
11. rocník festivalu

out of home 2017
Záverecná Zpráva

Akci realizovalo a závěrečnou zprávu zpracovalo Mimo domov, z.s. 
Festival OUT of HOME je jednou z dílčích aktivit spolku Mimo domov.
Mediální monitoring a PR zajistila agentura RHA, s.r.o. - Roman Hrůza Agency
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ZáKLaDnÍ ÚDaJe O prOJeKTU 

Vážení partneři, 
rádi bychom vám touto cestou velmi poděkovali za výraznou podporu našeho projektu -  
zážitkového festivalu OUT of HOME, který se konal letos již pojedenácté. 

V této prezentaci naleznete základní informace o realizaci celé akce. V současné době začínáme 
připravovat již 12. ročník a budeme potěšeni, pokud s námi do tohoto projektu půjdete znovu. 
Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité, ukazovat dětem z dětských domovů cesty a možnosti, 
které jim mohou mohou pomoci v jejich budoucím životě.

Základní údaje

Akce: 11. ročník OUT of HOME

Termín: 19.-21. května 2017

Počet dětských domovů: 24

Synopse:

I v letošním roce čekala na děti z dětských domovů zážitková hra po Praze na téma 
„Když se chce, 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. 
Každý tým z dětského domova navštíví během jednoho dne tři stanoviště, kde se podrob-
ně seznámí s nějakou novou profesí, o které děti vůbec neslyšely, nebo ji znají třeba jen 
z doslechu. Stanoviště vedou profesionální lektoři, kteří si s dětmi povídají a zadávají jim 
úkoly. V jeden den máme v hlavním městě otevřeno celkem 24 stanovišť. Za účast a spl-
nění workshopu jsou děti bodovány a po skončení zážitkové hry jsou večer slavnostně 
vyhlášeny výsledky. Děti jsou motivovány nejen zajímavý výhrami, ale stanoviště je baví 
a dozví se tady mnoho nových a užitečných informací, které mohou jednou samy využít.

Festival se také snaží podpořit mediálně projekty, které se těmto dětem věnují na profe-
sionální úrovni a snaží se o jejich vzdělání, posílení sebevědomí a zapojení do reálného 
života. Spolupracujeme s firmami i neziskovými organizacemi. 
Na festivalu se letos podílelo 142 dobrovolníků včetně organizačního týmu.  

Více informací naleznete na www.mimodomov.cz a na FCB Mimo domov.



4

týmy
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start a stanoviště zážitkové hry
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slavnostní večer v MeetFactory
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11. rOcnÍK v prOSTOrácH prO 
živé UmenÍ meeTFacTOry

Každý ročník festivalu OUT of HOME přináší hlavně jeho účastníkům - dětem z dětských domovů, nevšed-
ní zážitky a poznatky. „Jde o speciální formu netradičních stanovišť, která jsou rozmístěna po Praze přímo 
v provozovnách firem a profesí. Každý tým absolvuje za den tři z nich a děti si tak vyzkouší tradiční i méně 
obvyklé profese, o kterých dosud jenom snily nebo měly mylné představy,“ říká Klára Chábová, předsedky-
ně spolku.  

11. ročník ponese tematický název: KDYŽ SE CHCE, VŠECHNO JDE. Děti nahlédnou opět do dílen reno-
movaných odborníků, umělců, podívají se do zákulisí divadla, filmu, zkusí si vymodelovat nádobí, ušít šaty, 
navrhnout domek. Přibyla i celá řada nových stanovišť, která budou realizována ve firmách jako například 
Vodafone nebo Modrá pyramida.

Mejdan s předními DJ´s   
Slavnostní večer se pak koná v sobotu od 20 hodin v MeetFactory na Smíchově, kde budou vyhlášeny 
výsledky celodenní zážitkové hry. Hlavními DJ´s večera budou DJ Friky a DJ Marek Sklenář. V rámci ve-
černího programu, kam je zvána i veřejnost, vystoupí skvělá kapela Tam Tam Batucada, která uvede celé 
slavnostní vyhlášení. Nebude chybět ani streetworker Radek Laci, který dětem předvede na hrazdě své 
umění přímo v sále. 
 
Festival Out of Home je v roce 2017 realizován již pojedenácté 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 podpořily, patří například herec a režisér 
Vojta Kotek, zpěvačky Ewa Farna, Lenka Dusilová, kapela NO Name, Peha, Iva Frühlingová, Clarinet 
Factory, Iva Bittová či zpěvák a herec Tomáš Klus. 

Více informací o spolku a festivalu naleznete na internetové adrese www.mimodomov.cz a na Facebooku 
Mimo domov.

ˇ
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vÍTeZné DeTSKé DOmOvy
 
1. DD Kroměříž 
2. DD Aš 
3. DD Lichnov

ˇˇ
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JaK viDÍ DeTi FeSTivaL  
OUT OF HOme?
 
Letos jsme požádali dětské domovy, aby nám do tzv. Kreativní soutěže poslaly své nápady. Jejich počiny 
se měly týkat toho, jak vidí festival OUT of HOME. Děti měly nápadů hodně a u některých výtvorů jsme se 
i zasmáli. Vybrat proto tři nejlepší bylo velmi těžké. Doufáme, že příští rok pozveme na pódium další mladé 
kreativce. 
 

Pořadí vítězných kreativních počinů na Out Of Home 2017  
(nebylo určováno pořadí 1-3, ale pouze první tři místa)

DD Senožaty - obraz 
DD Zvíkovské Podhradí - báseň 
DD Humpolec - hymna 

Nejsympatičtější tým

DD Krnsko   

DD Senožaty

ˇ
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OUT OF HOME
Všechny cesty někam vedou,
po některých jdem jen jednou.
Na jiných pak roste vratič,
 který láká k návratu – Out of home zas už je tu.

Těšíme se každým rokem,
 co nového objevíme,
s čím se zase seznámíme,
co nového uvidíme.

Praha stověžatá,
Praha matka měst,
Praha ve středu Evropy.
Praha – kterou s vaší pomocí objevujem: já, on, ona, ty!

 Kino Ponrepo, to býval pojem,
I dnes v nás zanechává dojem.
Strejdové s kamerou nás usazují,
do mikrofonu mluvit požadují.
My, počítačové a televizní děti
se těžce perem se slovy
a ještě po nás chtějí smysluplná  úsloví.
Nakonec to ale dáme, sbohem moderátore,
sbohem kameramane.

Filosofická fakulta!
 V zádech nás mrazí!
Co po nás budou chtít?
Prosím! Jenom ne se učit! 

Za vrátnicí je nám jasno hned.
Kavárna s pražírnou – vůně nás obejmou, 
vezměte posed.
Ruce baristy tančí jak baletky – výborná káva, výborné bagetky.

V Albertu pekárna voní též skvěle.
Rohlíky makové, půlky i celé.
Koláčky, buchty, kobližky – pokynem pěkně do šířky.

Budme hrdí na vší práci, jakékoli řemeslo,
 co radost by nám přineslo.
Každý mistr oboru musel začít od píky, 
než zvládl dobré rohlíky . . .

Jen tak lehce dotkli jsme se několika oborů.
Mistři filmu se vším všudy, mistři pekaři i mistři kávoví,
to mnohé nám napoví v našem příštím rozhodnutí.
Díky za připomenutí.

DD Zvíkovské Podhradí
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Out of Home
Víš, rok se s rokem sešel
A najednou zdá se máme proč
Vytvořit tým a jet do Prahy na festival

Out of Home
Out of Home
Out of Home

Každým rokem v Praze,
se děti z domovů scházejí.
A ve společné vítězství tajně doufají.
Na třech stanovištích postupně body sbírají
Podle toho, jak dobře spolupracují.

Ref:
Bude Out of Home- jedna z nej soutěž,
skvělý Out of Home- schopnosti prověří,
plnění úkolů nás baví
ten den si spoustu zábavy užijem.
Humpolec, jeden tým tvoříme,
Děti z Humpolce, rádi soutěžíme,
Vítězství je to, co chcem nejvíc
A právě nám teď tvrdý boj začíná.

Lucka, Pepa, Pavel i Ríša s Izou a Luky,
to je tým snů, úkoly jdou jim od ruky ooo
A milý doprovod, asistent jménem Daniel
Tým vždy vede, tak aby nikde nechyběl.

Ref:
Bude Out of Home- jedna z nej soutěž,
skvělý Out of Home- schopnosti prověří,
plnění úkolů nás baví
ten den si spoustu zábavy užijem.

Humpolec, jeden tým tvoříme,
Děti z Humpolce, rádi soutěžíme,
Vítězství je to, co chcem nejvíc,
A právě nám teď tvrdý boj začíná.

BEAT BOX

Ref:
Bude Out of Home- jedna z nej soutěž,
skvělý Out of Home- schopnosti prověří,
plnění úkolů nás baví
ten den si spoustu zábavy užijem.

Bude Out of Home- jedna z nej soutěž,
skvělý Out of Home- schopnosti prověří,
plnění úkolů nás baví
ten den si spoustu zábavy užijem.

Out of Home
Out of Home
Out of Home

DD Humpolec 
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pozvánka

dvě barevné verze plakátu OOH 2017

viZUáL FeSTivaLU OUT OF HOme
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vÝZnamnÍ parTneri 

Bez těchto společností by organizace festivalu nebyla možná a my jsme  
velmi zavázáni.

INNOgy
Tato společnost, dříve RWE, podporuje náš festival od prvního ročníku. Přispívá nám  
každoročně velmi významnou částkou, díky které můžeme festival uspořádat. 

MAgISTRáT HLAVNíHO MěSTA PRAHy
Každoročně se snažíme získat finanční podporu v grantovém řízení, které magistrát 
vypisuje. Náš projekt je komisi vždy vysoce hodnocený a poslední čtyři roky získáváme 
podporu soustavně. Doufáme, že se nám to podaří i pro rok 2017. grant je již podaný. 

NADACE KOMERčNí BANKy JISTOTA
Náš festival byl podpořený nadací již několikrát a máme radost, že se zapojují do organi-
zace festivalu také zaměstnanci Komerční banky a pomáhají nám na zážitkových stano-
vištích. Finance, které na projekt získáváme od správní rady, jsou pro nás velmi důležitou 
součástí rozpočtu.  

MODRá PyRAMIDA
Tato společnost nás podporuje již několik let a velmi si vážíme toho, že nám přispívá  
nejen finančně, ale mnoho zaměstnanců se účastní také aktivně festivalu OUT of HOME 
a pomáhají nám jako dobrovolníci. V Modré pyramidě realizujeme i jedno ze stanovišť 
zážitkové hry, kterým je Finanční plánování s lektorem Miroslavem Jabůrkem. 

TCCM
Tato společnost nás letos podpořila poprvé a velmi si této důvěry vážíme. Kromě toho, 
že nám finančně přispěla na výjezdy do dětských domovů a také na organizaci festivalu, 
majitel firmy Kamil Vacek uspořádal pro děti ve své firmě i jedno ze stanovišť.  

ˇ
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NADAčNí FOND ALBERT
Nadační fond Albert nás podporuje již několik let a kromě toho, že nám přispívá na festi-
val, část peněz využíváme také na pokrytí výjezdů do dětských domovů. I v letošním roce 
budeme podávat žádost o příspěvek na příští rok. Jsme za podporu i našich dalších aktivit 
vděční.

MěSTSKá čáST PRAHA 1 
Letos nás Mč Praha 1 podpořila poprvé a budeme se snažit získat podporu i pro další 
ročníky.Každý nový partner je pro nás velmi důležitý, protože máme aktivit více a posklá-
dat vždy potřebnou částku je složité a zdlouhavé. Jsme proto rádi, že jsme získali důvěru 
i u kulturní komise na Praze 1.  

Výraznou pomoc v podobě hmotných darů poskytují společnosti:

CROCODILLE
Tato společnost nás podporuje od prvního ročníku a jsme za to nesmírně vděční. Každý 
rok nám poskytuje bagety pro účastníky festivalu a pro nás je to velmi výrazná pomoc, 
protože nemusíme svačiny kupovat. Navíc bagety všem moc chutnají. Vedení společnosti 
je k nám vstřícné.  

KOFOLA
Kofola je s námi od třetího ročníku a díky jejím produktům máme pro všechny účastníky 
zajištěný pitný režim. Jedná se o několik set litrů, která získáme a šetříme si tak rozpočet 
na organizaci zážitkové hry, na ubytování a stravu pro účastníky, aj. Stejně jako u baget, 
produkty Kofoly jsou u všech velmi oblíbené. 
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OrganiZacnÍ TÝm

Festival v tomto složení pro děti organizujeme již deset let

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

Koordinace, hlavní produkční bojovky
Martina Prášilová
martina@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
 
Koordinace výjezdů do DD, supervize
Eva Slavíková
evaslavikovaminarikova@gmail.com

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

ˇ
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pODpOriLi 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

PaRTNEři

GENERáLNí PaRTNER

ˇ
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