Podporujeme děti s handicapem

Přidej se k nám
Máš kontakty? Talent?
Vybavení nebo jiné prostředky?
Vydej se společnou cestou s námi...
 Ing. Miroslav Zborovský, starosta obce Těšany, pořadatel akce Charity Day

www.charityday.cz

sobota 23. 5. 2020, Těšany

Alena Kosmáková, vedoucí organizace Společnou cestou s námi z. ú. 

www.spolecnoucestou.cz

O cestě

www.spolecnoucestou.cz
Společnou cestou s námi z.ú.

„Když se narodí človíček s postižením, nebo se jím bohužel stane v průběhu života, je to pro rodinu i okolí
velmi silný zážitek. Zážitek, díky němuž většinou objevíte ten pravý smysl života a jeho hodnoty. Čeká vás
nelehká cesta. Ale rozhodně stojí za to vydat se po ní…”
Jsem matka postižených trojčat a s přáteli jsme založili neziskovou organizaci Společnou cestou
s námi z. ú. Naší náplní je pomáhat a podporovat rodiny sociálně a zdravotně znevýhodněné.
Jednou z našich činností je organizace a pořádání společenských akcí, na kterých prezentujeme veřejnosti
život osob s handicapem. Cílem těchto setkání je též propojovat světy a umožnit zdravým lidem seznámit se
a vyzkoušet si co obnáší život s postižením. Návštěvníci mají možnost vyzkoušet si různé kompenzační
pomůcky a tím zjistit, jak je náročné pro postiženého člověka zvládat pro zdravé lidi běžné denní úkony.
V květnu 2019 jsme za velké podpory starosty obce Těšany a starostů okolních obcí, uspořádali akci tohoto
druhu největší – první ročník Charity Day Těšany, rodinného odpoledne pro všechny zdravé i handicapované osoby. Akce se setkala s velkým úspěchem a nádherný výtěžek 364 331 Kč podle potřeby rozdělujeme do
rodin. 23. 5. 2020 se koná další ročník této akce. Přijměte mé pozvání k účasti a spolupráci na ní.
Alena Kosmáková
www.trojcata-kolackovi.cz

Charity Day
sobota 23. 5. 2020

www.charityday.cz
Charity Day Těšany

Těšany

Program CHARITY DAY TĚŠANY je určený pro celou rodinu. Výtěžek z akce jde na podporu dětí
s handicapem, prostřednictvím organizace Společnou cestou s námi z. ú.
Během dne jsou k vidění fotbalové zápasy žákovských kategorií, ale také exhibiční zápas výběru
starostů proti Mercedes týmu složeného Petrem Švancarou, který se, stejně jako další známé
osobnosti charitativního dne zúčastnil už v prvním ročníku. Pro dospělé i děti jsou k dispozici různé
dráhy, kde si lidé bez postižení mohou vyzkoušet např. jízdu na invalidním vozíku, chůzi se slepeckou
holí nebo se seznámit s výcvikem asistenčního psa. Pro děti jsou přichystané skákací hrady, skluzavky,
jízda na koni či hudební scéna na pódiu. Kromě muzikantů a sportovců akci podporují také výtvarníci,
kteří např. na ročníku 2019 malovali na nadměrně velká plátna obrazy k vydražení. Akce se zúčastnilo
přibližně 1 000 návštěvníků a díky ní a akcím s Charity Day spojených se vybralo úctyhodných
364 331 Kč.
Malba obrazu k dražbě, Charity Day 2019

Charity Day 2019

První ročník Charity Day proběhl pod záštitou DSO Cezava.

Rozehrání fotbalového zápasu, komentátor Petr Švancara

Ukázka výcviku asistenčního psa

BN8, brněnská funky kapela

Vystoupení Mimoňů

Kola nadace ČEZ

Milan Kura, moderátor akce

Impro Džow

Malalata

Jak můžete podpořit Charity Day?
foto: Zpívající popelář Radek Staňka, Charity Day 2019

A

Přidejte se
do programu

Jste hudebník, herec, bavič,
sportovec, mediálně známá
osobnost? Přijeďte, vystupte.
Maximálně se vynasnažíme
přizpůsobit časový
harmonogram akce Vašim
možnostem.

Všechny možnosti jsou správné!
Každá Vaše aktivita může pomoci k podpoře dětí s handicapem
a jejich rodiny. Kontaktujte nás a pobavme se o spolupráci...

B

Předejte
kontakt

C

Nejste hudebník, herec,
bavič, sportovec,
ani mediálně známá
osobnost, ale znáte
osobně někoho takového?
Doporučte mu Charity Day
a nakontaktujte ho.

Pomozte
s propagací

Máte internetové stránky?
Vydáváte časopis nebo
provozujete jiný mediální
kanál? Informujte o nás.
Loga a bannery jsou ke
stažení zde:
www.charityday.cz/media

Ing. Miroslav Zborovský, starosta obce Těšany

602 511 954

starosta@outesany.cz

Staňte se partnerem Charity Day
Uspořádejte akci
pod naši záštitou

Přispějte na zajištění akce
finančně nebo materiálově

Máte organizační schopnosti
a schopné lidi do týmu?
Uspořádejte charitativní běh, divadlo,
koncert, besídku, bazar, sbírku,
výstavu... Fantazii se meze nekladou.
Ozvěte se, pomůžeme a poradíme, jak
bude v našich silách.

Disponujete Vy nebo Vaše ﬁrma vybavením nebo
zařízením vhodným pro typ akce Charity Day?
Stany a stánky, občerstvení, aparatura, zábavní
atrakce pro děti... vše se může hodit
k zatraktivnění akce. Finanční příspěvek je
samozřejmě jasná volba, kterou pokryjeme další
náklady nezbytné na uskutečnění akce.

Nemůžete se Charity Day účastnit, ale chcete handicapovaným dětem přispět?
Peníze můžete posílat přímo na účet 115-3520510227/0100, variabilní symbol 2020.
Jedná se o transparentní účet povolené veřejné sbírky schválené Jihomoravským krajem.
V případě zájmu o vyhotovení darovací smlouvy se prosím obraťte na
Alenu Kosmákovou – info@spolecnoucestou.cz, tel. 605 258 505.

Nabídka partnerství
Všem partnerům Charity Day patří náš respekt a především VELKÝ DÍK dětí s handicapem a jejich rodin!
Kromě toho nabízíme za příspěvek minimální částky níže uvedené tyto výhody a možnosti:

Partner

10 000 Kč +



Zveřejnění Vašeho jména nebo loga na propagačních
tiskovinách, elektronických materiálech, na webech
a facebookových stránkách Charity Day a Společnou
cestou s námi z. ú.



Vyvěšení banneru v areálu během akce



Poděkování za podporu na webu charityday.cz
a spolecnoucestou.cz

Hlavní partner

25 000 Kč +



Zveřejnění Vašeho jména nebo loga pod titulkem HLAVNÍ PARTNER
na propagačních tiskovinách, elektronických materiálech, na webech
a facebookových stránkách Charity Day a Společnou cestou s námi z. ú.



Publikace Vašeho jména nebo ﬁrmy ve výroční zprávě z. ú. Společnou
cestou s námi



Vyvěšení banneru v areálu během akce



Poděkování za podporu na webu charityday.cz a spolecnoucestou.cz



Jmenování a poděkování moderátorem akce na pódiu



Jmenování a poděkování moderátorem akce na pódiu



Drobný dárek s logem Charity Day



Drobný dárek s logem Charity Day

Za Charity Day a organizaci
Společnou cestou s námi z. ú.

Ing. Miroslav Zborovský
Starosta obce Těšany, pořadatel Charity Day

602 511 954
starosta@outesany.cz

Děkujeme!

Alena Kosmáková
Zakladatelka a vedoucí organizace Společnou cestou s námi z. ú.

602 258 505
info@spolecnoucestou.cz

www.charityday.cz

sobota 23. 5. 2020, Těšany

www.spolecnoucestou.cz

