
 

 
největší bariérou není ani schod či chybějí nájezd na chodník, přes  které vám vždy někdo 

pomůže, ale když nedostanete v životě šanci na uplatnění, seberealizaci, plný život 
       

Dobrý den vážení přátelé, 

      dovolte nám, v několika řádcích a obrázcích, seznámit Vás s naší činností a projektem Daruj hračku ve prospěch dětí a lidí 

s různými handicapy, který má za sebou tradici již 19 let a historicky je nejrozsáhlejší akcí tohoto druhu v České republice, s 

naší činností, našimi manažery na vozících a tím, čeho jsme dosáhli v uplynulém období. 

     Zároveň nám dovolte představit Vám naše možnosti v oblastech prezentace, co do log jako aktivních odkazů, webů,, 

bannerů, on-line přenosů, FB, certifikátů, společenské odpovědnost a dalších.  

     Našimi referencemi jsou dlouholetost, vysoký společenský kredit s velkým společenským dopadem, zájem médií průřezem 

jejich spektrem a mnoho ocenění, jež jsme za naši činnost získali, kdy jsme měli tu čest několikrát převzít prestižní cenu Cena Ď, 

udělovanou Celostátním kolegiem pro udělování Ceny Ď morálním vzorům, mecenášům a dobrodincům v ČR, a to v letech 

2012, 2013, 2014, 2015, včetně nominací 2016, takto na podiu ND Praha, kdy jsme zároveň držitelem rekordu v počtu nominací 

z celé České republiky, ale i ceny "THE OTHERS CHAMPIONS" (Teramo, Itálie), za nejlepší projekt svého druhu na světě. 

Jedna věc je být „vozíčkář“, dostat šanci a dokázat spoustu věcí – a i když nemoci, tak prostě chtít. 

Druhá věc je být zdravý a říkat si -„tohle se mi nikdy nemůže stát“ – a nebo cokoliv moci, ale nechtít. 

KDO JSME - TANGO, manažeři na vozíčcích, autoři a organizátoři Daruj hračku 
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KLEMPÍŘ  Pavel 
* 1964 

ředitel Tango  
a Daruj hračku 

BEK Pavel 
* 1970 

DMO vozík 
fr. hole programy akcí 

KVAČEK Milan 
* 1959 

úraz, vozík tvorba 
databáze, DD a ÚSP 

Monika Kosinková 
* 1982, 

spin.sval. atrofie, 
el. vozík, jednání s partnery 

Václav Herzinger 
* 1989 

úraz, el.vozík manažer pro 
Daruj hračku 

ZDRÁHAL Jan 
* 1980 

DMO vozík studenti, 
dobrovolníci 

1997 - 2015 

Daruj hračku autorský projekt Tanga 

 

1997 - 1998 s Rádiem Alfa 

1999 – 2014 s  Českým rozhlasem 

celkem domovů 129 DD, ÚSP a dalších zařízení z celé ČR 

celkem dětí více než  39.296  z celé ČR 

ZP manažeři 
celkem Tangem prošlo 53 ZP lidí, které 
se podařilo nastartovat zpět do života 

inspirovali jsme 

mnoho firem k zaměstnání ZP lidí  

mnoho ZP lidí nevzdat nepřízeň osudu 

mnoho příbuzných a přátel ZP lidí 

2013 - 2016    DARUJ  HRAČKU  ve  prospěch  dětí  a  lidí  s  různými  handicapy  

rok dětí počet přání domovů váha dárků splněno v hodnotě předání (videa) 

2016 
2.700 

(předpoklad) 

5.400 
(předpoklad) 

77 z celé ČR 
(předpoklad) 

   21.12.2016 

2015 2.678  5.356 75 z celé ČR 5,8 tuny 3.267 6.596.509,- 20.12., KD  H.Brod 

2014 2.593  5.186 70 z celé ČR 7,21 tuny 4.059  8.194.421,-   17.12., KD  H.Brod 

2013 1983 3966 54 z celé ČR 5,8 tuny 3.920 nehodnoceno 16.12., KD H.Brod 

„není to špatné, na 5 vozíčkářů...“, ale potřebujeme k tomu dobré a stabilní parťáky, na které se můžeme spolehnut tak,  

jako na nás každoročně, již 20 let spoléhá na 2.600 dětí a lidí s různými handicapy a 75 domovů a zařízení 

DARUJ  HRAČKU  
ve prospěch dětí a lidí s různými handicapy   

databáze dětí a jejich přání on-line - klik  
 

http://www.daruj-hracku.cz/
http://www.daruj-hracku.cz/
http://cena-d.cz/
http://cena-d.cz/
http://cena-d.cz/foto2012.html
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http://www.oworld.cz/nase-oceneni/cena-d
http://cena-d.cz/nomcelostatnidetske2015.html
http://cena-d.cz/nomcelostatnidetske2015.html
http://www.oworld.cz/nase-oceneni/the-others-champions
http://www.daruj-hracku.cz/o-darujte-hracku-2/tango-manazeri-na-voziccich/
http://www.daruj-hracku.cz/
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http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/jan-zdrahal/
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http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/pavel-klempir/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/milan-kvacek/
http://www.oworld.cz/daruj-hracku/prehled-domovu/historicky-cela-cr/
http://www.oworld.cz/daruj-hracku/prehled-domovu/historicky-cela-cr/


 

kam, podle krajů, zorganizovalo a přineslo pomoc TANGO - několik mužů na vozíčcích  

                                   
 
 
 

                        
 
 
 

                            

TANGO  a  DARUJ   HRAČKU  V OBRÁZCÍCH a po KROCÍCH jak jde 

DÍL I. - KOMUNIKACE S DOMOVY, TVORBA DATABÁZE 
 

              

na začátku si děti a lidé s různými handicapy malují svá přání, z nich katalogy a následně databáze dětí a přání 

DÍL  II.  -  MEDIALIZACE  A  DOSTÁNÍ  PŘÁNÍ   K   VEŘEJNOSTI 
 

    
 

 
 

následuje veliká medializace přání a potřeb ZP lidí, napříč spektrem médií, včetně elektronických.  P.Klempíř s K.Gottem 

DÍL  III.  -  VÝBĚR 
 

         
výběrní místa –  60 po celé ČR, na centrálním místě svozhu a prvního řídění se vždy vystřídá na 200 dobrovolníků, studenů 

 
 

http://aplikace.daruj-hracku.cz/index.php?system=uvod


DÍL  IV.  -  ZÁVĚREČNÉ   TŘÍDĚNÍ   a   KONTROLA 

 

      
 

Závěrečné třídění s armádou studentů – každý dárek znovu zkontrolovat fakticky i v evidenci, označit a vložit do pytle domova  

        
 

Tango-P.Bek,P.Klempíř a jejich osobní pozornost každému dárku. A všude přítomní - non-stop...i když...po 70 hodinách jen „stop“ 
 

      
Tango-ze svých vozíků zvládneme strašně moc, ale nezvládneme nosit, nakládat, vykládat, shcody, balíky....  

DÍL  V.  -  PŘÍPRAVA   na   PŘEDÁNÍ 

        
začíná se naložením velkých kontejnerů, převezením k sálu a od 21,50 ( po ukončení promítání) příprava 5-7 tun splněných přání 

           

 Pevel Bek z vozíku diriguje své“ studenty, Pavel Klempíř ve stoje řídí celou noční přípravu, Vašek a Monika v Trutnově reps. Kokorech, vyřizují  
ze svých vozíků  ještě maily s dárci a domovy 

   
Pavel              Vašek              Monika 

Ze svých vozíků dokážme v TANGU skutečně hodně 

Pavel 
je na infolince pro dárce, zajišťuje na 350 studentů a 
dobrovolníků, kteří nám dělají doslova ruce a nohy a stará 
se o ekonomické zajištění projektu 

Vašek se stará o ekonomické zajištění projektu, aby ohl vůbec být 

Monka 
namalovala překrásného českého Ježíška a je hlavní 
manažerkou omalovánek 

 
 



 

DÍL  VI.  -  PŘEDÁNÍ 
 

  

     
Tým Tanga jsou připraven, na 500 děti a lidí s s různými handicapy, tety a strejdové také – jdeme vyhlížet Ježíška 

        
Vystupili nejen Kyklops, ale i děti z domovů, jako s poděkováním všem Ježíškům, kterí splnili to, co je zatím za oponou.... 

      

Zhaslý sál, čekání na okamžik „O“..,rozhrnutí opony – a je to tady – JEŽÍŠEK  OPRAVDU PŘIŠEL ! 
 

          

nadšení v sále nebere konce zde můžete shlédnout závěr předání - odhalení 

 

        

na podium jsou vyvoláni zástupci všech 75 domovů, celý sál zazpívá koledu a už je tu rozebírání obrovské hromady splněných snů 

 
 

jsu vyvolávány názvy jednotlivých domovů a ti si pak odnášejí pytle, kola, krabice do aut, ale na poduiu je jen jedna polovina, ta 
druhá se tam z kapacitních a organizační důvodů nevešla – tu si nakládají domovy do svých dodávek přímo z obrovského a 
plného kontejneru umístěného na prkovišti, které je pro tneto účel celé vyhrazené více než 80 vozidlům z celé ČR 



 
   
 

RADOST  U  STROMEČKŮ ze splněný snů, které nemá kdo nebo za co splnit 
zorganizovaná  po  celé CR  několika lidmi  na  vozících – snažíme se být  užiteční 

 

 
 

    
 

 
 

 

     

 

 

 
 

            

 

      

    

      

 

      

   



 

CO  DALŠÍHO  SE  U  NÁS  UDÁLO 
CENA - Ď 

     
ve 12 krajích, kde nás 30 DD nominovalo na Cenu-Ď, jsme byli na vyhlášení-a všichni viděli,jak důležitá je šance 

Již podruhé jsme zažili pocit přebírat za naši činnost Cenu-Ď a vidět ve stoje aplaudující hlediště ND v Praze. 

      
Státní opera ND Praha – zdravý člověk jen těžko pochopí, jaké to je stát a z podia se dívat do toho úžasného, zlatočerveného 

hlediště a navíc nejen poslouchat, jak vám tleská za to, co jste udělali pro druhé lidí, ale vidět v mnoha tvářích inspiraci, kterou 
jim tím že tam stojíte a děláte co děláte, dáváte. Byli jste tam s námi ! 

noví manažeři – zapojení nových lidí na vozíčku 

             
Václav Herzinger. Po pracovním úrazu kvadroplegik, PC ovládá myší v ústech, ve zlomku vteřiny se mu zcela změnil život. Jeho 
rodiče slyšeli o Tangu v Českém rozhlase. Dnes je jeho součástí a má znovu plný a užitečný život, náplň dní. 

                

Monika Kosinková. Od narození postižená spinální svalovou atrofií. Důsledkem toho bývá občasně limitována i v řeči. Pohybuje 
se na el.vozíku. Žije s rodiči v Trutnově a jejím snem je být užitečná a časem samostatná. Baví jí malování a grafika na počítači. Je 
autorkou postavy českého Ježíška pro Daruj hračku a omalovánek, které budeme distribuovat nejen českým ZŠ, ale i jazykovým.  
Slyšela o nás a Daruj hračku, stejně jako ostatní, v médiích. Našla inspiraci a z ní i odvahu jít za svým snem a uplatněním. 

NESPÍME – NEZAHÁLÍME- PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME PROJEKT ČLOVÍČKOVÁNÍ 

UČÍME  LIDI  BÝTI  ČLOVĚKU  ČLOVĚKEM  –  TEDY  ČLOVÍČKOVAT 

       

BUĎ 

         

ukázat na tom, co 
každý od malička 

zná – ČLOVĚČE 
NEZLOB SE, že 

každý má volbu, 
jak se zachovat  

zkrátka  

 

BUĎ – a NEBO 
 

přeskočit, vyhodit 
nebo 

pomoci postrčit, 
postavit na  nohy, 
na trať = do života 

       

NEBO 

         



 

CHARAKTERISTIKA  A  NEZAMĚNITELNÁ  JEDINEČNOST  DARUJ  HRAČKU 

ORGANIZÁTORY 
jsou lidé u nichž by každý předpokládal, že sami budou vyžadovat pomoc a ne ji tolik dávat. Z vozíků. 

jsou lidé, za každým z nichž stojí jejich osobní příběh, osobní zkušenost, boj, který museli a chtějí vyhrát 

PŘÍKLAD 

INSPIRACE 

našimi manažery zdravým i znevýhodněným lidem jsou jedněmi z cílů a velkých společenských přínosů 

zdravým – že ne všichni mají stejnou startovní čáru do života a že když chybí šance,je to ta největší bariéra 

znevýhodněným – že vždy se dá najít cesta, jak to nevzdat a jít dál 

ŠANCE 

poskytnutá vozíčkáři tisícům zdravých udělat alespoň jednou za rok něco fajn,něco dobrého - a konkrétně 

pro děti a lidi v domovech a ústavech na splnění přání, která opravdu potřebují nebo po nich „jen“ touží 

pro děti a lidi v domovech a ústavech vidět, že „venku je někdo, komu na mně záleží, vždy si mě vybral“ 

znevýhodněným být užiteční, pracovat, mít plný život, být k něčemu a těšit se uznání za to, co dokážou 

pro zdravé děti se naučit vnímat, že ne všechny děti měly takové štěstí, jako ony - se zdravím, s rodiči 

pro všechny pochopit, že je lepší chudáka ryby chytat naučit, než mu jednu rybu dát: tzn – dát šanci 

ČLOVĚK - žádná 
DMS 

hraje hlavní roli v celém projektu. Člověk, který si přeje,který organizuje,který daruje.Žádna DMS za 5 sek. 

KONKRÉTNOST  každého přání a každého dítěte / klienta. Žádná rychlá,bezejmenná a neosobní DMS. Prostě život, člověk.  

PRŮHLEDNOST daná stálým přehledem, v jakém stavu se dárek nachází a ověřitelností u domovů 

ŽÁDNÉ  

OMEZENÍ 

NAŘÍZENÍ 

přání dětem jen proto, aby byly hezké statistiky projektu. To přece Ježíšek (a ani my doma) nedělá.  

Přát si může kdo chce a co chce, po čem touží nebo co potřebuje. Mobil, tablet atd. je dnes běžná věc a 
přejí si ji nebo ji mají všechny děti–včetně spolužáků dětí z DD.Tak proč by ony neměly?Protože jsou z DD? 

K čemu bude dítěti 5 dárků po 300 korunách z různých projektů, protože těch 300 korun vypadá 
skromněji („vždyť jsou přece z děcáku, musí být skromní“), když potřebuje nebo prostě touží po jedné věci 
za 1500 korun, pro jeho spolužáky úplně běžné, ale domov na ni nemá a není nikdo, kdo by ji přání splnil, 
protože téměř všechny podobné akce (mj. námi historicky inspirované) hodnoty přání limitují – jednak  
aby dosáhly „hezkých statistik“ a jednak proto, že zkrátka neznají situaci a nedají si práci ji poznat. 

NĚCO CHCEŠ ?  

 

NĚCO PRO TO  

UDĚLEJ ! 

to platí pro děti z domovů. učíme je, že nejde natahovat jen ruku a říkat „jsem z domova“ – proto každá 
rodinná skupinka vyrábí pohádkovou postavičku, která nám pomáhá s finančním zajištěním projektu. 
Musejí ji vymyslet, vyrobit, dát jí příběh – a vědí proč to dělají. 

to platí i pro ZP manažery – chceš žít naplno? Tak makej – a k tomu patří i nasazení, stres, odpovědnost. 

platí to i pro Tango samotné. Nikdy jsme nebyli nadace na dotacích. Pomoc potřebujeme – ale vždy si ji 
odpracujeme na základě smlouvy o reklamě – víme, že chce-li nám mohl někdo pomoci, musí si ty peníze 
nejdříve sám vydělat – a to ho stojí jeho nápady,úsilí,čas,mnohdy zdraví či rodinu–proto je naše povinnost 
a slušnost vytvořit mu podmínky takové,aby si dal pomoc do nákladů a zároveň za ni něco získal 

ZAMĚŘENÍ NA CÍL 
a tím je každé jedno malované přání jeho každého jednoho jeho autora. Je to jeho sen, touha, potřeba. 

ukázat lidem, jak velký dar je umění darovat a jak důležité je dát a dostat šanci 

žádná povrchnost  

ale  

KUS SEBE 

dá každé dítě do svého přání, ale i do postavičky, kterou v domově vyrábějí, aby pomohlo Ježíškovi 

musí dát dárce do dítěte – procházet databázi, vidět kde žije, co ho trápí, baví, co zvládne a nezvládne 

musí dát dárce do dárku-najít ho a posoudit je-li přesný, koupit, označit, mít ho v ruce, zabalit, odeslat 

dá do každého dárku každý dobrovolník, student, který pomáhá našim ZP manažerům, vlastně jim dělá 
ruce a nohy při kontrole, příjmu, evidenci, třídění, přenášení a chystání k předání domovům 

tak dá mnoho lidí do dárku, který najde dítě pod stromečkem–a všichni to vědí, ale i to, jaké dítě, kde a co 

BEZPEČNOST 

dárků - nejsme naivní a za 20 let praxe víme, že ne každé dítě je svatoušek a to platí jak pro ty naše doma, 
tak pro ty z domovů a víme, jak lehké je propadnout svodům, napsat si o mobil, dostat ho a pár dnů po 
svátcích ho prodat „kamarádům“ nebo v zastavárně, aby bylo na cigarety a pití a za rok si napsat o nový. 

A protože prostředí známe a prvotní je pro nás respekt k dárci, máme ve spolupráci s domovy daná 
pravidla a my jako organizátor navíc vnitřní systém, jak toto nedopustit, hlídat a ošetřit 

DARUJ HRAČKU  

je vlastně 

 DARUJ ŠANCI  

NA ŽIVOT 

opravdové hračky a věci pro radost, sport, volný čas, ošacení a splnění touhy 

technika, elektronika a vybavení pro lidi se ZP pro možnost uplatnění nebo usnadnění života 

nářadí do dílny, technika, elektronika pro lidi studující a končící učení, aby měli šanci jak začít 

vybavení domů, do bytů, do prvních bydlení pro ZP lidi nebo lidi odcházející o prvního bydlení 

JEDNOTKA 
RADOSTI 

1 OBĚH 

čí radost je větší -člověka s men. postižením, který pod stromkem našel hrníček s kočičkou nebo povlečení 
s pejsky nebo radost vysokoškoláka, který dostal notebook, který mu pomůže vystudovat?  Jsou stejné ! 

radost měříme počtem oběhů nebo objezdů radostí kolem stromku človíčka, co pod ním našel svůj sen 
 



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.  



 

UKÁZKA MALOVANÉHO PŘÁNÍ 

      

CÍLE  A  FILOZOFIE  TANGA  A  DARUJ  HRAČKU 

Tanga 

ukázat 

že bariéra není schod, či chybějící nájezd na chodník, přes které ostatně vždy někdo 
pomůže, ale že tou skutečnou bariérou je, nedostat v životě šanci.  
 

A to platí i pro zdravé. Pro ty s handicapem pak dvojnásob. 

že je lepší chudáka ryby chytat naučit, než mu jednu rybu dát 
 

a to platí nejen pro znevýhodněné, ke je lepší jim dát možnosti se o sebe postarat a žít, 
než jim občas dát nějakou korunu 
 

a to platí i pro zdravé, kdy je lepší, aby problém pochopili, protože pak budou moci ve 
své okolí cokoliv udělat (nebo „jen“ slušně a vnímavě vychovat děti), než jen 
bezmyšlenkovitě během několika vteřin poslat DMS 

že i z vozíku člověk dokáže strašně moc – jen když dostane příležitost 

že je lepší se životem prosmát, než proplakat 

inspirovat 

zdravé, naším vlastním příkladem, že se vyplatí dát šanci znevýhodněným 

znevýhodněné, jimž dáváme našimi vlastními manažery na vozíku naději a impuls 
zvednout se a jít dál, že dokázat lze cokoliv 

dát uplatnění a seberealizaci zdr. znevýhodněným, kteří se na nás obracejí s chutí něco dělat, dokázat  

vědomí 
rozdílu hodnoty mezi vybudovaným a vytvořeným projektem, akcí, aktivitou, podnikem a 
projekty,  akcemi či podniky, k nimž člověk jen „tak nějak“ přijde   

Daruj hračku 

poskytnout 

zdravým lidem šanci „udělat něco fajn“– zcela konkrétně, hmatatelně, nikoliv účty a DMS 

dětem a lidem s různými handicapy (sociálními-bez rodičů, fyzickými, smyslovými, 
mentálním) šanci na splnění jejich, mnohdy mnohaletého, přání, touhy a snu, které jim 
nemá kdo nebo za co splnit 

ukázat 

zdravým, tím, že jim dá pár vozíčkářů, u nichž se obvykle předpokládá, že pomoc sami 
potřebují, že člověk dokáže skutečně vše, dostane-li k tomu šanci a stojí-li o to 

dětem a klientům v domovech: „hele, venku je někdo, komu na mě záleží, vybral si mě“ 

naučit 

děti a klienty v domovech, že pokud něco chtějí, musejí pro to také něco udělat – 
domovy vyrábějí pohádkové postavičky 

zdravé děti empatii a vnímání, že každý nemá takové štěstí s rodiči či se zdravím – 
k tomu slouží na spolupráce se školami a omalovánky Daruj hračku 

DVA   HLAVNÍ   VÝTĚŽKY  DARUJ  HRAČKU 
fakticky splněná přání se vším, co přinášejí – od radosti, přes uplatnění až po start či usnadnění  života 

obrovský společenský dopad, kdy veřejnost ví, že takový projekt organizuje několik lidí z vozíků 

NĚKTERÉ  NAŠE  REFERENCE  A  OCENĚNÍ 

Cena-D 
udělovaná Celostátním kolegiem pro udělování ceny Cena-Ď dobrodincům, mecenášům a morálním 
vzorům v ČR, celkem 3x jsme ji my a s námi i naši partneři přebírali na podiu Národního divadla 
v Praze. Více zde-2012, 2013, 2014, 2015, Kraj Vysočina, Pardubický kraj 

The Others 
Champinos 

jsme přebírali v roce 2009 v Italském Teramu za projekt ONE WORDL CUP – JEDEN SVĚT, za nejlepší 
projekt svého druhu na světě – více zde 

další ceny za nejlepší projekt Kraje Vysočina, města Brna, Českého svazu házené. Více zde  

BONEY M benefiční koncert Boney M a mnoho akcí realizovaných na náměstích a hradech ČR – více zde  

zkrátka jen zkoušíme z vozíků ukázat, co se dá dokázat a udělat svět hezčím - foto 

 

 

http://cena-d.cz/foto2012.html
http://cena-d.cz/foto2013.html
http://cena-d.cz/fotogalerie.html
http://cena-d.cz/nomcelostatnidetske2015.html
http://cena-d.cz/2015krajvysocinahotovo.html
http://cena-d.cz/2013pardubickykrajhotovo.html
http://www.oworld.cz/nase-oceneni/the-others-champions/
http://www.oworld.cz/nase-oceneni/dalsi-ceny/
http://www.oworld.cz/one-world/
http://www.oworld.cz/galerie/


ODKAZY,  WEBY,  REPORTÁŽE  

 
Daruj hračku (klik) Daruj hračku stálá vysoká celoroční návštěvnost 

  
20. 12. jsme 75 domovům předali 1. část  DARUJ  HRAČKU  

záznam můžete shlédnout zde - nadšení v sále nebralo konce 
Důležité časy: 45:10 – program děkování domovů, 1:40:00 – Kyklops, 3:09:30 – Ave Maria a 

odhalení dárků 

WEBY - ODKAZY 

Cena - Ď 

Kdo jsme 

Naše ocenění 

Tango-manažeři 

Malované přání 

Z  DD o  Ježíškovi  

Naše akce obrazem 

Tango-Daruj hračku 

Daruj hračku galery  

Databáze dětí 2014 

Daruj hračku - ČRo 

Zpráva o činnosti 

AUDIA 

ČRo - přání dětí  

Radost v Bystrém 

Ježíšek v Budišově 

Pavel Bek z  Tanga 

Od stromečků z DD  

Daruj hračku a život 

Tango-RŽ-L.Výborná 

O vůli–z DD až na VŠ 

ČRo - Darujte hračku 

Reportáž z předání-RŽ 

Radiožurnál na Štědrý 
den -  24.12.2015 PŘEJEME  VÁM 

 pevné zdraví 

 jen samé dobré lidi na Vaší poutí životem 

 aby jste si ve chvílích, kdy Vám třeba bude těžko, vzpomněli na naše manažery, jejich 
životy a denní úskalí při tak triviálních věcech, jakými je třeba jen zamíchání a pití kávy, 
procházka před dům či uchopení tužky ze stolu to, co je jedním z našich mott – tedy dvě 
odvahy:    1. odvahu mít sen   a  za 2. mít odvahu si jej splnit 

VIDEA 

CT24 – Studio 6 

Barrandov TV,hl. zpr. 
relace–12.12.,18,30 

ČT - předání  

Galaprogram předání 

ČT-Tango-Dobré ráno 

A  CO  SI  Z  CELÉHO  SRDCE  PŘEJEME  MY 
 

 aby se úroveň kvality společnosti a jejích jednotlivých členů – tedy nás - v naší zemi přestala poměřovat 
měřítkem „kdo s kým více vyběhnul“, ale jak umíme, jako silnější a zdravější,  podat ruku těm slabším, kterým 
to žití nalinkoval život zkrátka jinak, aniž by na tom nesli jakoukoliv vinu 

 aby se lidé nebáli pro sebe vzájemně něco udělat, poděkovat si za to a poblahopřát druhému k úspěchu  

 aby ve Vás přečtení těchto řádků zanechalo třeba jen malinký pocit, že to není tak špatné  

 

PŘEDSTAVENÍ   ZPRACOVAL 
 

 

Pavel Klempíř  - ředitel Tango a Daruj hračku 
 
 

mob: 777 795 860      E-mail: klempir@oworld.cz                                                              www.daruj-hracku.cz       www.oworld.cz  

http://www.daruj-hracku.cz/
http://www.vysilamezive.cz/video/45-daruj-hracku/
http://www.cena-d.cz/fotogalerie.html
http://www.oworld.cz/
http://www.oworld.cz/foto/tango/tango-nase-oceneni/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/
http://aplikace.daruj-hracku.cz/index.php?system=dite&id=152
http://www.rozhlas.cz/darujhracku/aktualne/_zprava/nadelovali-jste-i-ve-stodu-u-plzne-takhle-to-vypadalo--1296379
http://www.oworld.cz/one-world/one-world-v-obrazech/
http://www.oworld.cz/daruj-hracku/
http://www.oworld.cz/foto/daruj-hracku/
http://aplikace.daruj-hracku.cz/vsechny.php
http://www.daruj-hracku.cz/
http://files.oworld.webnode.cz/200007375-5be4e5d4b1/Tango-Daruj%20hra%C4%8Dku-kr%C3%A1tce%20o%20n%C3%A1s-fotoreport.pdf
http://files.oworld.cz/200007009-34be435b96/2-CRo-radiozurnal-2013-Darujte%20hra%C4%8Dku%20promo%20d%C4%9Bti%2004.mp3
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3030276
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3014983
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3009164
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3030148
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3013113
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3007723
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3009551
http://files.oworld.cz/200007008-429be448ef/1-%C4%8CRo-2013-Darujte%20hra%C4%8Dku%20promo%20zav-01.mp3
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3028507
http://files.oworld.webnode.cz/200007442-3358c3512c/RZ-Pavel%20Klempir-Daruj%20hracku-Stedry%20den-2015.mp3
http://files.oworld.webnode.cz/200007442-3358c3512c/RZ-Pavel%20Klempir-Daruj%20hracku-Stedry%20den-2015.mp3
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/215411010121128/video/437939
http://www.barrandov.tv/video/51161-nase-zpravy-12-12-2015
http://www.barrandov.tv/video/51161-nase-zpravy-12-12-2015
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000141219-udalosti-v-regionech/obsah/298443-dnes-vyvrcholil-15-rocnik-sbirky-ceskeho-rozhlasu-darujte-hracku/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DfgGqYnPoIU
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/213411010121124/?index%5B0%5D=293003&x=66&y=21
mailto:klempir@oworld.cz
http://www.daruj-hracku.cz/
http://www.oworld.cz/
http://www.daruj-hracku.cz/
http://www.vysilamezive.cz/video/45-daruj-hracku/

