Grantový program
POMÁHEJ
Finalisté 2. ročníku (2014/2015)
Love love love, Blatná (Jihočeský kraj)
Členové žákovského parlamentu Základní školy T. G. Masaryka v Blatné se rozhodli uspořádat
prodejní výstavu fotografií, výkresů a přání, spojenou s aukcí fotografií, kterou budou žáci sami
moderovat. Společné téma bude „láska“, a to ať už láska v pravém slova smyslu nebo láska k přírodě,
či ke zvířatům. Výtěžek bude věnován Azylovému domu Rybka v Husinci, se kterým žáci dlouhodobě
spolupracují.
Slušnej bazar na kolečkách, Plzeň (Plzeňský kraj)
Skupina dětí a mladých lidí ve věku 6–20 let, kteří navštěvují Klub Atom pro děti a mládež v Plzni, se
po úspěšné realizaci z minulého roku rozhodla uspořádat benefiční bazar i v tomto roce. Opět budou
prodávat věci z druhé ruky, dražit získané předměty a zorganizují módní přehlídku. Za vybrané peníze
realizují kulturně zážitkový den pro osoby se zdravotním postižením (vozíčkáře).
Hudební směna pro hospic, Litoměřice (Ústecký kraj)
Skupina mladých lidí z Litoměřic se rozhodla uspořádat koncert s názvem „Hudební směna“,
v rámci něhož vystoupí litoměřická hudební uskupení a hosté. Na programu bude široká škála
hudebních žánrů od klasiky až po jazz. Výtěžek bude věnován těžce nemocným a umírajícím
lidem, kterým se v Litoměřicích již třináct let věnuje Hospic sv. Štěpána.
Divadlo pro Kristýnku, Komořany (Jihomoravský kraj)
Skupina dvaceti dětí ve věku 7–10 let z malotřídní školy, které se pravidelně potkávají
v dramatickém kroužku, připravuje na závěr školního roku divadelní vystoupení. Výtěžek děti
věnují handicapované Kristýnce Suchomelové na zakoupení polohovací židle nezbytné
k podpoře jejího fyzického i psychického vývoje. Kristýnka je spolužačka dětí z období, kdy
chodily do místní MŠ, všechny ji znají a mají k ní přátelský vztah.
Večer plný hudby aneb i tak se dá pomáhat, Brno (Jihomoravský kraj)
Šest vysokoškolských studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se rozhodlo uspořádat
benefiční koncert pro Nadační fond Modrý hroch, který ve spolupráci s KDCHOT FN Brno
pomáhá dětským pacientům po úrazech. V rámci koncertu vystoupí především studenti
Masarykovy univerzity.
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Pomáhej ve tmě, Kaplice (Jihočeský kraj)
Třídní kolektiv pátého ročníku osmiletého gymnázia v Kaplici chystá benefiční akci, v jejímž
rámci se uskuteční vernisáž výstavy obrazů a doprovodný koncert školního sboru. Vybrané
peníze děti věnují svému spolužákovi Dušanovi, který trpí těžkým zrakovým progresivním
postižením. Žáci budou obrazy malovat se zavázanýma očima a zkusí si tak, jak těžké je žít
s tímto handicapem.
Kavárna, Moravské Budějovice (Vysočina)
Skautky ve věku 11–15 let z oddílu Slunečnice v Moravských Budějovicích připravují čtyřdenní
předvánoční kavárnu v Městském kulturním středisku Beseda. Součástí Kavárny bude výstava
fotografií a kreseb skautů, prodej pečených výrobků, ručně dělaných a vánočních ozdob,
rukodělné činnosti i koncert. Vybrané peníze věnují postiženým dívkám Zuzance, Lucince a
Petrušce Kubíkovým na speciální pomůcky a terapii.
Jarní hudební veletrh…ák, Praha
Amatérské pěvecké sdružení pěti kamarádů se rozhodlo připravit benefiční koncert a pomoci
tak občanskému sdružení Amelie, které poskytuje psychosociální pomoc lidem s rakovinou a
pomáhá jejich příbuzným a blízkým. Při koncertu bude možné navštívit informační stánek
Amelie o.s.
Divadélko s Ríšou pro Ríšu, Přerov (Olomoucký kraj)
Cílem tří kamarádů z hudebně-dramaticko hereckého kroužku, Martina, Míši a Ríši, je
uspořádat sérii divadelních vystoupení, která sami připraví. Vybrané peníze z jednotlivých
představení budou putovat do organizace Občanská společnost DSi, o. s. k rozvoji komunitního
loutkového divadla, lesní scény a dramaticko-loutkohereckého kroužku.
s.r.o. ♥ (společně, rádi, od srdce), Kladno
Mladí lidé působící ve skupině Aktivní Kladno se rozhodli realizovat tři benefiční akce a získat
prostředky pro seniorské středisko Fontána. První akcí bude prodej občerstvení a vánoční trh.
Druhou akcí velikonoční ochutnávkový prodej mazanců upečených studenty, seniory,
vyučujícími apod. spojený se soutěží o nejlepší mazanec. Třetí akcí bude netradiční odpoledne
s názvem „U nás na dvoře“. Na všechny výše uvedené akce budou senioři ze střediska Fontána
pozváni a budou se moci i aktivně zapojit.
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Přispějme ke zlepšení situace lidí bez domova!, Ostrava (Moravskoslezský kraj)
Studentky fakulty sociálních studií Ostravské univerzity naplánovaly benefiční akci, jejíž
součástí bude divadelní představení členů divadla utlačovaných (spolku ASLIDO), kterým by
studentky rády pomohly. Jsou přesvědčené, že je potřeba upozorňovat na problematiku
bezdomovectví a interaktivní divadlo je jednou z nejlepších forem přístupných široké
veřejnosti.
Afrika - krásná, horká, veliká, Fryšták (Zlínský kraj)
Spolužáci z páté třídy ZŠ Fryšták připravují projektový den o Africe, jehož součástí budou
filmové projekce dvou místních cestovatelek a prodejní výstava výrobků dětí. Na akci vystoupí
členové místního seniorského klubu, místní folklórní dětský soubor Fryštáček, skupina dětí z
arteterapeutického kroužku a další. Celou akci završí vernisáž dětských prací. Výtěžek bude
věnován žákům místní základní školy, jejichž rodiče nemohou svým dětem zajistit možnost
účasti na konkrétních školních akcích nebo nemohou zaplatit za zapůjčení povinné lyžařské
výbavy či školní stravu.
Maturanti pro Tomáška, Ústí nad Labem (Ústecký kraj)
Studenti maturitního ročníku se rozhodli v souvislosti s blížící se maturitou a ukončením studia
po sobě zanechat jednu společnou a výraznou stopu. V rámci maturitního plesu uspořádají
charitativní sbírku pro tříletého Tomáška, který se narodil s nevyvinutými orgány. Ke spolupráci
přizvali zapsaný spolek Andělé bez křídel, který vyhlásil veřejnou sbírku a poskytl předmět do
dražby.
Skautské bruslení, Praha
Skupina vedoucích (14–23 let) skautského oddílu Záře sídlícího v pražských Dejvicích se
rozhodla připravit společné odpolední bruslení s doprovodným programem. Výtěžek bude
věnován dětem ze speciální MŠ Arabská.
Funny fest, Bystřice nad Pernštejnem (Vysočina)
Skupina dobrovolníků z NZDM Nadosah připravuje benefiční koncert. Vystoupí známé i

začínající hudební skupiny bystřické hudební scény, Klub seniorů či taneční skupina
Dance style. Doprovodný program bude zahrnovat turnaj ve stolním fotbálku a minibazárek . Návštěvníci Funny festu se v průběhu akce seznámí se službami, které
Nadosah nabízí a dozvědí se, co a koho svou návštěvou podporují. Výtěžek bude
věnován dětem z Dětského domova v blízké vesnici Rovečném.
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S písničkou až k moři, Praha
Pětičlenná skupina mladých lidí se rozhodla uspořádat koncert s názvem „S písničkou až
k moři“, ve spolupráci se středními školami a jejich studentskými kapelami, které se vzdají
výtěžku ze vstupného. Získané peníze organizátoři věnují těžce nemocné šestileté Rozálce na
ozdravný pobyt u moře.
Vánoční nadělení, Brno (Jihomoravský kraj)
Skupina deseti mladých Romů připravuje benefiční akci pro veřejnost se sérií tanečních,
pěveckých a hudebních vystoupení, prodejní výstavou vlastních fotografií a veřejnou dražbou.
Výtěžek z akce bude věnován organizaci IQ Roma servis, která spravuje stipendijní fond
Gendalos.
Bazar knih aneb Ukliďte si v knihovně, přispějete tím na dobrou věc, Hradec Králové
(Královéhradecký kraj)
Pět dětí ve věku 10–12 let se rozhodlo uspořádat bazar knih. Tři měsíce budou sbírat knihy,
které už lidé nepotřebují, a věnují je na dobrou věc. Následně zorganizují bazar knih, spolu s
dražbou knih s věnováním a autorským čtením. V rámci doprovodného programu se
návštěvníkům bazaru představí Záchranná stanice zvířat v Jaroměři, které bude výtěžek z akce
věnován.
Charitativní koncert s rautem a aukcí výtvarných děl, Podbořany (Ústecký kraj)
Skupina studentů se rozhodla uspořádat v kostele Božího Spasitele v Podbořanech charitativní
koncert spojený s rautem a aukcí výtvarných prací studentů. Výtěžek z akce věnují kamarádovi
Vítkovi Šaškovi, aby podpořili jeho přípravy na paralympiádu (plavání) v Riu (2016).
Festina lente, Plzeň (Plzeňský kraj)
Skupina studentů, zapojených v programu DofE při SK ASK ČR Klubu cestovatelů v Plzni na
Masarykově gymnáziu se rozhodla zorganizovat projekci studentského filmu z jejich expedice
NAIRI 2014 do Arménie. Projekcí by studenti rádi získali finanční prostředky na zajištění aktivit
dalších studentů, kteří se podílejí, případně se podílet chtějí, na plnění dobrovolnických aktivit,
konkrétně asistenční pomoci pro lidi s tělesným handicapem.
Pomáhat nás baví, Praha
Skupina studentů Základní školy Petřiny Sever v Praze 6 připravuje, v rámci školních Vánočních
trhů, prodej vlastních výrobků a uspořádání tomboly. Výtěžek věnují občanskému sdružení
Vlastní cestou, jehož posláním je zapojování lidí se zdravotním postižením do společnosti.
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