Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti
Celé Česko čte dětem®
za rok 2014
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IDENTITA CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM®
POSLÁNÍ
Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení
budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich
osobnosti. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem
a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.
ZÁŠTITY
Kampani Celé Česko čte dětem® byla udělena záštita Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Národní knihovny ČR a Dětského fondu OSN UNICEF. Zesnulý prezident Václav Havel
měl od roku 2006 osobní záštitu nad kampaní.
Kampaň Celé Česko čte dětem® je originální a přínosná v tom, že oslovuje všechny generace.
Celé Česko čte dětem® působí na stovky tisíc dětí a dospělých.
K dnešnímu dni projekt Celé Česko čte dětem® aktivně podpořilo přes 80 známých osobností ze světa
kultury, umění a sportu:

Dagmar Havlová, Michal Horáček, Zdeněk Svěrák, Jan Hřebejk, Emma Srncová, Barbora Špotáková, Petr
Nárožný, Jaromír Nohavica, Aneta Langerová, Michal Viewegh s ženou Veronikou, Petr Hapka, Ondřej
Vetchý, Ivana Chýlková, Aňa Geislerová, Ondřej Pavelka, Monika Žídková, Martin Dejdar, Jan Přeučil, Vanda
Hybnerová, Saša Rašilov, Petr Kostka, Jaroslav Dušek, Ester Janečková, Richard Krajčo, Arnošt Goldflam,
Pavel Liška, Pavel Zuna, Kateřina Neumannová, Viktor Preiss, Libuše Šafránková, Dominik Hašek, Ewa
Farna, Aleš Juchelka, Olga Sommerová, Olga Špátová, Eva Dřízgová, Helena Třeštíková, Pavel Jungwirth,
Halina Pawlowská, Petra Braunová, Eliška Hašková Coolidge, Petr Nikl, Milan Cais, Ondřej Smeykal, Luba
Skořepová, Marka Míková, Zlata Adamovská, Petr Bende, Jana Štěpánková, Jiří Sedláček, Lenka
Zahradnická, Kristýna Janáčková, Kateřina Huberová, Jan Hájek, Lada Bělášková, Martin Chodůr, Jana
Bernášková, Kristýna Maléřová - Podzimková, Miloš Čížek, Miroslav Rataj, Monika Zoubková, Boleslav
Polívka, Petr Šiška, Zdeňka Žádníková, Pavel Šporcl, Pavel Šrut, Galina Miklínová, kapela Chinaski, Klára
Issová, Robert Fulghum, Zora Jandová, Zdenek Merta, Petra Braunová, Pavel Kožíšek, Miroslav Donutil,
Václav Vydra, Alžběta Kolečkářová, Gabriela Lefenda, Lukáš Hejlík, Karel Šíp, Jiří Lábus, Alena Ježková,
Daniela Krolupperová, Daniel Mrózek, Sabina Křováková, Markéta Konvičková, Sabina Remundová, Marta
Issová, Lukáš Příkazký, Petra a Radomír Královi a další.

Celé Česko čte dětem® lze rozdělit na mediální a osvětovou kampaň.
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY MARTY KMEŤOVÉ
Vážené dámy, vážení pánové,
jménem správní rady Vám předkládám výroční zprávu společnosti Celé Česko čte dětem®, o. p. s.,
s hospodářskými výsledky a zprávou o činnosti za rok 2014.
Osmý rok činnosti organizace byl opět ve znamení výborně připravených akcí pro děti a jejich rodiče, pro
mateřské a základní školy, ale také pro veřejnost. Narůstající počet nově zaregistrovaných institucí, které se
přihlásily k podpoře šíření osvěty myšlenky Celé Česko čte dětem, svědčí o zvýšeném zájmu o aktivity
kampaně. Výbornou práci ilustrují čísla uvedená ve výroční zprávě, ale za úspěšnou prací se skrývají
především lidé – skvělý kreativní tým, který dokázal svými myšlenkami nadchnout celé Česko.
Musím vyzdvihnout zejména fakt, že se CČČD probojovalo mezi 5 nejlepších neziskových organizací v České
republice v rámci soutěže Neziskovka roku 2014. Potěšitelné je navíc získání třetího místa v hlasování
o Cenu veřejnosti. Účast v mezinárodním projektu Services to Volunteering Europeans (SERVE) přinesla
představitelům Celé Česko čte dětem® partnerské návštěvy v Polsku a v Maďarsku a v březnu hostování 35
zástupců ze sedmi zemí. Výstupy projektu, které zviditelňují a podporují dobrovolnictví jako ukázku
evropských hodnot, zahrnovaly mimo jiné velmi kladné ohlasy na činnost Celé Česko čte dětem a také
perfektní organizaci pětidenního setkání v ČR.
Jménem společnosti Celé Česko čte dětem®, o. p. s., bych ráda poděkovala všem donátorům, partnerům,
institucím i soukromým osobám, které poskytly obecně prospěšné společnosti nejen záštitu, ale finanční
a materiální podporu, která je pro činnost organizace nesmírně důležitá. Velmi pozitivní zjištění je, že nový
finanční partner – firma Beiersdorf, spol. s r. o., která vlastní značku NIVEA, oslovil společnost Celé Česko
čte dětem sám, což potvrzuje zvýšenou prestiž neziskové organizace.
Děkuji také dobrovolníkům, regionálním koordinátorům a dalším spolupracovníkům za podporu, přízeň
a nezištnou pomoc při naplňování základních myšlenek kampaně.

Marta Kmeťová, předsedkyně správní rady
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:
Právní forma:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
URL:
IČ:
Centrální bankovní účet:
Předsedkyně správní rady:
Statutární zástupce:

Celé Česko čte dětem®
obecně prospěšná společnost
Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín
+420 774 782 191, +420 777 074 664
info@ctemedetem.cz, skanderova@ctemedetem.cz
www.celeceskoctedetem.cz
277 67 612
ČSOB, 204135054/0300
Mgr. Marta Kmeťová
Mgr. Eva Katrušáková

Registrace
Datum vzniku:
10. 5. 2006
Datum založení:
10. 5. 2006
Zahájení obecně prospěšné činnosti:10. 5. 2006
Zakladatelka:
Mgr. Eva Katrušáková
Druh obecně prospěšných služeb
o
o
o
o
o
o
o

popularizace hlasitého čtení dětem a mládeži v České republice a podpora širšího přístupu dětí
a mládeže ke kulturním statkům;
napomáhání správnému psychickému a emocionálnímu vývoji dětí a mládeže, získávání vhodných
charakterových vlastností, vzorců morálního chování a formování návyku číst si v dospělosti;
iniciace vzdělávacích a naučně zábavných programů pro děti a mládež ve školách a jiných výchovněvzdělávacích institucích;
podpora a propagace akcí veřejného čtení;
vydavatelské a nakladatelské činnosti;
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí;
poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti.

Změny v rejstříku OPS:

19. 4. 2011

Změny byly provedeny z důvodu změn v zákoně o OPS. Na základě těchto změn byla ředitelka Celé Česko
čte dětem, o. p. s., jmenována statutární zástupkyní společnosti.
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ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Správní rada
 Mgr. Marta Kmeťová
funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
 PhDr. Alena Hasáková
funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
 Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL. M.
funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
Dozorčí rada
 Mgr. Ivana Slováčková
funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
 prof. Ing. Renáta Hótová, Dr.
funkční období od 11. 5. 2010 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.
funkční období od 10. 5. 2006 do 19. 4. 2011, nové funkční období nastalo od 19. 4. 2011
Čestná rada
 Věra Racková
 prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
 Michal Horáček

Správní rada zasedala v roce 2014 jedenkrát. Hlavní body k projednání na zasedání dne 3. 9. 2014 byly:
 Mezinárodní konference „Čtení jako základ moudré výchovy v rodině“ – pozvánky.
 Aktivity a projekty do konce roku 2014
 (Babička a dědeček s Nadací Agrofert, Babička a dědeček do školky Havířov a Třinec, Den Dyslexie,
Přednášky pro Kraj Vysočina, Přednáška Čtení dětem mění životy pro Č. Těšín, Vánoční a mikulášské
bazary).
 Novinky (nový web, nová pracovnice, nové sídlo, audiobooky, Neziskovka roku, Dobročinný fond TŽ,
soutěž s TBWA Navrhni symbol, nové plakáty s TBWA – individuální dárcovství)
 Plán činnosti na rok 2015 (5.TČD Zlín + vzdělávání koordinátorek, cyklus seminářů Čtení dětem mění
životy).
 Mezinárodní projekt Kreativní Evropa, Erasmus+, vytvoření psychologické poradny, přednášky pro
studenty na VŠ, spolupráce s gynekologickými poradnami a porodnicemi, spolupráce s Nedoklubkem,
Pohlednice CČČD, výzkum o čtení, nová fotografická soutěž.
 Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2013 a schválení účetní závěrky.
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CÍLE CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM® PLÁNOVALA PRO ROK 2014
 příprava a realizace cyklu šesti seminářů s názvem Čtení dětem mění životy pro učitele, psychology,
knihovníky a širokou veřejnost; součástí bude workshop pro regionální koordinátorky Celé Česko čte
dětem®;
 zapojení dalších mateřských škol v ČR do projektu Babička a dědeček do školky;
 příprava a realizace 4. Týdne čtení dětem a pokračování nové tradice;
 příprava a realizace ukončení 4.Týdne čtení dětem - Opava čte dětem;
 příprava a realizace mezinárodní konference Čtení dětem mění životy v Praze;
 zapojování co největšího počtu škol a školek do kampaně;
 oslovování rodičů a jiných dospělých z nejbližšího okolí dětí pomocí osvětové a mediální kampaně;
 rozšiřování celostátní sítě koordinátorů v různých regionech České republiky;
 rozšiřování sítě zapojených institucí do speciálních programů pro mateřské a základní školy pod názvy
Klub školek, které čtou a Klub škol, které čtou;
 distribuování plakátů, záložek, letáků a jiných propagačních materiálů do škol, školek, knihoven,
zdravotnických zařízení, psychologických poraden, kin, divadel a soukromým osobám;
 organizování projektu Moje první kniha ve spolupráci s vedením měst;
 oslovování dobrovolníků na čtení dětem v nemocnicích v celé České republice;
 organizace školení pro dobrovolníky
 vybavování nemocničních knihovniček novými knižními tituly pro děti;
 vybavování ordinací dětských lékařů novými knižními tituly pro děti;
 předčítání osobností dětem v různých městech ČR;
 tvorba nových rozhlasových spotů;
 průběžné vysílání TV spotů na kanálech ČT1, ČT2 a ČT24 a tvorba nových spotů;
 podpora kampaně formou účasti v televizních pořadech (Ta naše povaha česká, Dobré ráno s ČT,
Snídaně s Novou, Sama doma, Knižní svět, hlavní zpravodajské relace na všech kanálech a jiné);
 celoroční průběžné publikování zpráv o kampani a jeho aktivitách v knihovnických zpravodajích,
literárních novinách, v obecních zpravodajích ČR, regionálním tisku ČR, v celostátních tištěných
denících a magazínech (MF Dnes, Deník, Právo, Týden aj.);
 rozšiřování internetové kampaně na Facebooku; YouTube (TV spoty, rozhlasové spoty, videa z akcí,
fotografie);
 rozesílání informačního newsletteru 3x ročně na cca 3000 e-mailových adres;
 pořádání celostátních soutěží (výtvarné soutěže Cesta do říše fantazie, 2013 pro děti od 3 do 15 let a
čtenářské soutěže KNIHO-REJ, která probíhá každý měsíc;
 účast na veletrzích a výstavách (NGO Market 2014 v Praze, 4. Letní knižní veletrh v Ostravě a na
dalších);
 účast na charitativních bazarech (Advent plný andělů v Ostravě, Mikulášský charitativní bazar v Praze);
 realizace partnerské návštěvy v ČR a ukončení programu GRUNDTVIG v rámci Programu celoživotního
učení
 vytvoření nových webových stránek Celé Česko čte dětem®
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V RÁMCI MEDIÁLNÍ KAMPANĚ:
Český bestseller 2013
Ředitelka Celé Česko čte dětem®, paní Eva Katrušáková, byla pozvána, aby předala ocenění Cena beletrie
pro děti a mládež za uplynulý kalendářní rok, a to nakladatelství Cooboo. Slavnostní ceremoniál proběhl
v květnu 2014 v rámci 20. Knižního veletrhu Svět knihy v Praze. Patnáctého slavnostního udílení prestižních
ocenění se zúčastnili autoři, nakladatelé, a také sami čtenáři.

prezentace Celé Česko čte dětem na festivalech a charitativních akcích: Svět knihy

Praha, NGO Marketu, 4. Letním knižním veletrhu v Ostravě a Adventu plném andělů v Ostravě
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Předávání ocenění za návrh symbolu CČČD na věcné předměty. Symbolem se stal pohádkový žabák, jehož
autorem je student SUŠ v Ostravě, Lukáš Kubáč. Cenu obdržel na Adventu plných andělů.
uspořádali jsme 8 akcí pro děti, např. v Domě knihy v Ostravě, na 3.Knižním veletrhu
v Ostravě, na veletrhu Svět knihy Praha, a jinde
Fotografie z akcí lze najít na www.celeceskoctedetem.cz v rubrice Galerie.

Dětem v Knihcentru četli např. Roman Vojtek, Jaroslav Dušek nebo Václav Vydra, na veletrhu Svět knihy
2014 herečky z divadla MaléHry.
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uspořádali jsme 4. Týden čtení dětem v České republice
Během týdne od 1. do 7. června probíhaly desítky akcí na podporu předčítání po celé republice. Veřejná
čtení známých i místních osobností, literární večery, semináře, výstavy, soutěže, atd. připomněly rodičům,
pedagogům, knihovníkům a jiným dospělým z okolí dítěte, proč je důležité předčítat dětem.

Děti odpovídají na kvíz Lukáše Hejlíka.

Děti čtou zahajovací báseň.

Scénické čtení Listování.

Hosté slavnostní inaugurace.

 Samostatná zpráva o 4.Týdnu čtení dětem v ČR je přílohou této výroční zprávy.
probojovali jsme se mezi pět nejlepších neziskových organizací v ČR
Z celkového počtu 135 přihlášených organizací z celé České republiky se 15 z nich probojovalo do
semifinále soutěže Neziskovka roku 2014. Všechny organizace, které se do 21. července do soutěže
přihlásily, musely vyplnit rozsáhlý sebehodnotící formulář a doložit svá tvrzení. Po důkladné revizi těchto
poskytnutých podkladů vzešlo z této fáze hodnocení 5 semifinalistů z každé kategorie, u kterých pak
proběhla kontrolní návštěva hodnotící komise. CČČD se
probojovalo mezi 5 nejlepších a navíc v hlasování o Cenu
veřejnosti jsme se umístili na těsném třetím místě.
 V rámci medializace a zveřejňování informací o soutěži
Neziskovka roku 2014, včetně veřejného hlasování, získala
veřejnost
informace o našich aktivitách a našich
podporovatelích.
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prezentovali jsme se na YouTube (TV spoty, videa z akcí, fotky) a rozeslali jsme
informační newsletter na více než 2.500 e-mailových adres

vysílali jsme TV spoty v ordinacích lékařů
Díky mediálnímu partnerství se společností Mediapharma, a. s., jsou TV spoty Celé Česko čte dětem®
vysílány v 800 ordinacích praktických lékařů, v 800 ordinacích gynekologů a v 500 ordinacích pediatrů
v České republice. Díky mediálnímu partnerství se společností AGEL, a. s., jsou v nemocnicích a ordinacích
skupiny AGEL vysílány TV spoty Celé Česko čte dětem® a umístěny plakáty Celé Česko čte dětem®.

zahájili jsme kampaň individuálního dárcovství s novým dárcovským letákem
Jako na všechno, lze i na obdarovávání pohlížet jako na čin čistě sobecký. Posilujeme si ego, vykupujeme
se z hříchů, hrajeme si na spasitele. Anebo naopak. Darování je akt, který zlepšuje život. Ne všichni umíme
tvořit, ne všichni máme nadání a talent. Ne všichni máme takové profese, aby po naší práci něco
zajímavého zůstalo. A dobročinnost může být příležitostí, jak toho dosáhnout.

Informace o možnosti dárcovství lze najít na www.celeceskoctedetem.cz

Dárcovství.
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v rubrice Jak se zapojit /

prezentovali jsme se v médiích
Tištěná a internetová média
 PRÁVO, květen 2014 – Ředitelka společnosti Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková řekla Právu:
„Předčítání učí lásce k literatuře“
 Mladá Fronta DNES, červenec 2014 – Děti, knihy, čtení, baví je to?
 Speciál pro mateřské školy, únor, 2014 – Projekt „Babička a dědeček do školky“
 BULLETIN, březen 2014 – „Pojď, budu Ti číst“, tak zní motto neziskové organizace Celé Česko čte
dětem
 Deník, říjen 2014 – otisknuta pozvánka na mezinárodní konferenci „Čtení dětem jako základ moudré
výchovy v rodině“ v Praze
 Horník, listopad 2014 – „Veřejnost ocenila projekt Celé Česko čte dětem“
 Hutník, listopad 2014 – „Víme, že naše práce má smysl“
 Jihlavský deník, leden 2014 – „Je to pro mě relax“, říká o čtení nemocným dětem Petra Čermáková
 Karvinský deník, 2014 – „Když čtou knížku tatínkové, baví to děti mnohem víc“
 PRÁVO, květen 2014 – Ředitelka společnosti Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková řekla PRÁVU:
„Předčítání učí lásce k literatuře“
 Zwrot, 2014 – „Dać dzieciom korzenie i skrzydła“
 Informuji.cz, duben 2014 – „Jaroslav Dušek čte dětem v Domě Knihy Knihcentrum“
(http://www.informuji.cz/akce/msz/32055-jaroslav-dusek-cte-detem-v-dome-knihy-knihcentrum/)
 www.regiony24.cz, duben 2014 – „V ostravském Domě knihy bude číst dětem Jaroslav Dušek“
 www.novinky.cz, září 2014 – „Pro rozvoj dítěte je důležité číst z papíru, ne z monitoru“
(http://www.novinky.cz/zena/deti/347323-pro-rozvoj-ditete-je-dulezite-cist-z-papiru-ne-zmonitoru.html)
Televizní a rozhlasová média
 v pořadech České televize – Události (29. 5.), Události a komentáře (29. 5.), Zprávy z regionu;
 v olomoucké televizi ZZIP – 3. 6.
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V RÁMCI OSVĚTOVÉ KAMPANĚ:
zapojili jsme celkem 140 nových škol, školek, mateřských center, knihoven, nemocnic,
psychologických poraden a měst do Celé Česko čte dětem®
Registrované instituce lze najít na www.celeceskoctedetem.cz v rubrice Jak se zapojit/Kdo už se zapojil,
kde se zobrazuje přehled organizací na mapě České republiky.
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pokračujeme v projektu Babička a dědeček do školky
Projekt pokračuje v dalších městech v ČR, např. v Brně, v Ostravě, ve Zlíně, v Kunžvartě, v Havířově,
v Kutné Hoře, v Krásné Lípě, v Praze, v Havířově, v Třinci a v dalších městech.
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pokračujeme v realizaci projektu Čteme dětem v nemocnicích, např. v Jihlavě, Hradci

Králové, v Ostravě, v Českých Budějovicích, atd.

Dobrovolníci pravidelně dochází na dětská oddělení nemocnic a čtou malým pacientům, aby jim zpříjemnili
pobyt v nemocnici.
předali jsme sbírky knih do nemocnic v Prostějově, ve Zlíně, v Opavě, v Písku, v Plzni,
v Hradci Králové a v jiných městech
Mimo jiné proběhly sbírky knih v rámci zahájení a ukončení 4. Týdne čtení dětem v ČR, v Olomouci
a v Opavě.
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proškolili jsme nové dobrovolníky na čtení dětem v nemocnicích
Od ledna do prosince 2014 proběhlo 8 školících
seminářů pro dobrovolníky, kteří chtějí chodit číst
dětem do nemocnic nebo nám chtějí pomáhat.
Celkem jsme proškolili 59 nových dobrovolníků.

Seminář ve Zlíně – studenti Baťovy univerzity.
uspořádali jsme několik vzdělávacích seminářů a přednášek pro rodiče a veřejnost,
např.: v Českém Těšíně, Horní Lištné, v Jihlavě, v Praze a dalších městech

Ředitelka Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková
přednáší (Český Těšín, Horní Lištná).

Regionální koordinátorka Petra Čermáková přednášela na konferenci v Jihlavě.
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v rámci mezinárodního projektu Services to Volunteering Europeans (SERVE) se
představitelé Celé Česko čte dětem® zúčastnili partnerských návštěv v Polsku a v Maďarsku a
v březnu jsme hostili 35 zástupců ze sedmi partnerských zemí

Projekt SERVE, splňuje strategické cíle, které
zviditelňují a podporují dobrovolnictví jako ukázku
evropských hodnot. Cílem projektu bylo zaměřit se na
praktické aspekty řízení dobrovolníků a na
profesionalizaci dobrovolnické sítě.

díky projektu Moje první kniha byly obdarovány další desítky nově narozených dětí na
Vítání občánků krásnou dětskou knihou a osvětovými materiály

Stránka 16 z 25

v říjnu 2014 jsme pořádali v Praze mezinárodní konferenci s názvem Čtení dětem jako

základ moudré výchovy v rodině
193 účastníkům konference z řad pedagogů, knihovníků, studentů i veřejnosti přednesla PhDr. Irena
Prázová, PhD., z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze výsledky letošního výzkumu na téma
dětského čtenářství v ČR. Mimo jiné z 513 respondentů ve věku 6 – 9 let na otázku „Proč nečteš častěji“
odpovědělo 72% dětí „Protože mě to nebaví“.
Mezinárodní konference proběhla 16. října v Praze v Národní technické knihovně. Zejména studenti
středních škol pokládali provokativní otázky jednomu z nejznámějších českých psychologů, PhDr.
Jeronýmu Klimešovi, který přednášel na téma „Děti a média“, o podprahovém působení reklam v televizi
nebo o životních návycích tzv. „facebookové generace“. Úspěšný profesor sociologie Tomasz Szlendak
z Institutu sociologie v polské Toruni zaujal publikum např. tématem o „nových mladých otcích“, kteří se
podílejí aktivně na výchově dětí v Polsku.

Účastníci konference, v popředí regionální koordinátorky

PhDr. Irena Prázová, PhD., z Fakulty sociálních věd UK

Mgr. Eva Katrušáková s oceněnou dobrovolnicí.
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Prof. Tomasz Szlendak z Toruně

PhDr. Jeroným Klimeš

Přednášející, ocenění dobrovolníci a tým CČČD

pravidelně pořádáme celostátní čtenářskou soutěž – KNIHOREJ

Každý měsíc vylosujeme 3 dětské vítěze, kteří dostanou krásné knižní a jiné dárky od Celé Česko čte
dětem.
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každoročně pořádáme celostátní výtvarnou soutěž – Cesta do říše fantazie
V březnu roku 2014 jsme vybrali vítěze v sedmi kategoriích, a to za rok 2013.
První místo

Druhé místo

Cena Grand Prix

Třetí místo

1.místo Soubor prací (zástupce)

2.místo Soubor prací (zástupce)

3.místo Soubor prací (zástupce)
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Cena fantazie
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ZÁŠTITY A PARTNERSTVÍ V ROCE 2014
Kampaň Celé Česko čte dětem® zaštiťují:





Ministerstvo kultury České republiky;
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky;
Národní knihovna České republiky;
organizace UNICEF.

V roce 2014 jsme získali 19 nových individuálních dárců a celkem jich v tomto roce bylo 41.
Děkujeme našim dárcům, partnerům a spolupracujícím organizacím za finanční, věcnou i partnerskou
podporu.

Hlavní finanční partner

Partneři pro finanční dary

Hlavní partner pro věcné dary

Partneři pro věcné dary

Mediální partneři
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Partneři
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CÍLE CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM® PLÁNUJE PRO ROK 2015
Tradiční celoroční projekty





Moje první kniha (darování knih a propagačních materiálů v rámci Vítání občánků).
Čtení dětem v nemocnicích (naši dobrovolníci chodí pravidelně číst do nemocnic).
Knižní dary do nemocnic a dětských ordinací.
Babička a dědeček do školky.

Vzdělávací a osvětové projekty
 Cyklus setkání se seniory, kteří se účastnili projektu Babička a dědeček do školky v Praze, Brně,
Ostravě a Zlíně v roce 2014.
 Cyklus seminářů Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině v MSK kraji, v Praze, Brně a
Českých Budějovicích.
 Vzdělávací semináře pro dobrovolníky (regionální koordinátorky, dobrovolníky na čtení dětem
v nemocnicích) – 2x až 6x ročně.
 Mezinárodní konference Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině. Konference bude
zasvěcena moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte a vlivu
médií na duši mladého člověka, v Ostravě, 13. 11. 2015. Budou zajištěni mezinárodní přednášející:
Eva Katrušáková (ČR), Jeroným Klimeš (ČR), Ewa Woydyllo (PLR), Sue Palmer (VB).
Mediální projekty
 Čtení z knihy Sedmero krkavců v rámci promo nového filmu Alice Nellis.
 Veletrhy a eventy – Ostravský knižní veletrh 2015, Den autismu, NGO Market 2015, Svět knihy 2015,

Advent plný andělů.
 Slavnostní zahájení 5. Týdne čtení dětem v ČR za účasti slavných osobností ze světa kultury, umění a
sportu, ve Zlíně, 30. 5. 2015. Akce bude součástí 55. ZLÍNFILMFESTIVALU – mezinárodního festivalu
filmů pro děti a mládež.
Celostátní 5. Týden čtení dětem v ČR, během celého týdne budou probíhat desítky akcí v celé
republice. V rámci účasti na 55. ZLÍNFILMFESTIVALU budou ve Zlíně probíhat kulturní akce pod
záštitou CČČD každý den, 1. - 7. 6. 2015.
 Čtení se svým rodičem či prarodičem – tři setkání se známou osobností z MSK kraje a čtení s jeho
rodinou.
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Celostátní soutěže


Cesta do říše fantazie 2015 – celostátní výtvarná soutěž pro děti od 3 do 15 let (ukončení soutěže

proběhne 31. 12. 2015).
 KNIHO-REJ aneb čtenářská soutěž – celostátní čtenářská soutěž pro děti. Každý měsíc nová soutěžní
otázka z dětské knihy – soutěž probíhá celoročně.
 Účast v soutěži neziskových organizací o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo 2015.
 Účast v soutěži Neziskovka roku 2015.

Ostatní








Zřízení nového e-shopu na našem novém webu www.celeceskoctedetem.cz
Zajistit nové produkty do nového e-shopu (např. trička s novým designem).
Uspořádat celostátní setkání dobrovolných regionálních koordinátorek.
Vytvořit záložku do knihy s novým grafickým návrhem, včetně pohlednice.
Vytvořit nový leták pro individuální dárcovství a zaměřit se na tento segment.
Vytvořit nové plachty na reklamní plochy HyperCube.
Oslovit nové partnery a organizace ke spolupráci.
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