
Spolu je v tom

naučíme chodit



1Vážená paní, vážený pane, 
 
dovolujeme si Vás oslovit jménem Občanského sdružení Janus.
 
Občanské sdružení Janus nabízí své služby a pomáhá dětem, dospívajícím  
a mladým dospělým, kteří neměli tolik štěstí jako většina naší společnosti 
a musejí vyrůstat bez vlastní rodiny. Především se jedná o děti a mladé 
lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech nebo pěstounské péči. 

Sdružení pomáhá mladým lidem, kteří opustili brány ústavní péče nebo 
náhradní rodiny, s prvními kroky na jejich cestě samostatným životem. 
Mají však svůj start ztížený vinou absence důležitého  
rodinného zázemí. 

Jednou z významných složek firemní strategie je podpora sociálních, 
ekologických a kulturních iniciativ či sportovních aktivit. Tato forma 
podpory dává firmám a společnostem možnost zapojit se do přípravy  
a realizace řady ušlechtilých myšlenek, na které se nedostává  
finančních prostředků ze státního rozpočtu, grantových řízení apod.  

Vzhledem k náročnosti a nákladnosti našich aktivit a služeb,  
které klientům poskytujeme, by byl pro nás významnou podporou 
např. finanční příspěvek, věcný dar, poskytnutí služby či dobrovolnická 
činnost. To vše poslouží k pomoci našim klientům.  

Zajímají Vás podrobnosti? Zeptejte se nás.

Na co konkrétně můžeme Vaši pomoc využít? 

Například na pořízení počítačů nebo právní poradenství  
pro sdružení i klienty, na zakoupení materiálu pro tvůrčí dílny  
s klienty, zajištění zážitkových programů pro klienty, ubytování 
a stravu pro klienty při vícedenních akcích,zajištění lektorů 
vzdělávacích programů pro klienty, vzdělávání zaměstnanců 
sdružení, na práci projektového manažera či fundraisera atd.
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Finanční podpora:

Dle výše podpory nabízíme status partnera či generálního 
partnera. Partnerství funguje na principu sponzorství 
a vzájemné spolupráce. Samozřejmostí je sepsání darovací 
smlouvy a v souvislosti s tím daňové zvýhodnění ať už fyzických, 
či právnických osob. Případně nabízíme sepsání sponzorské 
smlouvy o reklamě a v souvislosti s tím možnost snížení základu 
daně v plné výši nákladu.

Číslo účtu: 670100 – 2205419189/6210

Věcné dary a služby:

  Přivítáme např. tyto věcné dary:
potraviny na víkendové a vícedenní pobyty s klienty, kancelářský 
materiál, kuchyňské vybavení, vybavení pro úklid kanceláře,  
vybavení do domácnosti pro pomoc klientům v samostatném životě, 
PC + příslušenství, tiskárnu a tonery, materiál pro tvůrčí dílny  
– arteterapii, muzikoterapii a dramaterapii atd.

  Přivítáme např. tyto služby:
poradenství v oblasti marketingu, fundraisingu, PR a reklamy, 
poskytování podporovaného zaměstnávání našich klientů, fotografické  
a reprografické služby (tisk pozvánek, plakátů aj.), autodopravu, 
pronájem prostor pro akce pořádané pro klienty, odkaz na Občanské 
sdružení Janus na Vašich stránkách (web, Facebook) atd. 

Podporovatelům nabízíme: 

propagaci Vaší firmy nebo značky, pozvání a propagaci na našich akcích, 
prezentaci Vaší firmy na našich internetových stránkách a na Facebooku, 
ve výroční zprávě, tiskových zprávách, případně v článcích, reportážích  
či rozhovorech otištěných nebo odvysílaných v médiích, prezentaci na letácích 
a plakátech, šíření dobrého jména a statusu partnera nebo generálního 
partnera, zprávy o konkrétním využití daru, zprostředkování přímého  
kontaktu s klienty a zaměstnanci Občanského sdružení Janus atd.



Kontakt:

Ing. Andrea Doubková, ředitelka
mobil: +420 775 785 335
e-mail: andrea.doubkova@janus-os.cz

Jitka Nosková, DiS., sociální pracovnice
mobil: +420 775 785 325 
e-mail: jitka.noskova@janus-os.cz
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Máte další nápady, jak nám a našim klientům pomoci?  

Ozvěte se nám, navštivte nás, podívejte se na naše webové stránky,  
seznamte se s našimi klienty. Jsou to děti a mladí lidé, kteří teprve hledají  
svou cestu životem, mnohdy ještě neznají „pravidla hry“ v naší společnosti. 

Spolu s vámi jim můžeme ukázat správný směr a pravidla je naučit.


