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vážení partneři,

rádi bychom vám touto cestou velmi poděkovali za výraznou podporu našeho projektu - hudebně vzdě-
lávacího festivalu OUT of HOMe se konal letos již popáté. v této prezentaci naleznete základní informace 
o průběhu celé akce, a také se dozvíte, jak vypadala mediální kampaň. v současné době začínáme při-
pravovat již 6. ročník a budeme potěšeni, pokud s námi do toho projektu půjdete znovu.

ZÁklaDní ÚDaJe
akce: 5. ročník OUT of HOMe
Termín: 3. – 5. června 2011
počet dětských domovů: 22
Synopse: Zážitková hra po praze na téma už víš, čím budeš? a hudební večer pro děti z DD a veřej-

nost. Hlavním cílem celého festivalu je, upozornit na celospolečenský problém, kterým je ne-
řešená integrace dětí do společnosti ve chvíli, kdy opustí dětský domov. Festival se také sna-
ží podpořit mediálně projekty, které se těmto dětem věnují na profesionální úrovni a snaží se  
o jejich vzdělání, posílení sebevědomí a zapojení do reálného života. na festivalu se letos po-
dílelo v rámci organizace 96 lidí včetně organizačního týmu. reakce a odezvy naleznete na na-
šich stránkách www.mimodomov.cz

4signs
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koncepce ooH 2011
už víš čím budeš? 
Letošní Out of Home pomáhal dětem z dětských domovů hledat odpověď.

novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční- to jsou jen některé  
z profesí, které byly letos představeny dvě stě třiceti dětem z dětských domovů v rámci zážitkové hry. 
Konala se 4. června v praze pod hlavičkou 5. ročníku festivalu OUT of HOMe a téma zní: už víš, čím bu-
deš?

praha - Když opouští student střední školu, málokdy ví, čím by chtěl jednou opravdu být. Děti z dětských 
domovů mají své rozhodování těžší, protože je na jejich cestě nemohou vést rodiče, kteří by jim pomohli 
nalézt správný směr a případně je podpořili v dalším rozvoji. Organizátoři festivalu OUT of HOMe se pro-
to rozhodli, že letošní zážitková hra bude zaměřena na téma: už víš, čím budeš? Do prahy se první červ-
nový víkend sjelo asi 230 dětí z dětských domovů, pro které bylo připraveno v rámci hry dvacet stano-
višť. Každé z nich bylo reálným sídlem firmy, či pracovištěm. Děti tak navštívili mimo jiné policejní stanici, 
pobočku čpp (obchodník), soukromou zdravotnickou síť Santé (masér, operátor call linky, aj.), restaura-
ci Lokal blok a Zvonařku (číšník, barman), fitko euforie, hasičskou stanici, redakci Lidovky.cz, redakci rá-
dia evropa 2, divadlo (herec, kulisák), kadeřnictví, módní salon(návrhář, švadlena), ordinaci zubního hy-
gienika, kancelář počítačového experta, či stánek všeobecné zdravotní pojišťovny.

 Zkusily si práci tlumočníka, absolvovaly výcvik se psy, natočily ankety a namluvily reportáže. „Hlavním 
cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při troše snahy do-
sažitelné,“ vysvětluje Klára Chábová z organizačního týmu. Koncepce hry je postavena tak, aby děti po-
znaly nejen profese, které se vykonávají na hlavní pracovní poměr, ale uvidí také živnostníky a dozví se 
také, jaké mají možnosti brigády. „Firmy nám kromě zázemí poskytují také kvalifikované pracovníky, takže 
děti budou v dobrých rukou. Chtěli bychom jim na stanovišti vždy krátce představit společnost, říci jim pra-
covní příležitosti, které by zde měly a následně pak budou plnit úkol spojený s náplní firmy,“ doplňuje koor-
dinátorka hry Martina prášilová.

Každý tým byl hodnocený za splněné úkoly a večer se v klubu GOX na Smíchově konalo slavnostní vy-
hlášení vítězů. Zahrály kapely 4signs a navigators. Koncerty byly přístupné i veřejnosti, vstupenka stá-
la 200 Kč a výtěžek byl letos věnován na projekt Život nanečisto. „Život nanečisto jsme podporovali již 
během prvního ročníku a rádi se k němu vracíme. Jedná se o souhrnvelmi užitečných aktivit, kdy se děti při-
pravují na reálný život,“ říká Klára Chábová. Cílem festivalu je proto nejen naplnit užitečně volný čas dětí 
a něco je v rámci krátkého času naučit, ale v kampani podpořit neziskovou organizaci, která se věnuje 
podobné problematice.
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Monitoring, kaMpaň, pr 
projekt Out of Home byl v průběhu února - června 2011 zaměřen na podporu informování veřejnosti  
o problematice dětí z dětských domovů, a to zejména s ohledem na jejich uplatnění po odchodu z dět-
ských domovů. 

pr aktivity ZeJMéna ZaHrnovaly tyto činnosti:
- pr strategie projektu
- Medialist relevantních médií a novinářů (celostátních, lokálních)
- příprava obsahu press Kitu 
- Mediální lobbying 
- redakční soutěže o vstupenky
- příprava textů o projektu pro tzv. pr články
- Monitoring 
- poradenství

ZaJištění kontinuÁlní puBlicity v celostÁtnícH  
a lokÁlnícH MéDiícH: 

- www.ireport.cz
- www.informuji.cz
- www.akce.cz
- www.oblibeny.cz
- www.musicserver.cz
- www.pragueout.cz
- www.zakulturou.cz
- www.kamvpraze.cz
- www.isic.cz
- www.vzp.cz
- www.lidovky.cz
- www.houser.cz
- www.kulturniservispuls.cz
- www.novinky.cz
- Marie Claire
- Katka
- Lidové noviny
- Právo
- Deník
- MF Dnes
- Sedmička
- Bravo
- Houser
- Český rozhlas

Celkový počet mediálních výstupů dosáhl čísla 27 a zahrnul celostátní i lokální média.
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www.ireport.cZ
navigators a 4signs navštíví děti z dětských domovů
15. 04. 2011 | pr

Děti z desítek dětských domovů celé české republiky se společně s umělci setkají o víkendu 4. - 5. červ-
na v hlavním městě. Již 5. ročník festivalu OUT of HOMe, který v minulosti například hostil zpěvačku 
ewu farnou, zpěváka tomáše kluse či skupinu fundamental, letos přivítá kapely navigators a 4signs. 

novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen někte-
ré z profesí, které budou letos představeny dvě stě třiceti dětem z dětských domovů v rámci zážitkové 
hry festivalu OUT of HOMe. 5 ročník se bude v hlavním městě odehrávat pod tématem Už víš, čím bu-
deš?. „Cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při troše sna-
hy dosažitelné,“ vysvětluje organizátorka Klára Chábová. Každý tým bude hodnocený za splněné úkoly.

večer, jenž se bude konat 4. června v klubu GOX na Smíchově, zahrne jednak slavnostní vyhlášení vítě-
zů a dále pak hudební část festivalu. Koncerty budou přístupné i veřejnosti, vstupenka stojí 200 Kč a vý-
těžek bude tentokrát věnován na projekt Život nanečisto. Cílem festivalu je proto nejen naplnit užiteč-
ně volný čas dětí a něco je v rámci krátkého času naučit, ale rovněž podpořit neziskovou organizaci, kte-
rá se věnuje podobné problematice.

navigators, kteří jsou jednou z mála českých kapel hrajících pravidelně na hudební televizi MTv eu-
rope, prolínají žánry r‘n‘B, soul, hip-hop, jazz a funk. Ke konci minulého roku skupina vydala na labelu 
Subpub records limitovanou edici vinylového vydání svých prvních studiových desek: titulu Sky Travel-
lin´ (2007), jenž se stal deskou měsíce časopisů report a playboy a desky My place (2010). 4signs - dří-
ve známí jako The Loou - se již mohou například pyšnit vítězstvími v soutěžích Šance Muzikus nebo čes-
ký Tučňák. Dnešní sound kapely nabízí líbivou a energickou muziku v rytmech drum n bass, jungle, dan-
ce, funky a pop.

česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a přirozený do-
mov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. počet takových dětí navíc neustále roste. 
Již téměř 8 000 dětí vyrůstá v domácích dětských domovech či výchovných a diagnostických ústavech. 
alarmující je dále rovněž skutečnost, že kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let přijaly vlo-
ni i předloni vždy okolo 2000 nových dětí. nejčastějším důvodem umístění v ústavu byly podle statis-
tik důvody sociální.

skóre: 0.85

název, zdroj: out of Home přivítá děti a kulturu- 
Mladá fronta Dnes

Datum vydání: 30.03.2011

nadpis: out of Home

strana: 6

Mutace: praha

pořadí: 4

Zpracováno: 30.03.2011 04:26:30

náklad: 64620

ročník: 22
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číslo: 58

rubrika: praha

 

out of HoMe přivítÁ Děti a kulturu
novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik nebo lektor fitness - to budou některé z profesí hry 
5. ročníku festivalu Out of Home. Cílem festivalu je užitečně naplnit volný čas dětí a něco je v rámci krát-
kého času naučit. Každý tým bude hodnocený za splněné úkoly. večer se bude v klubu GOX na Smícho-
vě konat slavnostní vyhlášení vítězů. Součástí večera bude koncert skupin navigators a 4signs. výtě-
žek z akce bude letos věnován na projekt Život nanečisto. česká republika patří mezi země s nejvyšším 
počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a přirozený domov. počet takových dětí navíc neustále roste.

www.inforMuJi.cZ
OUT of HOMe
Hl. město praha
Festivaly

praha 5, nádražní 76, Hl. město praha
4.6.2011- 5.6.2011 

Děti z desítek dětských domovů celé české republiky se společně s umělci setkají o víkendu 4. - 5. červ-
na v hlavním městě. Již 5. ročník festivalu OUT of HOMe, který v minulosti například hostil zpěvačku 
ewu farna, zpěváka tomáše kluse či skupinu fundamental, letos přivítá kapely navigators a 4signs. 

česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj domov, jak vyplývá z úda-
jů Ústavu pro informace ve vzdělávání. počet takových dětí navíc neustále roste a dosahuje čísla téměř 
8000. 

novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen někte-
ré z profesí, které budou letos představeny dvě stě třiceti dětem z dětských domovů v rámci zážitkové 
hry festivalu OUT of HOMe. 5 ročník se bude v hlavním městě odehrávat pod tématem už víš, čím bu-
deš?.  „Cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při troše sna-
hy dosažitelné,“ vysvětluje organizátorka Klára Chábová. Každý tým bude hodnocený za splněné úkoly.
večer, jenž se bude konat 4. června v klubu GOX na Smíchově, zahrne jednak slavnostní vyhlášení vítě-
zů a dále pak hudební část festivalu. Koncerty budou přístupné i veřejnosti, vstupenka  stojí 200 Kč a vý-
těžek bude tentokrát věnován na projekt Život nanečisto. Cílem festivalu je proto nejen naplnit užiteč-
ně volný čas dětí a něco je v rámci krátkého času naučit, ale rovněž podpořit neziskovou organizaci, kte-
rá se věnuje podobné problematice.

navigators, kteří jsou jednou z mála českých kapel hrajících pravidelně na hudební televizi MTv euro-
pe, prolínají  žánry r‘n‘B, soul, hip-hop, jazz a funk. Ke konci minulého roku skupina vydala na labelu 
Subpub records limitovanou edici vinylového vydání svých prvních studiových desek: titulu sky travel-
lin´ (2007), jenž se stal deskou měsíce časopisů report a playboy a desky My place (2010). 4signs - dříve 
známí jako The Loou - se již mohou například pyšnit vítězstvími v soutěžích Šance Muzikus nebo český 
Tučňák. Dnešní sound kapely nabízí líbivou a energickou muziku v rytmech drum`n`bass, jungle, dan-
ce, funky a pop.

více informací o akci naleznete na www.mimodomov.cz
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www.akce.cZ
OUT of HOMe 2011 - navigators a 4Signs   |   Hudba, pro děti 
Music Club Gox (praha 5, nádražní 76)

Hudební část festivalu OUT of HOMe. výtěžek bude věnován na projekt Život nanečisto.
novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen některé  
z profesí, které budou letos představeny dvě stě třiceti dětem z dětských domovů v rámci zážitkové hry. 
vyvrcholení festivalu, které bude určeno jak dětským domovům, tak veřejnosti, proběhne 4. června ve-
čer v klubu Gox.

Music Club Gox (praha 5, nádražní 76). Hudební část festivalu OUT of HOMe. výtěžek bude věnován na 
projekt Život nanečisto. novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo re-
cepční - to jsou jen... 

Kdy: 4.6. 20:30 
Kde: Gox Music Club, Smíchov, praha
Cena: 200 Kč 
Účinkující: navigators, kteří jsou jednou z mála českých kapel hrajících pravidelně na hudební televizi 

MTv europe, prolínají žánry r‘n‘B, soul, hip-hop, jazz a funk. Ke konci minulého roku skupina 
vydala na labelu Subpub records limitovanou edici vinylového vydání svých prvních studio-
vých desek: titulu sky travellin´ (2007), jenž se stal deskou měsíce časopisů report a playboy a 
desky My place (2010). 4signs - dříve známí jako The Loou - se již mohou například pyšnit ví-
tězstvími vsoutěžích Šance Muzikus nebo český Tučňák. Dnešní sound kapely nabízí líbivou 
a energickou muziku v rytmech drum`n`bass, jungle, dance, funky a pop.

Kontakty: www.mimodomov.cz

www.oBliBeny.cZ
Umělci a děti z dětských domovů se v praze společně setkají na 
Typ článku: Hudba - Festivaly, koncerty, turné

Datum vložení: 21.04.2011

Děti z desítek dětských domovů celé české republiky se společně s umělci setkají o víkendu 4. - 5. červ-
na v hlavním městě. Již 5. ročník festivalu OUT of HOMe, který v minulosti například hostil zpěvačku ewu 
Farna, zpěváka Tomáše Kluse či skupinu Fundamentals, letos přivítá kapely navigators a 4signs. česká 
republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj domov, jak vyplývá z údajů Ústa-
vu pro informace ve vzdělávání. počet takových dětí navíc neustále roste a dosahuje čísla téměř 8000. 

novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen někte-
ré z profesí, které budou letos představeny dvě stě třiceti dětem z dětských domovů v rámci zážitkové 
hry festivalu OUT of HOMe. 5 ročník se bude v hlavním městě odehrávat pod tématem Už víš, čím bu-
deš?. „Cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při troše sna-
hy dosažitelné,“ vysvětluje organizátorka Klára Chábová. Každý tým bude hodnocený za splněné úkoly.

večer, jenž se bude konat 4. června v klubu GOX na Smíchově, zahrne jednak slavnostní vyhlášení vítě-
zů a dále pak hudební část festivalu. Koncerty budou přístupné i veřejnosti, vstupenka stojí 200 Kč a vý-
těžek bude tentokrát věnován na projekt Život nanečisto. Cílem festivalu je proto nejen naplnit užiteč-
ně volný čas dětí a něco je v rámci krátkého času naučit, ale rovněž podpořit neziskovou organizaci, kte-
rá se věnuje podobné problematice.
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navigators, kteří jsou jednou z mála českých kapel hrajících pravidelně na hudební televizi MTv eu-
rope, prolínají žánry r‘n‘B, soul, hip-hop, jazz a funk. Ke konci minulého roku skupina vydala na labelu 
Subpub records limitovanou edici vinylového vydání svých prvních studiových desek: titulu sky travel-
lin´ (2007), jenž se stal deskou měsíce časopisů report a playboy a desky My place (2010). 4signs - dříve 
známí jako The Loou - se již mohou například pyšnit vítězstvími v soutěžích Šance Muzikus nebo český 
Tučňák. Dnešní sound kapely nabízí líbivou a energickou muziku v rytmech drum`n`bass, jungle, dan-
ce, funky a pop.
 
více informací o akci naleznete na www.mimodomov.cz

www.Musicserver.cZ
navigators a 4signs letos zahrají na festivalu Out Of Home
29.04.2011 08:21, petra Hubáčková

© roman černý
čeští umělci budou mít šanci potěšit děti z desítek dětských domovů celé české republiky. Společně se 
setkají 4. června v praze v klubu GOX na Smíchově na festivalu Out Of Home. Letošní pátý ročník přiví-
tá kapely navigators a 4signs. 

navigators můžete jako jednu z mála českých kapel znát z vysílání hudební televize MTv europe. ve své 
tvorbě prolínají žánry r‘n‘b, soul, hip-hop, jazz a funk. 4signs (dříve známí jako The Loou) se již mohou 
například pyšnit vítězstvími v soutěžích Šance Muzikus nebo český Tučňák. Dnešní zvuk kapely nabízí lí-
bivou a energickou muziku v rytmech drum‘n‘bass, jungle, dance, funk a pop. 

Kromě hudby budou dětem představeny také profese jako novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní 
hygienik, lektor fitness nebo recepční. To napovídá i názvu tématu chystaného ročníku, kterým je „už 
víš, čím budeš?“. Ke konceptu se vyjádřila organizátorka Klára Chábová: „Cílem letošní hry je, aby děti po-
znaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při troše snahy dosažitelné.“ 

v sobotu 4. června proběhne slavnostní vyhlášení vítězů a také hudební část festivalu. Koncerty budou 
přístupné i veřejnosti, vstupenka stojí 200 Kč a výtěžek bude věnován na projekt „Život nanečisto“.

www.pragueout.cZ
Festival OUT OF HOMe 2011 
2011-05-05 10:42
Umělci a děti z dětských domovů se v praze společně setkají na 5. ročníku festivalu OUT of HOMe

Děti z desítek dětských domovů celé české republiky se společně s širokou veřejností a umělci setkají  
o víkendu 4. - 5. června v hlavním městě. Již 5. ročník festivalu OUT of HOMe, který v minulosti například 
hostil zpěvačku ewu farna, zpěváka tomáše kluse  či skupinu fundamental, letos přivítá kapely navi-
gators a 4signs. česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj domov, 
jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. počet takových dětí navíc neustále roste a do-
sahuje čísla téměř 8000. 

novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen některé 
z profesí, které budou letos představeny dvě stě třiceti dětem z dětských domovů v rámci zážitkové hry 
festivalu OUT of HOMe. 5 ročník se bude v hlavním městě odehrávat pod tématem už víš, čím budeš?. 
„Cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při troše snahy do-
sažitelné,“ vysvětluje organizátorka Klára Chábová. Každý tým bude hodnocený za splněné úkoly. 
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večer, jenž se bude konat 4. června v klubu GOX na Smíchově, zahrne jednak slavnostní vyhlášení vítě-
zů hry a dále pak hudební část festivalu. Koncerty budou přístupné i veřejnosti, vstupenka  stojí 200 Kč 
a výtěžek bude tentokrát věnován na projekt Život nanečisto. Cílem festivalu je proto nejen naplnit uži-
tečně volný čas dětí a něco je v rámci krátkého času naučit, ale rovněž podpořit neziskovou organizaci, 
která se věnuje podobné problematice.

navigators, kteří jsou jednou z mála českých kapel hrajících pravidelně na hudební televizi MTv euro-
pe, prolínají  žánry r‘n‘B, soul, hip-hop, jazz a funk. Ke konci minulého roku skupina vydala na labelu 
Subpub records limitovanou edici vinylového vydání svých prvních studiových desek: titulu sky travel-
lin´ (2007), jenž se stal deskou měsíce časopisů report a playboy a desky My place (2010). 4signs - dří-
ve známí jako The Loou - se již mohou například pyšnit vítězstvími v soutěžích Šance Muzikus nebo čes-
ký Tučňák. Dnešní sound kapely nabízí líbivou a energickou muziku v rytmech drum n bass, jungle, dan-
ce, funky a pop.

více informací o akci naleznete na www.mimodomov.cz

česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a přirozený do-
mov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. počet takových dětí navíc neustále roste. 
Již téměř 8 000 dětí vyrůstá v domácích dětských domovech či výchovných a diagnostických ústavech. 
alarmující je dále rovněž skutečnost, že kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let přijaly vlo-
ni i předloni vždy okolo 2000 nových dětí. nejčastějším důvodem umístění v ústavu byly podle statis-
tik důvody sociální.

www.Zakulturou.cZ
Umělci a děti z dětských domovů se v praze společně setkají na 5. ročníku festivalu OUT of HOMe
ZaKulturou » Koncerty 

navigators
07.05.2011 20:53 | David Daneš Děti z desítek dětských domovů celé české republiky se společně s ši-
rokou veřejností a umělci setkají o víkendu 4. - 5. června v hlavním městě. Již 5. ročník festivalu OUT of 
HOMe, který v minulosti například hostil zpěvačku ewu farnou, zpěváka tomáše kluse či skupinu fun-
damental, letos přivítá kapely navigators a 4signs. česká republika patří mezi země s nejvyšším po-
čtem dětí, které žijí mimo svůj domov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. počet ta-
kových dětí navíc neustále roste a dosahuje čísla téměř 8000. 

novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen někte-
ré z profesí, které budou letos představeny dvě stě třiceti dětem z dětských domovů v rámci zážitkové 
hry festivalu OUT of HOMe. 5 ročník se bude v hlavním městě odehrávat pod tématem už víš, čím bu-
deš?. „Cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při troše sna-
hy dosažitelné,“ vysvětluje organizátorka Klára Chábová. Každý tým bude hodnocený za splněné úkoly. 

večer, jenž se bude konat 4. června v klubu GOX na Smíchově, zahrne jednak slavnostní vyhlášení vítě-
zů hry a dále pak hudební část festivalu. Koncerty budou přístupné i veřejnosti, vstupenka stojí 200 Kč a 
výtěžek bude tentokrát věnován na projekt Život nanečisto. Cílem festivalu je proto nejen naplnit uži-
tečně volný čas dětí a něco je v rámci krátkého času naučit, ale rovněž podpořit neziskovou organizaci, 
která se věnuje podobné problematice.

navigators, kteří jsou jednou z mála českých kapel hrajících pravidelně na hudební televizi MTv eu-
rope, prolínají žánry r‘n‘B, soul, hip-hop, jazz a funk. Ke konci minulého roku skupina vydala na labelu 
Subpub records limitovanou edici vinylového vydání svých prvních studiových desek: titulu sky travel-
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lin´ (2007), jenž se stal deskou měsíce časopisů report a playboy a desky My place (2010). 4signs - dří-
ve známí jako The Loou - se již mohou například pyšnit vítězstvími v soutěžích Šance Muzikus nebo čes-
ký Tučňák. Dnešní sound kapely nabízí líbivou a energickou muziku v rytmech drum n bass, jungle,dan-
ce, funky a pop.

více informací o akci naleznete na www.mimodomov.cz

český roZHlas 1 raDioŽurnÁl

skóre: 0.85

název, zdroj: Dětské domovy a navigators na out of Home- 
český rozhlas 1 radiožurnál

Datum: 12.5.2011

pořadí: 7

Zpracováno: 13.05.2011 05:11:45

rubrika: praha

prÁvo

Dětské domovy a navigators na Out of Home

novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik nebo lektor fitness budou některé z profesí hry 5. 
ročníku festivalu Out of Home, které se zúčastní více než 20 dětských domovů z celé české republiky. vy-
vrcholení akce proběhne v klubu GOX na Smíchově, kde se bude konat slavnostní vyhlášení vítězů. Sou-
částí večera bude vystoupení skupin navigators a 4signs. „Koncerty jsou přístupné i veřejnosti. Vstupné 
stojí 200 korun. Výtěžek z koncertu bude určen na projekt Život nanečisto,“ uvedl za organizátory radek po-
lák. a kdy se Out of Home letos uskuteční? v sobotu 4. června.

skóre: 0.85

název, zdroj: out of Home pro dětské domovy-
právo

Datum vydání: 19.05.2011

strana: 4

Mutace: praha a střední čechy

pořadí: 4

Zpracováno: 19.05.2011 05:11:43

náklad: 24328

ročník: 22

číslo: 78

rubrika: praha a střední čechy
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Out of Home pro dětské domovy

Když opouští student střední školu, málokdy ví, čím by chtěl jednou opravdu být. Děti z dětských do-
movů mají své rozhodování těžší. Festival Out of Home, který letos oslaví svůj pátý ročník, jim v tom po-
může. Cílem akce je naplnit volný čas dětí a něco je naučit. v klubu GOX na Smíchově se pak uskuteční  
slavnostní vyhlášení vítězů soutěže jednotlivých dětských domovů. K tomu zahrají skupiny navigators 
a 4signs. výtěžek večera bude věnován na projekt Život nanečisto.

katka                                                           Bravo

www.kaMvpraZe.cZ

Umělci a děti z dětských domovů se v praze společně setkají na 5. ročníku festivalu OUT of HOMe

Děti z desítek dětských domovů celé české republiky se společně s širokou veřejností a umělci setkají  
o víkendu 4. - 5. června v hlavním městě. Již 5. ročník festivalu OUT of HOMe, který v minulosti například 
hostil zpěvačku ewu farna, zpěváka tomáše kluse  či skupinu fundamental, letos přivítá kapely navi-
gators a 4signs. česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj domov, 
jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. počet takových dětí navíc neustále roste a do-
sahuje čísla téměř 8000. 

novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen některé 
z profesí, které budou letos představeny dvě stě třiceti dětem z dětských domovů v rámci zážitkové hry 
festivalu OUT of HOMe. 5 ročník se bude v hlavním městě odehrávat pod tématem už víš, čím budeš?.  
večer, jenž se bude konat 4. června v klubu GOX na Smíchově, zahrne jednak slavnostní vyhlášení vítě-
zů hry a dále pak hudební část festivalu. Koncerty budou přístupné i veřejnosti, vstupenka  stojí 200 Kč 
a výtěžek bude tentokrát věnován na projekt Život nanečisto. Cílem festivalu je proto nejen naplnit uži-
tečně volný čas dětí a něco je v rámci krátkého času naučit, ale rovněž podpořit neziskovou organizaci, 
která se věnuje podobné problematice.

skóre: 0.85

název, zdroj: out of Home s navigators a dětskými domovy- 
sedmička

Datum: 19.05.2011

pořadí: 9
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Zpracováno: 19.05.2011 05:16:20

rubrika: praha

Out of Home s navigators a dětskými domovy

Již 5. ročník festivalu Out of Home, letos přivítá kapely navigators a 4signs. akce se koná 4. června v klu-
bu Gox. Koncert je přístupný i veřejnosti. vstupné stojí 200 korun. výtěžek z akce bude určen na projekt 
Život nanečisto. Součástí Out of Home bude také hra pro dětské domovy, která se bude odehrávat pod 
tématem už víš, čím budeš?. česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo 
svůj původní a přirozený domov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání.

www.isic.cZ
Fetival OUT of HOMe pomůže dětem z dětských domovů 
čtvrtek, 19. května 2011 

novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen některé  
z profesí, které budou letos představeny dvě stě třiceti dětem z dětských domovů v rámci zážitkové hry, 
která se bude konat 4. června v praze pod hlavičkou festivalu OUT of HOMe. Již 5. ročník festivalu OUT of 
HOMe, který v minulosti například hostil zpěvačku ewu farna, zpěváka tomáše kluse  či skupinu fun-
damental, letos navíc přivítá kapely navigators a 4signs.

„Hlavním cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při tro-
še snahy dosažitelné,“ vysvětluje Klára Chábová z organizačního týmu. Koncepce hry je postavena tak, 
aby děti poznaly nejen profese, které se vykonávají na hlavní pracovní poměr, ale uvidí také živnostníky  
a dozví se také, jaké mají možnosti brigády. „Firmy nám kromě zázemí poskytují také kvalifikované pracov-
níky, takže děti budou v dobrých rukou. Chtěli bychom jim na stanovišti vždy krátce představit společnost, říci 
jim pracovní příležitosti, které by zde měly a následně pak budou plnit úkol spojený s náplní firmy,“ doplňuje 
koordinátorka hry Martina prášilová. 

Když totiž opouští například student střední školu, málokdy ví, čím by chtěl jednou opravdu být. Děti  
z dětských domovů mají své rozhodování těžší, protože je na jejich cestě nemohou vést rodiče, kteří by 
jim pomohli nalézt správný směr a případně je podpořili v dalším rozvoji. Organizátoři festivalu OUT of 
HOMe se proto rozhodli, že letošní zážitková hra bude zaměřena na téma: už víš, čím budeš? na první 
červnový víkend bude pro děti připraveno v rámci hry dvacet stanovišť. Každé z nich bude reálným síd-
lem firmy, či pracovištěm. Děti tak navštíví mimo jiné policejní stanici, pobočku čpp (obchodník), sou-
kromou zdravotnickou síť Santé (masér, operátor call linky, aj.), restauraci Lokal blok a Zvonařku (číšník, 
barman), fitcentrum euforie, hasičskou stanici, redakci Lidovky.cz, redakci rádia evropa 2, divadlo (he-
rec, kulisák), kadeřnictví, módní salon (návrhář, švadlena), ordinaci zubního hygienika, kancelář počíta-
čového experta. Zkusí si práci tlumočníka, absolvují výcvik se psy, natočí ankety a namluví reportáže.
večer, jenž se bude konat 4. června v klubu GOX na Smíchově, zahrne jednak slavnostní vyhlášení vítě-
zů hry a dále pak hudební část festivalu. Koncerty budou přístupné i veřejnosti, vstupenka  stojí 200 Kč 
a výtěžek bude tentokrát věnován na projekt Život nanečisto. Cílem festivalu je proto nejen naplnit uži-
tečně volný čas dětí a něco je v rámci krátkého času naučit, ale rovněž podpořit neziskovou organizaci, 
která se věnuje podobné problematice.

Kurzy Života nanečisto jsou zaměřeny na integraci ve všech oblastech společenského života - hledání 
práce, bydlení, zvyšování kvalifikace, pracovní i další smlouvy, rizika nezaměstnanosti, formy efektivních 
investic finančních prostředků atd. Klienti mají během kurzů pochopit, že na sobě musí intenzivně pra-
covat a nevzdávat se po prvním neúspěchu. vychovatelé a lektoři pracují následně s mládeží po celý rok 



17

a jejich spolupráce je zakončena dalším kurzem. v průběhu jednoho roku se projektu zúčastní 165 dětí 
v 10 vlnách, které souvisí s absolvováním kurzu.

navigators, kteří jsou jednou z mála českých kapel hrajících pravidelně na hudební televizi MTv euro-
pe, prolínají  žánry r‘n‘B, soul, hip-hop, jazz a funk. Ke konci minulého roku skupina vydala na labelu 
Subpub records limitovanou edici vinylového vydání svých prvních studiových desek: titulu sky travel-
lin´ (2007), jenž se stal deskou měsíce časopisů report a playboy a desky My place (2010). 4signs - dříve 
známí jako The Loou - se již mohou například pyšnit vítězstvími v soutěžích Šance Muzikus nebo český 
Tučňák. Dnešní sound kapely nabízí líbivou a energickou muziku v rytmech drum`n`bass, jungle, dan-
ce, funky a pop.

česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a přirozený do-
mov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. počet takových dětí navíc neustále ros-
te. Již téměř 8 000 dětí vyrůstá v domácích dětských domovech či výchovných a diagnostických ústa-
vech. alarmující je dále rovněž skutečnost, že kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let při-
jaly vloni i předloni vždy okolo 2000 nových dětí. nejčastějším důvodem umístění v ústavu podle statis-
tik byly důvody sociální.

více informací o akci naleznete na www.mimodomov.cz

Život nanečisto (Žnn) - základní princip projektu

prvním stupněm jsou intervence v klientských zařízeních, během nichž jsou budoucí klienti i jejich vy-
chovatelé seznamováni formou ukázek a diskusí s principy Žnn.

ve druhé fázi absolvuje mládež z klientských zařízení (ve věku 15 - 25 let) interaktivní třímodulový seri-
ál víkendových kurzů mimo prostředí dětského domova, během něhož je zkušení a kvalifikovaní lektoři, 
psychologové a pedagogové prakticky seznamují s nejrůznějšími rizikovými situacemi, s nimiž se prav-
děpodobně setkají po opuštění domovského zařízení.

Každému z kurzů předchází komunikace se speciálními pedagogy klientských zařízení a důkladná pří-
prava týmu na konkrétné osobnosti dětí.

Držitelům platných průkazů ISIC, IYTC, ITIC bude poskytnuta sleva 10% z ceny vstupenky.

Soutěž o 10 volných vstupů na festival Out of Home, termín soutěže 20.5. - 25.5. 2011 v 12:00.

Marie claire
www.vzp.cz
už víš, čím budeš?

Letošní Out of Home pomůže dětem z dětských domovů hledat odpověď. novinář, kuchař, policista, 
moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen některé z profesí, které budou le-
tos představeny dvě stě třiceti dětem z dětských domovů v rámci zážitkové hry. Konat se bude 4. června  
v praze pod hlavičkou 5. ročníku festivalu OUT of HOMe a téma zní: už víš, čím budeš?

„Hlavním cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při troše 
snahy dosažitelné,“ vysvětluje Klára Chábová z organizačního týmu. Každý tým bude hodnocený za spl-
něné úkoly a večer se v klubu GOX na Smíchově bude konat slavnostní vyhlášení vítězů. Letos zahrají 
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kapely 4signs a navigators. Koncerty jsou přístupné i veřejnosti, vstupenka  stojí 200 Kč a výtěžek bude 
letos věnován na projekt Život nanečisto. „Život nanečisto jsme podporovali již během prvního ročníku a 
rádi se k němu vracíme. Jedná se o souhrn velmi užitečných aktvit, kdy se děti připravují na reálný život,“ říká 
Klára Chábová. Cílem festivalu je proto nejen naplnit užitečně volný čas dětí a něco je v rámci krátké-
ho času naučit, ale v kampani podpořit neziskovou organizaci, která se věnuje podobné problematice. 

více informací o akci naleznete na www.mimodomov.cz

www.kulturniservispuls.cZ
Kam vyrazit za zábavou? 
Jedině Mimo domov 

Sobota, 28 Květen 2011 08:00 
přesněji tedy OUT of HOMe, což je festival, který nabízí jednak svým návštěvníkům kulturní zpestření, ale 
hlavně se věnuje dětem z dětských domovů. Seznámení s různými profesemi, sportovní zážitky a večer-
ní koncert, to je jen málo z toho, co děti čeká. a u toho můžete být i vy.

v pátek 3. a sobotu 4. června se v praze sejdou sirotci z celé české republiky, kdy v rámci festivalu OUT of 
HOMe zažijí pestrý program plný zážitků, sportovního naplnění či kulturního vyžití. Mohou se seznámit 
s profesemi, které by mohly třeba v budoucnu vykonávat. Fitness lektor, novinář, moderátor, kuchař, po-
licista a jiná povolání jsou k dispozici dvě stě třiceti dětem, jejichž budoucnost je otevřená. S tím je spja-
ta i zážitková hra, jež má pozitivní ohlasy z minulých ročníků. Letos nese podtitul „už víš, čím budeš?“ 
po praze se rozmístí stanoviště, u kterých budou děti plnit úkoly a také je čekají různé soutěže a kvízy. 

v rámci toho se rozdělí do týmů, což podporuje kolektivní spolupráci. Zároveň se akce mohou účastnit 
i vychovatelky a vychovatelé, takže se podpoří vztahy i na této úrovni. Děti tak navštíví například mód-
ní salon, redakci Lidovky.cz, zázemí evropy 2, restaurace Lokal blok a Zvonařka, policejní stanici, soukro-
mou zdravotnickou síť Santé a další.„Cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a 
jsou pro každého při troše snahy dosažitelné,“ říká organizátorka akce Klára Chábová. 

Kulturní náplň zajišťuje sobotní večer, kam může přijít i veřejnost. na pražském Smíchově, v klubu GOX 
(nádražní 76), proběhne slavnostní vyhlášení vítězů zážitkové hry a pak si budou všichni společně uží-
vat hudební vystoupení kapel navigators a 4signs. navigators hrají styl r´n´B, hip hop, soul, jazz a funk. 
Jsou jednou z mála tuzemských kapel, které se často objevují i na hudební stanici MTv europe. 4signs 
se zaměřují na drum´n´bass, dance, funky a pop. Mohou se pyšnit několika oceněními v pěveckých sou-
těžích. Dříve byli známí jako The Loou.
 
na tento hudební večer nejenže můžete přijít, ale zároveň podpoříte i dobrou věc. Ze vstupenky, která 
stojí 200 Kč, půjde výtěžek na projekt Život nanečisto. Cílem akce je hlavně podporovat děti, jimž bylo 
odepřeno mít zázemí ve vlastní rodině, a tudíž start do samostatného života je pro ně složitější. česká 
republika navíc patří mezi země s největším počtem dětí, které žijí mimo vlastní domov. Jen v minulém 
roce jich bylo do dětských domovů a kojeneckých ústavů přijato 2 000. Jejich podpora a usnadnění inte-
grace, což znamená i nalezení profesního uplatnění, znamená i krok k lepšímu rozvoji celé společnosti.

www.liDovky.cZ
foto: www.mimodomov.cz,  čTK
Děti si vyzkouší novinářskou práci v redakci Ln
31. května 2011  19:35
praHa - novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen 
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některé z profesí, které si bude moci 230 dětí z dětských domovů v rámci zážitkové hry festivalu OUT of 
HOMe. pátý ročník se bude v hlavním městě odehrávat pod tématem už víš, čím budeš?

Děti z desítek dětských domovů celé české republiky se společně s širokou veřejností a umělci setkají  
o víkendu 4. - 5. června v hlavním městě. Již 5. ročník festivalu OUT of HOMe, který v minulosti například 
hostil zpěvačku ewu farna, zpěváka tomáše kluse či skupinu fundamental, letos přivítá kapely navi-
gators a 4signs. 

Děti si vyzkouší práci novináře v Ln. Lidové noviny jsou partnery projektu a děti tak budou mít v sobo-
tu možnost seznámit se blíže s tím, co vše obnáší práce novináře přímo v sídle Ln, a samy budou psát 
text pro server Lidovky.cz.

česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj domov, jak vyplývá z úda-
jů Ústavu pro informace ve vzdělávání. počet takových dětí navíc neustále roste a dosahuje čísla téměř 
8000. výtěžek letos poputuje Životu nanečisto. „Cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je 
mohly bavit a jsou pro každého při troše snahy dosažitelné,“ vysvětluje organizátorka Klára Chábová. Kaž-
dý tým bude hodnocený za splněné úkoly. večer, jenž se bude konat 4. června v klubu GOX na Smícho-
vě, zahrne jednak slavnostní vyhlášení vítězů hry a dále pak hudební část festivalu. Koncerty budou pří-
stupné i veřejnosti, vstupenka stojí 200 Kč a výtěžek bude tentokrát věnován na projekt Život nanečis-
to.

skóre: 0.85

název, zdroj: out of Home již popáté- 
Deník

Datum: 31.05.2011

pořadí: 7

Zpracováno: 31.05.2011 05:11:47

rubrika: praha

Out of Home již popáté

Jubilejní 5. ročník festivalu Out of Home  se bude konat o tomto víkendu. vystoupí na něm kapely navi-
gators a 4signs. Koncert, který je určený na podporu dětských domovů, se koná 4. června v klubu Gox. 
výtěžek z akce bude určen na projekt Život nanečisto. Součástí Out of Home bude také hra pro dětské 
domovy, která se bude odehrávat pod tématem už víš, čím budeš?.  Děti si například zkusí práci tlumoč-
níka, absolvují výcvik se psy, natočí ankety a namluví reportáže. na některých stanovištích budou navíc 
také herci národního a Dejvického divadla.

www.novinky.cZ
Už popáté odstartuje v sobotu v praze festival Out of Home, který pomáhá dětem z dětských domovů 
zapojit se do světa okolo nich. v česku je přitom ze zemí eU na počet obyvatel nejvíce dětských domo-
vů. 

Žije v nich 6 500 dětí a dalších pět tisíc jich přebývá ve výchovných ústavech. Jen dvě procenta z nich 
jsou skutečnými sirotky. pomoci dětem, které musejí celé své dětství trávit bez zázemí a rodiny, se snaží 
i hudebně sportovní festival Out of Home. 
„Děti z domovů z celé republiky mezi sebou budou soutěžit v takzvaném zážitkovém programu. Po hlavním 
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městě bude rozmístěno dvacet stanovišť, kde budou děti plnit nejrůznější úkoly. Tentokrát je hlavní téma hry 
Už víš, čím budeš?“ řekla právu za pořadatele Klára Chábová. 

veřejnost pak může děti z dětských domovů podpořit na večerním koncertu v hudebním klubu GOX  
v praze 5. program začíná ve 20:30 hodin a vystoupí v něm navigators, Dj friky, 4signs. výtěžek ze 
vstupného půjde na projekt Život nanečisto. 

Info na www.mimodomov.cz.

skóre: 0.85

název, zdroj: festival out of Home pomáhá dětem z dět-
ských domovů- právo

Datum vydání: 01.06.2011

strana: 12

Mutace: praha a střední čechy

pořadí: 6

Zpracováno: 01.06.2011 06:33:10

rubrika: praha a střední čechy

Festival Out of Home pomáhá dětem z dětských domovů

Už popáté odstartuje v sobotu v praze festival Out of Home, který pomáhá dětem z dětských domovů 
zapojit se do světa okolo nich. v česku je přitom ze zemí eU na počet obyvatel nejvíce dětských domo-
vů. Žije v nich 6 500 dětí a dalších pět tisíc jich přebývá ve výchovných ústavech. Jen dvě procenta z nich 
jsou skutečnými sirotky. pomoci dětem, které musejí celé své dětství trávit bez zázemí a rodiny, se snaží 
i hudebně sportovní festival Out of Home. 

„Děti z domovů z celé republiky mezi sebou budou soutěžit v takzvaném zážitkovém programu. Po hlavním 
městě bude rozmístěno dvacet stanovišť, kde budou děti plnit nejrůznější úkoly. Tentokrát je hlavní téma hry 
Už víš, čím budeš?“ řekla právu za pořadatele Klára Chábová. 

veřejnost pak může děti z dětských domovů podpořit na večerním koncertu v hudebním klubu GOX v 
praze 5. program začíná ve 20.30 hodin a vystoupí v něm navigators, Dj friky, 4signs. výtěžek ze vstup-
ného půjde na projekt Život nanečisto. 

Info na www.mimodomov.cz.

skóre: 0.82

název, zdroj: Děti z domovů si zkusí práci v ln- lidové novi-
ny

Datum vydání: 02.06.2011

strana: 24

Mutace: Brno; čechy; Morava

pořadí: 2

Zpracováno: 02.06.2011 01:36:11
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náklad: 51028

ročník: 24

číslo: 129

rubrika: lidé

čtenost-sled.: 226 000

Děti z domovů si zkusí práci v Ln

praHa novinář, kuchař, policista, moderátor, zubní hygienik, lektor fitness nebo recepční - to jsou jen 
některé z profesí, které si bude moci vyzkoušet 230 dětí z dětských domovů v rámci zážitkové hry festi-
valu OUT of HOMe („mimo domov“). pátý ročník se bude v hlavním městě odehrávat pod tématem „už 
víš, čím budeš?“. 

Děti z desítek dětských domovů z celé české republiky se společně s širokou veřejností a umělci setka-
jí o víkendu 4.-5. června v praze. Festival OUT of HOMe, který v minulosti hostil zpěvačku ewu farnou, 
zpěváka tomáše kluse či skupinu fundamental, letos přivítá kapely navigators a 4signs. 
„Cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při troše snahy do-
sažitelné,“ vysvětluje organizátorka Klára Chábová. Každý tým bude hodnocený za splněné úkoly. 

partnerem ojedinělého projektu je také deník Lidové noviny, a tak budou mít děti v sobotu možnost se-
známit se blíže s tím, co vše obnáší práce novináře. přímo v sídle Ln se samy pokusí napsat text pro ser-
ver Lidovky.cz. 

O slavnostním večeru, který se bude konat 4. června v klubu GOX na Smíchově, zazní jednak slavnostní 
vyhlášení vítězů hry, jednak bude následovat hudební část festivalu. Koncerty zmíněných kapel budou 
přístupné i veřejnosti, vstupenka stojí 200 Kč a výtěžek z jejich prodeje bude tentokrát věnován na pro-
jekt Život nanečisto. česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj do-
mov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. počet takových dětí navíc neustále roste 
a dosahuje čísla téměř osmi tisíc. 

Houser
www.houser.cz
5. ročník festivalu Out of Home s kapelou navigators
02.06.2011  KULTUrnÍ TIpY
Festival, klub Gox, 20:30

v klubu Gox se uskuteční již pátý ročník festivalu na podporu dětských domovů Out of Home. výtěžek 
půjde na projekt Život nanečisto, který se věnuje začlenění dětí do společnosti ve chvíli, kdy opustí dět-
ský domov. nejdříve vystoupí kapela 4signs a od půl jedenácté budou hrát navigators. v sedmičlenné 
sestavě hrají navigators od roku 2005, kdy se dostali jako jedna ze čtyř stovek přihlášených kapel do se-
mifinále známé soutěže mladých talentů Coca-Cola popstar. Dnes jsou jednou z mála českých hudeb-
ních skupin, které se pravidelně objevují na známé hudební televizi MTv europe.

www.kulturniservispuls.cZ
Out of Home: už víme, čím budeme! 
neděle, 05 červen 2011, 11:50 
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Znáte to. Máte schůzku, pohovor nebo jinou akci v místě, ve kterém se nějak moc dobře neorientujete, 
tlačí vás čas a k dispozici máte pouze plánek vám neznámého prostředí. Slunce hřeje o sto šest a mezi 
vysokými budovami je vedro k padnutí. vám zbývá několik málo sekund přemístit se na dané místo  
a zběsile běháte po městě s vyplazeným jazykem. Sranda? anO!

podobným způsobem totiž v sobotu 4. května probíhal pátý ročník festivalu Out of Home. Ten je orien-
tovaný na děti z dětských domovů a zábavnou soutěžní formou jim nabízí možnost poznat různé dru-
hy profesí, jako například letos. a protože nejlepší motivací je odměna, byly pro ty nejlepší připraveny 
zajímavé ceny.

vyzbrojeni mapou a seznamem stanovišť se týmy pod dohledem vychovatelek vrhly k poznávání nepo-
znaného. Během celého dne měly možnost dozvědět se něco o vysněném povolání přímo v jeho dějiš-
ti. ale aby to nebylo tak jednoduché, skupinky i jednotlivci mezi sebou soutěžili a za různé úkoly na sta-
novištích dostávali body. někde formou zajímavé přednášky, jinde, přímo „na place“, si děti mohly vy-
zkoušet, jak náročné je být barmanem, kuchařem, makléřem, hercem, hasičem, kameramanem, noviná-
řem nebo rádiovým hlasatelem.

Soutěžící se jednoznačně shodli, že nejzajímavější pro ně byla práce v restauraci. ať už jako kuchař, číš-
ník či barman. Tady si mohli zkusit nejen obsluhovat návštěvníky, ale dokonce i připravit vlastní drink, 
okoukat pár barmanských kousků či uvařit nějakou tu mňamku. „Jednou bych chtěla mít svou restauraci,“ 
prozradila jedna ze slečen a spousta dětí souhlasně přikyvovala. Bylo vidět, že si prosluněný den v pra-
ze náramně užívají, což bylo skvělé, protože je dnes jen pomálu podobných akcí, do kterých se děti vr-
hají s nasazením a tolik si je užívají.

„Musím říct, že je to úžasně zorganizované,“ pochvalovala akci jedna z vychovatelek. „Pořadatelům dávám 
jedničku s hvězdičkou, věřím, že to musí být náročné.“ a jistě měla pravdu, už jen uspořádání akce v cent-
ru prahy pro 280 dětí je těžký úkol. připočítáme-li zajímavý program, který byl v tomto případě nad naše 
očekávání, občerstvení, jídlo, pití a spoustu dalších jiných věcí, musíte žasnout nad tím, co organizáto-
ři dokázali.

„Je to asi největší akce, které se zúčastňujeme,“ potvrdily děti předtím, než se vrhly do natáčení filmu. Je-
den z nejzajímavějších programů, co se jednotlivých stanovišť týká, bylo povolání kameramana a režisé-
ra. Tady byl přítomným nejprve vysvětlen rozdíl mezi hraním ve filmu a na divadle. poté byla rozebrána 
scéna z velkofilmu Titanic. nevěřili byste, jak filmoví tvůrci dokážou pouze správným nastavením kame-
ry nasměrovat diváka přesně tam, kam potřebují. ale že není sranda něco natočit, o tom se děti mohly 
přesvědčit samy. některé si vyzkoušely role rose a Jacka, jiné zaujaly místo za objektivem kamery a za-
hrály si roli režiséra, pomocného režiséra či právě kameramana. O tom, že jsou děti opravdu talentova-
né, svědčily nejen předvedené výkony, ale i profesní hantýrka, kterou si velmi rychle osvojily: „Nějak po-
malu si tam ty ruce chumlejte.“ přesto, že se zprvu některé trochu ostýchaly, přeci jen to byla jejich první 
herecká či štábová zkušenost, po chvilce se osmělily a s naprostým klidem natočily v improvizovaném 
prostředí scénu, která neměla daleko od té pravé filmové.

Jelikož čas ukazoval chvíli po čtvrté hodině, musely se děti rozloučit a přenechat vyhodnocení jednotli-
vých disciplín na povolaných. některé vypadaly unaveně, jiné méně, přesto se všichni plni dojmů moh-
li těšit nejen na vyhlášení toho, kdo byl nejlepší, ale i na zábavný večer v klubu Gox. Tady děti svým klid-
ným jazzovým vystoupením přivedla do nálady kapela navigators, naopak pěkně je rozparádila ener-
gická kapela 4signs. 

nedočkavost byla znát a vyhlášení výsledků nejlepšího týmu i jednotlivce zajímalo snad každého. neu-
míte si představit, jak jsme byli pyšní, když byl tím nejlepším vyhlášen tým, s kterým jsme shodou okol-
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ností strávili příjemnou část odpoledne. první místo si vybojoval Dům dětí litoměřice, na stříbrné po-
zici se umístil DD Most a na třetím stupni stanuly děti z dětského domova z Humpolce. 

a pak už následovala zábava v podobě diskotéky, kde se všichni vyřádili, seč mohli. po náročném dni to 
bylo příjemné zakončení, ale téměř na všech už byla znát mírná únava a vyčerpanost.

Festival Out of Home je rozhodně skvělou akcí, za kterou stojí neuvěřitelně šikovný tým, kterému patří 
náš obdiv. Dokázat bavit téměř 300 dětí, zajistit jim vše potřebné a domluvit spolupráci s organizacemi, 
jež byly do projektu zapojeny, je opravdu neuvěřitelný výkon.

www.liDovky.cZ

foto: Ondřej němec, Lidové noviny
Dětské domovy navštívily Lidovky.cz
4. června 2011, 18:20

praHa - Dvě stě třicet dětí z dětských domovů přijelo v sobotu do prahy na festival Out of home, který 
se letos zaměřil na téma „už víš, čím budeš?“ Děti z šesti zařízení navštívily také redakci serveru Lidov-
ky.cz, kde se seznámily se zaměstnáním novináře.

Když opouští student střední školu, málokdy ví, čím by chtěl jednou opravdu být. Děti z dětských domo-
vů mají své rozhodování těžší, protože je na jejich cestě nemohou vést rodiče, kteří by jim pomohli na-
lézt správný směr a případně je podpořili v dalším rozvoji. Organizátoři festivalu Out of home se proto 
rozhodli, že letošní zážitková hra bude zaměřena na téma budoucího zaměstnání. „Loni se festival zamě-
řil na téma volného času, letos jsme chtěli dětem přiblížit různé profese, aby se poté, co opustí školu, mohly 
snáze rozhodnout, kde by je to nejvíc bavilo,“ říká organizátorka Tereza Dundáčková.

v rámci zážitkové hry navštívily děti také redakci Lidových novin. „Když nás oslovili organizátoři festiva-
lu, ani minutu jsme neváhali a připojili se,“ vysvětluje vedoucí serveru Lidovky.cz Kamila Klausová. editoři 
zpravodajského serveru představili dětem svět internetové žurnalistiky a odpovídali na zvídavé dotazy. 
nakonec mohly děti spolupracovat na článcích o jednotlivých dětských domech a sestavily anketu na 
téma Jak si představuješ svoji budoucnost?

Kamila Klausová myšlenku festivalu oceňuje: „Děti během jednoho náročného dne poznaly spoustu zají-
mavých míst, kam se běžně nedostanou, a je to pro ně každopádně přínos.“ Děti z celé republiky navštívi-
ly také policejní stanici, pojišťovnu, restauraci, fitness středisko, hasičskou stanici, redakci rádia, divadlo, 
módní salon, ordinaci zubního hygienika nebo kancelář počítačového experta. Žáci základních a střed-
ních škol si zkusili práci tlumočníka nebo absolvovali výcvik se psy.
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„Hlavním cílem letošní hry je, aby děti poznaly profese, které by je mohly bavit a jsou pro každého při troše 
snahy dosažitelné,“ vysvětluje Klára Chábová z organizačního týmu.

Koncepce hry je postavena tak, aby děti poznaly nejen profese, které se vykonávají na hlavní pracovní 
poměr, ale uvidí také živnostníky a dozví se, jaké mají možnosti nabízejí brigády.

oDpověDi Dětí Z JeDnotlivýcH DoMovŮ
Dětský domov česká Kamenice

Dětský domov Jeseník

Dětský domov nová ves u Chotěboře

Dětský domov písek

Dětský domov Senožaty

Dětský domov Ústí nad Labem Střekov

Každý tým byl ohodnocen za splněné úkoly a večer se v klubu GOX na Smíchově konalo slavnostní vy-
hlášení vítězů. Letos zahrály kapely 4signs a navigators. Koncerty byly přístupné i veřejnosti a výtěžek 
ze vstupného bude letos věnován na projekt Život nanečisto.

„Život nanečisto jsme podporovali již během prvního ročníku a rádi se k němu vracíme. Jedná se o souhrn vel-
mi užitečných aktivit, kdy se děti připravují na reálný život,“ říká Klára Chábová. Cílem festivalu je nejen na-
plnit užitečně volný čas dětí a něco je v rámci krátkého času naučit, ale v kampani podpořit neziskovou 
organizaci, která se věnuje podobné problematice.

Dětské DoMovy v česku
česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a přirozený do-
mov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. počet takových dětí navíc neustále roste. 

Již téměř 8 000 dětí vyrůstá v domácích dětských domovech či výchovných a diagnostických ústavech.
alarmující je dále rovněž skutečnost, že kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let přijaly vlo-
ni i předloni vždy okolo 2000 nových dětí. nejčastějším důvodem umístění v ústavu podle statistik byly 
důvody sociální.
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Děti z domovů se v Ln učily být novináři

praHa, Když opouští student střední školu, málokdy ví, čím by chtěl být. Děti z dětských domovů mají 
rozhodování těžší, protože jim s hledáním toho správného směru nemohou pomoci rodiče. Organizáto-
ři festivalu Out of Home („Mimo domov“) se proto rozhodli, že letošní zážitková hra bude zaměřena na 
téma budoucího zaměstnání. „vloni se festival zaměřil na téma volného času, letos jsme chtěli dětem 
přiblížit různé profese. aby se poté, co opustí školu, mohly snáze rozhodnout, kde by je to nejvíc ba-
vilo,“ řekla organizátorka Tereza Dundáčková. 

v rámci zážitkové hry navštívily děti také redakci ln. „když nás oslovili organizátoři festivalu, ani mi-
nutu jsme neváhali a připojili se,“ uvedla vedoucí serveru Lidovky.cz Kamila Klausová. 

editoři zpravodajského serveru představili dětem svět internetové žurnalistiky a odpovídali na jejich do-
tazy. nakonec mohly děti spolupracovat na článcích o jednotlivých dětských domech a sestavily anketu 
na téma „Jak si představuješ svoji budoucnost?“. 

Klausová myšlenku festivalu oceňuje: „Během náročného dne poznaly spoustu zajímavých míst, kam se 
běžně nedostanou.“ 
(lid, mev)

Foto: Den v kůži novináře. Děti ze šesti dětských domovů si v redakci Ln zkusily práci v internetovém 
zpravodajství. na serveru Lidovky.cz spolupracovaly na článcích o domovech a anketě Jak si představu-
ješ svoji budoucnost? na snímku vpravo nahoře jsou děti z písku s vedoucí serveru Kamilou Klausovou 
(zcela vlevo), vpravo dole předvádí děti z Jeseníku bojový pokřik. 

prÁvo                                                      Houser
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