovů: 26

Synopse:

I letos čekala na děti z dětských domovů zážitková hra po Praze na téma 
„Když se chce, tak skoro všechno jde“ a slavnostní hudební večer.
Hlavním cílem celého festivalu je upozornit na celospolečenský problém, 
kterým je neřešená integrace dětí do společnosti ve chvíli, kdy opustí dětský 
domov. Festival se také snaží podpořit mediálně projekty, které se těmto dě-
tem věnují na profesionální úrovni a snaží se o jejich vzdělání, posílení sebe-
vědomí a zapojení do reálného života. Na festivalu se letos podílelo v rámci 
organizace 128 lidí včetně organizačního týmu. Reakce a odezvy naleznete 
na našich stránkách www.mimodomov.cz
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
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KONCEPCE OOH 2015
FESTIVAL OUT OF HOME PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ 
V PRAZE JIŽ PODEVÁTÉ

„Když se chce, tak skoro všechno jde.“    

PRAHA - Přes 250 dětí z dětských domovů z celé ČR se vypravilo o víkendu 29. – 31. května do Prahy, aby 
si na festivalu OUT of HOME (OOH) vyzkoušely netradiční a zajímavé profese. Závěrečný hudební večer 
festivalu, na němž vystoupili DJ Friky a Marek Sklenář, se uskutečnil v pražském P. M. Clubu. Krédem akce, 
která se konala již podeváté, je: „Když se chce, tak skoro všechno jde.“

„Festival je pro celý organizační tým srdeční záležitostí a každý rok vidíme, že má smysl tuto akci pořádat. 
Děti získají nejen přehled o různých profesích a brigádách, kterým by se mohly jednou věnovat, ale mohou 
také zažít týmové ducha a zároveň ukázat své talenty a posílit si sebevědomí,“ říká Klára Chábová, organi-
zátorka OOH.  

Do letošního ročníku se zapojilo 26 dětských domovů. Každý dětský domov absolvoval během dne tři zá-
žitková stanoviště, kde se děti seznámily s netradičními, či pro ně úplně novými profesemi. Vyzkoušely si 
je, dozvěděly se také praktické informace – kolik je možné si touto prací vydělat, jaké vzdělání je potřeba 
a nechyběly ani kreativní workshopy s konkrétním zadáním. Tato hra je bodována, na konci zážitkové hry 
jsou pak vyhlášeny výsledky. „Tři vítězné domovy pak získají víkendový workshop, který je zaměřený na 
aktivní prožití volného času. Děti se tak mohou zúčastnit windsurfingového kurzu na nechranické přehradě, 
golfového workshopu na Moravě, oblíbené jsou také exkurze do médií,“ dodává K. Chábová.  

Letos se na stupínky vítězů probojovaly děti z:
DD Ústí nad Labem - Střekov, DD Kroměříž a DD Liptál

Hlavním cílem festivalu OUT of HOME je představit dětem možnosti, které mají, když opustí dětský domov. 
„Většina z nich nemá o své budoucnosti představu, navíc bojují s velmi nízkým sebevědomím a neumějí si 
představit, co je čeká za dveřmi dětského domova,“ popisuje důvody Klára Chábová, kvůli kterým festival 
vznikl.  

V letošním roce se do festivalu opět zapojily i známé osobnosti. Stanoviště Módní návrhář zaštiťovala 
Liběna Rochová, která do projektu zapojuje i své studenty. Na stanovišti Spisovatel byla jako lektorka 
spisovatelka Radka Denemarková. Na dalších stanovištích mohly děti navštívit hasiče, filmaře, fotografa, 
architekta, ilustrátora, kriminalistu, knihtiskaře, herce, maskéra, hudebníky, tanečníky, DJ. Do zážitkové hry 
se také zapojují firmy, letos nechybělo stanoviště ve Vodafonu, děti nahlédly také do zákulisí v Albertu a vy-
zkoušely si různé profese ve firmě Messenger. Do budoucna bychom rádi rozvíjeli více spolupráci s dalšími 
společnostmi. Celkem bylo pro děti připraveno 24 stanovišť po celé Praze. 

„Zajímavé pro děti také je, že se dostanou do reálných firem a na místa, kde se dané profese opravdu vy-
skytují. Spolupracujeme tak již několik let například s Dejvickým divadlem, kde máme stanoviště Maskér 
a Herec, s Modrou pyramidou, kde je zase stanoviště Finanční plánování pro starší děti a další. Účastníci 
zážitkové hry si tak prohlídnou místa, kde by třeba mohli jednou sami působit,“ uzavírá Chábová. 
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REAKCE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ,  
KTERÉ SE FESTIVALU ÚČASTNÍ

Jsem jedna členka z týmu DD a ŠJ Lichnov a chtěla bych vám za náš tým moc poděkovat. Za celý 
program a za úžasné instruktory kterými byli Aneta a Lukáš myslím si že vás to stálo hodně úsilí a času 
ale vyplatilo se to všichni z našeho týmu jsme byli moc nadšení a užili jsme si v Praze hodně zábavy 
a máme spoustu zážitků nejvíce se nám líbila party ,kterou jsme si užili samozřejmě i s instruktory 
a překvapivě i s vychovatelkami celý víkend byl úžasný a i když jsme nevyhráli tak jsme se zúčastnili 
a víme co můžeme a měli bychom zlepšit a to se přece taky počítá už se těšíme moc na 10. ročník 
OUT OF HOME. 
Děkujeme za vše! 

DD a ŠJ Lichnov

Děkujeme za krásný víkend strávený v Praze na festivalu OOH. Řekl bych, že se organizace každoroč-
ně zlepšuje, a tak nezbývá než celý organizační tým pochválit. Děti byly velmi nadšené a na zážitkovou 
hru budou dlouho vzpomínat! Zcela nečekaně se už těší na vítězný zážitkový víkend, rovněž tak na 
další jubilejní 10. ročník festivalu OOH :)
S pozdravem

vychovatel Martin Beneš, DD Ústí nad Labem - Střekov

Milí přátelé, kamarádi,
ještě jednou vám děkujeme za skvělý 9. ročník soutěže OUT OF HOME, ze kterého máme všichni 
plnou hlavu nádherných zážitků. Věřte, že již teď se těšíme na 10. ročník. Všem organizátorům, kromě 
pevného zdraví, přejeme nové tvůrčí nápady, ať vás neopouští síla, elán a chuť něco dělat pro druhé.

teta Jarmila, DD Liptál

Dobrý den,
chtěli bychom vašemu celému týmu moc poděkovat za úžasný zážitkový víkend. Děti opět získaly 
nové obzory a informace, odjížděly unavené, ale nadšené.Velké poděkování našemu asistentovi Jar-
dovi - byl skvělý a děti na něj jen tak nezapomenou. Ráda bych Vám také poděkovala za cenu, kterou 
jsme od vás dostali, udělala velkou radost. Snad vám všem vydrží elán a chuť do dalšího ročníku, 
protože my už se teď moc těšíme.

DD Kroměříž



11

DALŠÍ PROJEKTY MIMO DOMOV
- PO FESTIVALU OUT OF HOME BYL PŘEDSTAVENÝ 
VEŘEJNOSTI OJEDINĚLÝ PRŮZKUM

Dětské domovy brzy opustí tisícovka dětí.  
Jsou na odchod do běžného života připraveny?

Každoročně opouští brány dětských domovů zhruba tisícovka dětí poté, co dovrší plnoletosti a ne-
pokračují ve studiu. Nedávný unikátní průzkum agentury Ipsos, který si objednala nezisková organi-
zace Mimo domov, se zabýval obavami a představami dětí před opuštěním dětského domova. Mají 
před sebou velmi těžký start a málokdo ví, kde většina z nich končí a proč je jejich integrace do 
společnosti obtížnější.  

„Proč většina z nich spadne na společenské dno a neumí se postavit na vlastní nohy? Jakou roli v tomto 
období hraje stát? Pomáhá dětem současný systém? Kdo zasahuje, když nemají kam jít? A jaký je život ven-
ku, o kterém ještě v dětském domově mohou jen snít?“ uvádí některé klíčové otázky, které byly položeny 
v rámci průzkumu Klára Chábová, předsedkyně organizace Mimo domov. 

Takový průzkum se v prostředí dětských domovů nikdy předtím nerealizoval, jeho iniciátoři ho připravovali 
dva roky. „Pracujeme s těmito dětmi již několik let a jsme velmi znepokojeni tím, že není stále vyřešena jejich 
integrace do společnosti ve chvíli, kdy domov opouští. Systémově u nás nefunguje ani jejich příprava na 
odchod, ani pomoc po odchodu,“ dodává Chábová.   

Průzkum naznačuje, že za neuspokojivým stavem jsou tři hlavní problémy: nedostatky v systému a ome-
zené možnosti vzdělání, nedostatek informací a utváření vztahů, které ve  světě mimo dětský domov 
nemohou obstát. Průzkum vznikl za finanční podpory Nadace Komerční banky – Jistota a hlavním part-
nerem je nezisková organizace Letní dům. Ta od roku 1997 pomáhá dětem a mladým lidem z dětských 
domovů překonávat právě toto krizové období po opuštění dětského domova a zprostředkovala rozhovory 
s mladými lidmi, kteří již odešli.

Průzkum je možné stáhnout na www.mimodomov.cz v rubrice PRESS.

Mimo domov a Nadace Komerční banky – 
Jistota, si vás dovolují pozvat na tiskovou 
konferenci, kde budou představena data 
z unikátního průzkumu. 
Datum: 24. června
Čas:  10 h
Místo:  restaurace Lokalblok, 

nám. 14. října 2173/10, Praha 5-Smíchov
Svou účast, prosím, potvrďte do 23. června 
na email: roman.hruza@rha.cz
Kontaktní osoba: Roman Hrůza, 777 657 511

Pozvánka na tiskovou konferenci

Proč končí děti z dětských domovů na ulici? 

Jaká mají očekávání, než vkročí do dospělého 

života? A jaká je realita? Kolik z nich má 

šanci na lepší budoucnost?

Průzkum je realizován díky 
fi nanční podpoře Nadace KB – Jistota

Hlavní partner 
průzkumu

Zadavatel průzkumu

Partner 
průzkumu

Realizátor 
průzkumu
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OUT OF HOME 2015
Projekt Out of Home byl pro rok 2015 koncipován tak, že 29. – 31. května 2015 byl pro děti z dětských 
domovů v Praze připraven celodenní program, který zahrnoval bojovku, večerní vyhlášení výsledků v P. M. 
klubu na Praze 1. Tématem bylo letos heslo Když se chce, skoro všechno jde. Během zážitkové hry navští-
vily děti několik stanovišť, kde na ně čekali zajímaví lidé, kteří se věnují netradičním koníčkům či profesím. 
PR aktivity proto byly založeny na komunikaci propojení poslání a programu projektu s jeho kulturní částí. 

MONITORING, KAMPAŇ, PR 
Projekt Out of Home byl v průběhu února - května 2015 zaměřen na podporu informování veřejnosti  
o problematice dětí z dětských domovů, a to zejména s ohledem na jejich uplatnění po odchodu z dětských 
domovů. 

PR AKTIVITY ZEJMÉNA ZAHRNOVALY:
- přípravu PR strategie
- přípravu relevantního medialistu
- přípravu Press Kitu
- distribuci Press Kitu 
- komunikaci s médii
- monitoring médií

Přestože není problematika dětských domovů a filantropie přijímána domácími médií s příliš velkou vstříc-
ností z důvodu relativně nízkého čtenářského/posluchačského/uživatelského zájmu o tuto problematiku, 
díky zajištění proaktivních, kontinuálních a detailních PR aktivit a znalosti mediálního prostředí bylo docíle-
no pozitivního efektu komunikace. 
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ŘEKLI A NAPSALI O NÁS
ČT24 | ZPRÁVY 
27. 6. 2015

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411014000627
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ČT D | ZPRÁVIČKY 
31. 5. 2015

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/215411000160531
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IDNES.CZ | ZPRÁVY 
14. 6. 2015

http://zpravy.idnes.cz/deti-po-odchodu-z-detskeho-domova-dqp-/domaci.aspx?c=A150623_085457_do-
maci_zt
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AKTUÁLNĚ.CZ | ZPRÁVY 
24. 6. 2015

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/deti-z-detskych-domovu-nejsou-pripraveny-na-bezny-zivot/r~91f78d-
2c1a8e11e5a43f002590604f2e/
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NADACE JISTOTA 
24. 6. 2015

http://www.nadacejistota.cz/o-nadaci/aktuality/pruzkum-financovany-nadaci-jistota/



18

BLESK | ZPRÁVY 
25. 6. 2015

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/327289/neumi-s-penezi-neznaji-svet-co-podrazi-nohy-detem-
-z-domovu.html
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ZÁMEČEK 
7. 6. 2015

http://www.zamecek.net/cs/clanky/reportaze/redakce-1/redakce/devaty-rocnik-out-of-home-nabidl-de-
tem-cenne-rady-zkusenosti/detail
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TV BARRANDOV | NAŠE ZPRÁVY 
30. 5. 2015

http://www.barrandov.tv/video/33302-nase-zpravy-30-5-2015
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ŽENA.CZ 
28. 5. 2015

http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?id=807881
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LIDOVKY.CZ | VEČERNÍ ZPRÁVY 
19. 5. 2015

http://www.lidovky.cz/festival-out-of-home-startuje-deti-z-detskych-domovu-si-vyzkousi-netradicni-pro-
fese-gno-/zpravy-domov.aspx?c=A150519_112906_ln_domov_mct
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ISIC.CZ 
KVĚTEN 2015

http://www.isic.cz/udalosti/out-of-home/
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MYPASS.CZ 
KVĚTEN 2015

http://www.mepass.cz/clanky/2088-kdyz-se-chce-vsechno-jde-rika-detem-festival-out-of-home
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9. ROČNÍK FESTIVALU OUT OF HOME

A UVÁDÍ VELKOU PÁRTY   S DJS FRIKYM & MARKEM SKLENÁŘEM
30. KVĚTNA 2015 P.M. CLUB  TROJICKÁ 10  PRAHA 2

info na webu www.mimodomov.cz nebo na FCB Mimo domov

MIMO DOMOV O.S. POŘÁDÁ

VIZUÁL DEVÁTÉHO FESTIVALU OUT OF HOME
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ORGANIZAČNÍ TÝM
FESTIVAL V TOMTO SLOŽENÍ PRO DĚTI ORGANIZUJEME JIŽ DEVĚT LET

Organizátor festivalu, PR, smlouvy, partneři
Klára Chábová 
klara@mimodomov.cz

Koordinace, hlavní produkční bojovky
Martina Prášilová
martina@mimodomov.cz 

Produkce bojovky  
- hlavní koordinátor instruktorů (stanoviště)
Tereza Šafránková
tereza@mimodomov.cz

PR, novináři
Roman Hrůza
roman.hruza@rha.cz

Hlavní koordinátor dětských domovů
Tamara Pižlová
tamaralucia@seznam.cz

Hlavní koordinátor asistentů týmů DD
Renata Ulvrová
renata.ulvrova@seznam.cz

Hlavní koordinátor distribuce, logistika 
Jan Němec 
Stage manager, produkce

Kristýna Juřinová
miumiu96@gmail.com 

Produkce
Olina Mistrová
omistrova@seznam.cz

Supervize a koordinace - technika, zvuk
Marek Landštof
marek@mimodomov.cz
 
Grafika a příprava tiskových podkladů
Roman Kastl
ekd.studio@gmail.com
 
Webmaster
Radim Hašek
webmaster@mimodomov.cz 

Zpracování účetnictví i daňové evidence
Lenka Háková
INCOME TAX CLAIME
Toušická 558
Praha 9
190 16
tel: 777 246 441



PODPOŘILI NÁS 

NÁVRH VIZUÁLU MKP 2015:                              PRAHA V KNIHOVNĚ
ZÁKLADNÍ LOGOTYP: ZÁKLADNÍ SAMOSTATNÝ MOTIV LOGOTYPU :

POUŽITÍ LOGOTYP S LOGEM MKP:

POUŽITÍ ZÁKLADNÍHO MOTIVU LOGOTYPU S LOGEM MKP:

HELA ROSOVÁ 2014

Hlavní partneři

Hlavní mediální partner

Partneři

Generální partner

Významnými partnery festivalu, kteří poskytli finanční dar, jsou: 
RWE, Magistrát hlavního města Prahy a Nadace Komerční banky JISTOTA.  

Výraznou pomoc v podobě hmotných darů poskytuje: 
Modrá pyramida, KOFOLA, Bageterie Boulevard, Starbucks, Emco, Nadační fond Albert.

Více informací o festivalu naleznete na www.mimodomov.cz a na FCB – profil MIMO DOMOV.



2015 ©


