
 
 

 
      

 Dobrý den,  

na základě našeho telefonického rozhovoru mi prosím dovolte předložit Vám naši žádost – návrh na spolupráci. 

týká se pomoci našim ZP manažerům s projektem  Daruj hračku ve prospěch dětí a lidí s různými handicapy  

tradice a reference:  existujeme od roku 1994, Daruj hračku realizujeme od roku 1997  

žádost  o pomoc – ano, protože ji skutečně nutně potřebujeme, poslední ročník – 2.618 dětí ze 75 míst ČR 

slušnost je, si podporu odpracovat a být užitečný naopak i svému partnerovi – ač vozíčkáři,jsme tak nastaveni 

již  jsme pomohli  39.296  dětem a lidem s různými handicapy ze 129 domovů a zařízení ČR 

ocenění mj. celkem 4x jsme měli čest přebírat, na podiu ND v Praze, prestižní Cenu-Ď. 

NAŠE   ŽÁDOST   a   POTŘEBA    je   ve   SLOŽENÍ   MOZAIKY   NÁKLADŮ 

pomůže nám každých 1, 3, 5, 7, 10, 15 tis., kterými se snažíme mozaiku nákladů poskládat i z malých střípků 

na co zajišťujeme celou Daruj hračku (nájmy,energie,telefony,PHM,dobrovolníci/350 lidí/2 měsíce) 

řada partnerů nám při realizaci projektu pomáhá jen za náklady - PHM, energie ap., i tak ax le není součet malý. 

přání, pomůcky namalované a umístěné v databázi dětí a lidí s různými handicapy plní námi oslovení dárci 

„taktika“ v dnešní době je reálnější zajištění např. 30 x 15 tisíci Kč, než např. 2 x 210 tis. Kč. 

realizace smlouva o reklamě tak, že se Vám promítne do nákladů a také Vám ji samozřejmě zdokladujeme 

 

KDO  JSEM  JÁ  -  můj  osobní  příběh  -  klik 
Václav Herzinger  * 1989, úraz, el.vozík, manažer pro Daruj hračku 

- stejně jako Milan jsem zažil bod zlomu z aktivního života do vakua 
- stejně jako kolegové, ani já to nevzdávám, dobře znám, co je to prázdno bez šancí a vyhlídek na uplatnění 
- po úrazu mám pohyblivou pouze levou paži, pc ovládám ústy 
- odpovídám za  ekonomické zabezpečení Daruj hračku a naší činnosti pro ni 

KDO JSME - TANGO, manažeři na vozíčcích, autoři a organizátoři Daruj hračku 
jmenujeme se podle značky inv. vozíčku - sami na sobě ukazujeme lidem, že bariéra není schod, ale nedostat šanci 

 
osobní příběh - klik 

 
osobní příběh - klik 

 
osobní příběh - klik 

 
osobní příběh - klik 

 
osobní příběh - klik 

 
osobní příběh - klik 

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 

NĚKOLIK  ODKAZŮ  NA  PÁR  REPORTÁŽÍ  o nás  v  TV 
Barrandov TV, hlavní zpravodajská relace – 29.11. v 18,30 

(čas začátku reportáže  - 14:40) 
Barrandov TV, hl. zpravodajská relace – 12.12. v 18,30 

(čas začátku reportáže – 5:28) 

Pozn.: ještě během obou reportáží „spadla databáze“ = 1000, resp. 1800 dotazů na aplikaci  v 1 sekundě 

CT24 – Studio 6 víkend - klik                            Radiožurnál na Štědrý den -  24.12.2015 

níže je nejen rozsah  našich možností Vaší prezentace, ale i krátké foto představení 

http://www.daruj-hracku.cz/
http://www.oworld.cz/
http://www.oworld.cz/daruj-hracku/prehled-domovu/historicky-cela-cr/
http://cena-d.cz/foto2013.html
http://www.daruj-hracku.cz/
http://aplikace.daruj-hracku.cz/index.php?system=uvod
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/vaclav-herzinger/
http://www.daruj-hracku.cz/o-darujte-hracku-2/tango-manazeri-na-voziccich/
http://www.daruj-hracku.cz/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/pavel-klempir/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/pavel-bek/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/milan-kvacek/
http://www.oworld.cz/monika-kosinkova/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/vaclav-herzinger/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/jan-zdrahal/
http://www.barrandov.tv/video/49497-nase-zpravy-29-11-2015
http://www.barrandov.tv/video/51161-nase-zpravy-12-12-2015
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/215411010121128/video/437939
http://files.oworld.webnode.cz/200007442-3358c3512c/RZ-Pavel%20Klempir-Daruj%20hracku-Stedry%20den-2015.mp3
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/vaclav-herzinger/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/pavel-klempir/


 

 
 

  tis. KČ PLNĚNÍ JEDNOTLIVÉ BODY NAŠÍ NABÍDKY 

 

 

 

 

 

CERTIFIKÁT  PARTNERSTVÍ s projektem Daruj hračku a jeho ZP 
manažery, nejstarším a nejsilnějším projektem tohoto druhu v ČR 

 
 

 

CERTIFIKÁT  PARTNERSTVÍ s mnohonásobným držitelem prestižní ceny 
„CENA – Ď“, udělované v ND Praha dobrodincům, morálním vzorům  v ČR 

 
 

 

CERTIFIKÁT  PARTNERSTVÍ s držitelem prestižního  celosvětového 
ocenění „The Others Champions“,nejl. projekt svého druhu na světě 

 

web: TANGO,  MANAŽEŘI NA VOZÍČCÍCH STATISTIKA - NÁVŠTĚVOST 

 

 

 
 

web: TANGO, MANAŽEŘI NA VOZÍČCÍCH  

 

 

 

web:  DARUJ  HRAČKU (klik)   STATISTIKA - NÁVŠTĚVOST 

 

 

 

 

tato statistika návštěvnosti zahrnuje 
pouze období 3 měsíců 

 
 

FACEBOOK  DARUJ  HRAČKU – DOSAH PŘÍSPĚVKŮ  
maximum bylo 186 tisíc návštěvníků v týdenním dosahu 

 

 
 

 
 

 

Vaše jmenování z podia při galaprogramu předávání, který je on-
line vysílán a následně nastálo archivován na youtube 

 
 

 

Vaše bližší představení jako partnera ZP manažerů a Daruj hračku  
z podia při galaprogramu předávání, který je on-line vysílán a 
následně nastálo archivován na youtube 

 
 

 

Váš banner přímo v prostoru podia galaprogramu předávání (klik), 
který je on-line vysílán a následně nastálo archivován na youtube 

 
 

 

rozhovor s Vámi, Vaším zástupcem nebo dle Vašich pokynů 
představení firmy, služeb, produktů v galaprogramu předávání         
v on-line přenosu (klik),  záznam z předání  je trvale na serveru 

 

http://www.oworld.cz/
http://www.oworld.cz/
http://www.daruj-hracku.cz/
https://www.facebook.com/darujhracku?fref=ts
http://www.vysilamezive.cz/video/45-daruj-hracku/
http://www.vysilamezive.cz/video/45-daruj-hracku/
http://www.daruj-hracku.cz/
http://www.daruj-hracku.cz/


DARUJ  HRAČKU    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 

2016 2.700 (předp.) 5.400 (předp.) 77 z celé ČR (předp.)    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  

I  KDYŽ  JSME  VOZÍČKÁŘI  A  POMOC  POTŘEBUJEME,  UMÍME  PRACOVAT 

respektujeme  totiž 
že na to, aby nám někdo mohl pomoci svými prostředky, materiálem, službami, 

musí si je nejdříve sám vydělat – a to ho stojí čas, jeho finance,  nápady, jeho úsilí.. 

my moc dobře víme co je to život a jak tvrdý je, neschováváme se za nadaci, pracujeme 

JAK  JE  TO  S  ČASEM  -  NEKONEČNĚ   a   VŽDY   NAPNUTĚ 

leden - březen je finální a rozhodující období na ukončení uplynulého ročníku, když již známe náklady.  

duben - srpen jaké podmínky vytvoříme v tomto období, tolik dětí, lidí a domovů můžeme v září zařadit 

září - prosinec jsou období, kdy prostě „jedeme na tisíc %“ v úplně všech ohledech 

KRÁTKÉ FOTOPŘEDSTAVENÍ  –  KOMPLETNÍ  NAŠE  PŘEDSTAVENÍ  JE  ZDE 

     

databáze dětí a přání               na 350 studentů dělalo a dělá našim ZP manažerům po 6 týdnů ruce a nohy 

     

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 

 

http://www.oworld.cz/daruj-hracku/prehled-domovu/historicky-cela-cr/
http://www.vysilamezive.cz/video/45-daruj-hracku/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DfgGqYnPoIU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DfgGqYnPoIU
http://aplikace.daruj-hracku.cz/index.php?system=uvod
http://files.oworld.webnode.cz/200007512-4b4784d235/Tango-Daruj_hracku-predstaveni_projektu.pdf
http://aplikace.daruj-hracku.cz/index.php?system=uvod
http://www.vysilamezive.cz/video/45-daruj-hracku/
http://www.oworld.cz/daruj-hracku/prehled-domovu/historicky-cela-cr/
http://www.oworld.cz/daruj-hracku/prehled-domovu/historicky-cela-cr/
http://aplikace.daruj-hracku.cz/index.php?system=uvod


S úctou a přáním všeho dobrého  - Václav Herzinger – manažer Tanga pro Daruj hračku 
mob: 777 795 862      E-mail: herzinger@oworld.cz                                               www.daruj-hracku.cz       www.oworld.cz  

.....VÝSLEDKY  NAŠÍ  PRÁCE..... radost ze splněných snů, které nemá kdo či za co splnit 
zorganizovaná  po  celé CR  několika lidmi  na  vozících – snažíme se být  užiteční 
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