
 

PŘÁNÍ   „DRAHÁ“ / „NEDRAHÁ“   –   „SKROMNÁ“ / NESKROMNÁ“ 

 mnoho 
podobných  

akcí 

limituje domovy tak, aby si děti napsaly nebo namalovaly dárky např. jen do 200, 300,  500 či 800 Kč  

co je dítěti platné, že dostane 5 dárků za 300 Kč, když nedostane ten jeden jediný za 1500, po kterém touží nebo 
který potřebuje – k bydlení, k uplatnění, k žití nebo jen tak - třeba mobil, jako jeho vrstevníci...  

fakta  
citace  

zákona 
 

věcný dar 

Minimálně 6 základních příležitostí v roce, kdy dáváme dítěti nějakou pozornost: 1. narozeniny, 2.svátek, 3.Vánoce, 
4.Mikuláš, 5.vysvědčení, 6.Den dětí..(a nedej bůh, když se dítěti něco povede a vyhraje třeba nějakou soutěž, školní 
olympiádu, závody apod.).  
 

Citace § 3, 460/2013 Sb., nařízení vlády ze dne 4.prosince 2013:  „Hodnota osobního daru k narozeninám, k jiným 
obvyklým příležitostem a k úspěšnému ukončení studia činí NEJVÝŠE“:  
a) 1 740 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku (pozn.:tzn nejvýše 290,-Kč  na 1 příležitost) 
b) 2 140 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku, (pozn.: tzn nejvýše 356,-Kč na 1 příležitost) 
c) 2 450 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu. (pozn.: tzn nejvýše 408,-Kč na 1 příl.)  
 

Mnoho zařízení na toto ovšem dosáhne.  
 

Nyní již musí počítat každý sám, co se za to pořídí (pozor – je tam slovo NEJVÝŠE!). Je tu někde vidět  šance na 
mobil, tablet, notebook, kameru, počítač, skříně, kolo, lyže, vrtačku, auto na vysílačku? Ani náhodou.  

odchod 
z domova 

citace 
jednoho  

z domovů 

Citace § 3, 460/2013 Sb., nařízení vlády ze dne 4.prosince 2013:  „Hodnota věcné pomoci nebo peněžitého 
příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt ve školském zařízení....činí nejvýše 25 000 Kč.“  
Tedy 25 tisíc korun při cestě do samostatného života a bydlení... 
 

Citace jednoho z domovů:“Kazdopadne jde o maximalni narok nebo doporuceni, ktery si kazde zarizeni muze 
upresnit ve Vnitrnim radu. V praxi tedy rozhoduje, jestli dite v domove dokonci vzdelani nebo odejde v 18ti z 
nedostudovane skoly, na posouzeni, zda je predpoklad ze bude pracovat, ze si bude samostatne hledat bydleni apod. 
Faktoru je hodne. Penize muze dostat do ruky, ale po dohode se zarizenim je beznejsi, ze se mu z techto prostredku 
hradi napr.nakup veci do domacnosti, prvni najem apod. 
 

25 tis.vypada hodne, ale realne to muze pokryt sotva kauci na 1+1, prvni 1-2 najmy a treba pracku do zacatku. 
Srovnejte treba s ostatnimi mladymi lidmi, kteri casto az do triceti bydli u rodicu (casty fenomen). A kde ma jake 
vybaveni? V domovech delame maximum, aby se udrzely v zivote a Daruj hracku v tom hraje vyznamnou roli, protoze 
se mohou dostat k vybaveni, na ktere bychom jinak nedosahli a co jim jsou platne darkove nebo kosmeticke balicky 
z takovych projektu, protoze nicim jinym se do limitu nevejdou, ale mit dnes treba mobil je prakticky bezne. Deti 
nerozmazlujeme, jak si kazdy mysli a znate nas, u nas specialne na to dbame. 
 

Stejne tak osaceni a castky na dary ( vzdy rocni narok, max.castka)  - zalezi na zarizeni a Vnitrnim radu, zda se tyto 
prostredky pouziji v max.vysi (i kdyz treba Ceska skolni inspekce doporucuje aby ano) - musi se dodrzet prava deti a 
rovny pristup.“ 

Daruj 
hračku  
i Tango  
chápou 

život 

Při jaké jiné příležitosti, než si „napsat Ježíškovi“ má šanci dostat děvče, odcházející do vlastního bydlení, když je 
potřebuje - mikrovlnku, nádobí, pračku...nebo kluk co se vyučil a potřebuje motorovou pilu, vrtačku, aby se mohl 
postavit na vlastní nohy nebo člověk na vozíku, pro kterého je elektronika alfou a omegou možností a šancí na jeho 
uplatnění? A co jim je platné, že dostanou „X“ „skromných“ dárků, aby nepobouřili veřejnost, které jsou jistě fajn, ale 
oni potřebují a nebo touží po tom jednom jediném?  
 

Obrazný příklad: potřebuji trenýrky, ale jsou drahé – stojí „100 Kč“, takže přání je „neskromné“, domov na něj nemá 
a žádných podobných akcí se nemohu zúčastnit, právě protože jsou limitovány třeba „20 korunami“, aby se mohly 
pochlubit maximální úspěšností, že všechno splnily a kolik přání to bylo. Takže 1 trenýrky za 100 si přát nesmím (..od 
kdy Ježíšek zakazuje a nařizuje, co si kdo smí přát a jaký smí mít sen..?), ale mohl bych si přát „x“ skromnějších přání 
v podobných projektech, s nimiž bych se vešel do limitu. 
 

Udělám to – a místo 1 („neskromných“) trenýrek za 100 korun dostanu 5x ponožky po 20 korunách (takže 
dohromady také za 100, ale 5x ponožky za 20 jsou zkrátka skromná přání....) a tak budu mít patery ponožky. 
Spokojení budou organizátoři, že mají marketingově „vše a hodně splněno“, spokojená a nepobouřená bude 
veřejnost, že jako kluk z děcáku jsem slušně vychovaný a mám jen skromná přání. Jen já budu běhat s „holou 
zadnicí“, protože sice mám ponožky 5x za 20, ale nemám trenýrky za 100, které potřebuji. A nebo jen chci.  

Jeví se Vám 

naše 
činnost 

a filozofie 

správná  

a užitečná ? 

likujte, sdílejte, pomozte nám dostat přání mezi lidi: http://aplikace.daruj-hracku.cz, www.daruj-hracku.cz 

...také nám pomůže nám každých 100, 200, 500 - č.u. 2762760267/0100 
do zprávy pro příjemce uveďte mail, spojíme se s Vámi pro zaslání potvrzení o převzetí (možnost dar i reklama) 

Děkujeme všem dárcům, přátelům a partnerům a s ohledem na 16 let společné cesty i Českému rozhlasu  

Přijměte přání Kasíkovského „Všeho dobrého“  
a Tangovského přání pevného zdraví a věřte, že z naší strany skutečně neformálního 

 

Pavel Klempíř, ředitel Tango a Daruj hračku, klempir@oworld.cz 
 

http://aplikace.daruj-hracku.cz/
http://www.daruj-hracku.cz/
mailto:klempir@oworld.cz

