23. TANGO – DARUJ HRAČKU
zpráva o činnosti - představení
Daruj hračku je autorský a nejstarší projekt svého druhu na území České republiky a Slovenska.
Tango je skupina jeho organizátorů – manažerů na vozíčcích.
IČ: 62060678; OR: oddíl A vložka 4611 KS Hradec Králové;

sbírka listin - zde - PROVĚŘTE SI NÁS

nejsme nadace/fond, ale jen lidé, co mají své odžito a na své jméno dělají, co si myslí, že by se dělat mělo: chovat se jako lidé

tradice

a reference: existujeme od roku 1994, Daruj hračku realizujeme od roku 1997 – letos 23.ročník !

výjimečnost

je v nás, organizátorech - našich ZP manažerech na vozíčcích – nevzdali jsme život Také-zde.

dosah

ze sídla, které je v Havlíčkově Brodě doslova do všech regionů ČR, všech 14 krajů do 150 míst

inspirace
následovaly
nás

k následování nás, manažerů na vozíčcích a Daruj hračku ve prosp. dětí a lidí s růz. handicapy je,
vedle konkrétní pomoci dětem a lidem a zapojení ZP manažerů je jedním z našich hlavních cílů
Ježíškova vnoučata Českého rozhlasu (od 2017), Milý Ježíšku (od 2013), všechny Stromy splněných
přání (průběžně od 2004), Dejme dětem šanci (od 2011) a mnoho dalších

slušnost

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

již jsme

pomohli 46.961 dětem a lidem (1997-2018) s různými handicapy ze 150 domovů a zařízení celé ČR

ocenění

mj. 5x jsme obdrželi, na podiu ND v Praze, prestižní Cenu-Ď, kterou mj. má také V.Havel, D.Duka....

VE ZKRATCE a BODECH - RYCHLÁ NAVIGACE v dokumentu a videích – klik tlačítka
jen díky partnerům, dárcům a ježíškům jsme zvládli již 21. a 22. ročník a chystáme 23. ročník

14.347.331,- Kč

46.961

VELKÉ VĚCI

NÁRODNÍ DIVADLO

je hodnota splněných přání

dětem a lidem s růz.handicapy

v naší činnosti

ve stoje nám i Vám tleskalo

2017 / 7.120.850,2018 / 7.226.481,-

ze 150 domovů a zařízení celé
ČR jsme již pomohli

včetně uplatnění 4 nových ZP
autenticky očima ZP manažera

k udělení a rekordnímu počtu
nominací na prestižní Cenu-Ď

respekt a doložení

naše výsledky

reference

naší činnosti, životů a výsledků
povedlo / nepovedlo se

autentickými obrázky a videi,
snad stojí za to

si historií, prací, výsledky
tvoříme od roku 1994

MASLOW
v praxi

tým - TANGA, manažerů na vozíčcích, autorů a organizátorů Daruj hračku
jmenujeme se podle značky inv. vozíčku - sami na sobě ukazujeme lidem, že bariéra není schod, ale nedostat
šanci

KLEMPÍŘ Pavel * 1964
ředitel Tango
a Daruj hračku

BEK Pavel * 1970
DMO vozík
fr. hole programy akcí

HERZINGER Vašek * 1989 KOSINKOVÁ Monika *82´
úraz, el.vozík, manažer
spin.sval. atrofie,
Daruj hračku
el. vozík, jednání s partnery

KRÁLÍK PATRIK * 1993

BENEŠ MARTIN * 1976

PROCHÁZKA JOSEF *1985

FRAŇKOVÁ ELIŠKA *86´

úraz, vozík, manažer pro
Daruj hračku

úraz, vozík, amp.lev. paže,
manažer pro Daruj hračku

úraz, vozík, manažer pro
Daruj hračku

úraz, vozík, manažer pro
Daruj hračku

VANĚK ALEŠ * 1985
úraz, vozík, manažer pro
Daruj hračku

ZDRÁHAL Jan * 1980
DMO vozík studenti,
dobrovolníci

takto se autenticky
MALUJÍ PŘÁNÍ

JAK VYPADAJÍ VÝSLEDKY TOHO,
CO SPOLEČNĚ DĚLÁME
(za každým úsměvem je příběh - společně jsme jeho součástí)

ÚVOD

DŮKAZY MÍSTO SLOV
videa autenticky – stačí klik
Tango * projekt
domovy * děti

média * weby
návštěvnost

CO JE NA NÁS, aby v domovech byla věcně splněná přání za 7-8 mil ročně:
ÚVOD
celé to zorganizovat – aby bylo co – komu – kým – jak splnit
a každu věc zkontrolovanou, že je OK dostat odtud – přes nás – tam
rok

dětí / lidí

počet přání

domovů

váha dárků

splněno

v hodnotě

předání

2018

2.533

5.066

74 z celé ČR

6,13

2.942

7.226.481,-

19.12., KD H.Brod

2017

2.531

5.062

74 z celé ČR

6,22 tuny

3.047

7.129.850,-

20.12., KD H.Brod

NÁPADY NA ŘEŠENÍ ze zoufalství jsme založili transparentní účet
Přímo zde TRANSPARENTNÍ ÚČET - Tango – Daruj Hračku, ZP manažeři – AUTO
Číslo: 115-8309500237/0100
Pomůže nám jakékoliv pojízdné vozidlo – MPV, COMBI, SUV, MIKROBUS
třeba z firemní obměny vozového parku ( třeba i trochu uspíšené )
nahrazované vozidlo rádi přijmeme a bud dlouhodobě odpracujeme nebo
budeme splácet v rozsahu, jehož jsme schopni, s ohledem na naši činnosti

JE TU DARUJ HRAČKU - a DEFINITIVNĚ STOJÍME - klik
není čím vozit lidi (ZP, studenty..) ani materiály k / z / pro DH
doslova paralýza naší existence: není čím - není jak
TAKTO
JSME SAMI SEBE
TAHALI
ZACHRAŇOVALI

SE
nyní již stojíme
Renault Espace Grand (modrý) – U Ž KONEC

Ford Mondeo combi – r.v. 1997 – KONEC

stav

vyřazen z reg. vozidel

stav

vyřazen z reg. vozidel

data

r.v. 2004 / 250 tis.km

data

r.v. 1997/ 1,098 mil. km (!)

míst

7 – variab., 2x el. voz.

míst

5, ZP max. 2, el. vozík. max 1

situace 9x za 12 měsíců jsme
zůstali stát cestou

situace

zprovoznění = 45 tisíc.
Perspektivně = nesmysl

„NEHRABEME a NIKDY JSME NEHRABALI“ pro sebe
prioritou byla vždy činnost a cíl – Daruj hračku
rezervu nebylo možné si dovolit tvořit, protože i na projekt sám bylo vždy jen tak tak

NUTNĚ POTŘEBUJEME a OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ - variabilní potřeba, sen, ideál = Ford Tourneo Custom
Nebo novější a spolehlivější typy Renault Espace Grand, Ford Galaxy,Pegueot Traveller long,cokoliv co poslouží
nechceme vytloukat formou pořízení podobného vozu třeba za 70 - 100 tisíc
korun, které bychom možná nějak zvládli splácet, ale výsledek by byl stejný
frajeřit
skutečně nepotřebujeme formou luxusu nebo úplně nových vozů – podmínkou
jsou skutečně variabilní a individuálně nastavitelné a manipulovatelné sedačky –
na to byl Espace ideální a aby nám trochu vydržel
variabilita Je sedačky jednotlivě variabilní s ohledem na proměnlivou skladbu osob, vozíků
manipulace a materiálu manipulovatelné 1 zdravou osobou
klín klínem

1+1

7-9
místný

dělené, vyjímatelné, individ. nastavitelné a polohovací s
ohledem na individuální stav a potřeby přepravov. ZP osob

5 míst
kombi

velký zavazadlový prostor

jistota
Je, že nám vydrží dlouho – oba nynější nám vydrželi 19 a 13 let
stáří nerozhoduje, ojeté, demo vozy ap.
zkoušíme
doslova všechny – dovozce, bazary ap. - již více než rok marně
„prsa a zadnice“ Je naše smůla, že je nemáme, či nejsme „celebrity“ rozesílající selfie z vany a bazénu–ty dostávají vozy zdarma
my jsme jen obyčejní lidé, co nezatrpkli a i v našich situacích se snaží dělat co, co si myslíme, by se dělat mělo

MASLOWOVA PYRAMIDA ZÁKLADNÍCH POTŘEB

ÚVOD

DÍKY PARTNERSTVÍ S NÁMI TAKTO VYPADÁ V REÁLNÉM ŽIVOTĚ
díky tomu, že ji můžeme mít plnou my od partnerů,
ji my plníme mnoha a mnoha dalším (včetně zpětně partnerů)

Základní potřeby – jsou nevyhnutelné potřeby, bez kterých člověk není schopen přežít (jídlo, spánek
apod.), ale také ty, které vyplývají z člověka jako z jedince a součásti společnosti (uspokojení z práce,
seberealizace, sounáležitost s ostatními lidmi).
Abraham Harold Maslow definoval a stylizoval základní lidské potřeby do pyramidy, pro kterou platí, že
čím níže umístěna potřeba v pyramidě je, tím je základnější a tvoří základ pro každou nad ní umístěnou.
První čtyři kategorie Maslow označuje jako potřeby nedostatkové a pátou kategorii jako existenční s tím,
že u obou kategorií se stále jedná o potřeby – tedy pociťované nedostatky nezbytného.

JEDNA VĚC JSOU ŘEČI, SLOVA, TEORIE...NA KTERÉ NEMÁME ČAS...
A DRUHÁ PAK TAKTO REÁLNÝ ŽIVOT...HMATATELNÝ...

díky Tangu a DH
jejich partnerům
a ježíškům

ODJEZD Z HAVLÍČKOVA BRODU, PO PŘEDÁNÍ,
z nouze a na 36 hodin, PŮJČENÝM VOZEM

PŘÍMÉ – LIDSKÉ VÝSLEDKY PARTNERSTVÍ S NÁMI - TAKŽE ČLOVÍČKOVÁNÍ - klikněte si
ÚVOD

V ČÍSLECH - DARUJ HRAČKU 1997 – 2018
Daruj hračku

autorský projekt Tanga

1997 - 1998

s Rádiem Alfa

1999 – 2014

s Českým rozhlasem

celkem domovů

151 DD, ÚSP a dalších zařízení z celé ČR

celkem dětí

více než 49.498 z celé ČR

ZP manažeři

celkem Tangem prošlo 57 ZP lidí, které
se podařilo nastartovat zpět do života

(2019 = 23.ročík)

mnoho firem k zaměstnání ZP lidí

inspirovali jsme

mnoho ZP lidí nevzdat nepřízeň osudu

rok

dětí / lidí

počet přání

domovů

váha dárků

splněno

v hodnotě

předání

2018

2.533

5.066

74 z celé ČR

6,13 tuny

2.942

7 226 481,-

19.12., KD H.Brod

2017

2.531

5.062

74 z celé ČR

6,22 tuny

3.047

7.120.850,-

20.12., KD H.Brod

2016

2.486

4.972

71 z celé ČR

6,17 tuny

3.133

6.176.775,-

20.12., KD H.Brod

2014

2.593

5.186

70 z celé ČR

7,21 tuny

4.059

8.194.421,-

REKORD

„není to špatné, na pár vozíčkářů...“,ale potřebujeme k tomu dobré a stabilní parťáky, na které se můžeme spolehnut tak,
jako na nás každoročně, již 23 let spoléhá na 2.600 dětí a lidí s různými handicapy a 75 domovů a zařízení – děkujeme !

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
JSME UŽITEČNÝM PARTNEREM v SOF - SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI firmy, kdy
dnes
si každý
SOF

podnikatel, firma i běžný nakupující ověřuje a získává info o e-shopech, partnerech atd. a stejně tak úředníci či
vypisovatelé a hodnotitelé výběrových řízení o uchazečích či objektech svých kontrol – a SOF je pozitivní reference

ochrání

kultivovaně +pravdivě,před nekonečnými žádostmi o podporu (stačí odkázat na svém webu na vlastní,doloženou SOF)

silným

a prestižně oceňovaným projektem s mnoha společenským dopady Vám oplátkou budeme silnými partnery

všechny

je již běžnou a užitečnou součástí činnosti firmy, nesoucí jí zpětně profit z vnímání médii, veřejností, zaměstnanci

podklady Vám kvalitně připravíme – stačí jen vložit k Vám na web a dle Vašich potřeb do dalších materiálů

JAK JE TO S ČASEM - NEKONEČNĚ a VŽDY NAPNUTĚ
leden - březen
duben - srpen
září - prosinec

je finální a rozhodující období na ukončení uplynulého ročníku, když již známe náklady.
jaké podmínky vytvoříme v tomto období, tolik dětí, lidí a domovů můžeme v září zařadit
jsou období, kdy prostě „jedeme na tisíc %“ v úplně všech ohledech

PŘEJEME VÁM - a věřte, že z naší strany skutečně NEFORMÁLNĚ
 pevné zdraví a jen samé dobré lidi na Vaší poutí životem
 nalezení si chvilky času pro sednutí si s blízkým člověkem, lidmi, přáteli, kolegy na malé zastavení se v běhu žití nad
společným shlédnutím autentických videí o radosti, životě jinak,domovech..jež by bez Vás i nich nevznikla
 aby jste si ve chvílích, kdy Vám třeba bude těžko, vzpomněli na naše manažery a denní úskalí jejich žití.

S úctou a přáním všeho dobrého - Pavel Klempíř – ředitel Tango a Daruj hračku
mob: 777 795 860
E-mail: klempir@clovickovani.cz
daruj-hracku.cz
facebook.com/darujhracku facebook.com/TangoZPmanazeri

oworld.cz

