
PŘISPĚJTE  NÁM  PROSÍM  NA ALTÁN. 

POMŮŽETE  NÁM  TÍM  TRÁVIT  ČAS  VENKU 
ZA  KAŽDÉHO  POČASÍ.

NÁŠ  VYSNĚNÝ  ALTÁN!
Na místě, kde nyní nic není 
a všichni jen tak postávají,

si moc přejeme postavit altán
ke společnému setkávání,

pohybu i odpočinku.

JAK  NÁM  MŮŽETE POMOCI  PRÁVĚ  VY? —›

DĚTSKÝ  DOMOV  KRÁSNÁ  LÍPA



TO  JSME  MY,  TAK  TROCHU  „JINÝ“  DĚTSKÝ  DOMOV
Jsme příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Nacházíme se ve šluknovském výběžku 
v Krásné Lípě a máme 24 dětí. Jsme láskyplný dětský domov, který se snaží budovat 
přátelské vztahy a dělat inspirativní projekty. Začali jsme budováním komunitní 
zahrady DivyZná, díky které bouráme mýty mezi ústavním zařízením a společností. Jejím 
přesahem je osvěta hostitelské péče. Zveme návštěvy a ukazuje jim, že se věci dají dělat 
i jinak a že dětský domov se může stát opravdovým domovem. Tímto projektem „náš 
sen je altán“ na ně chceme navázat a dále je rozvíjet. S altánem se zahrada stane krásnou 
relaxační oázou pro děti. Cílem je v dětském domově vytvořit takové venkovní zázemí, 
ve kterém bude probíhat přirozená hra, relaxace a terapie dětí.

NÁŠ  SEN  —  ALTÁN  S  HERNÍMI  PRVKY
Dvoreček dětského domova se po dlouhé rekonstrukci stal velmi neutěšeným místem. 
Svépomocí se jej snažíme zvelebit, ale na všechno sami nestačíme. Chybí nám kryté místo 
ke hře a odpočinku. Proto jsme se rozhodli na zahradě v blízkosti pískoviště postavit 
dřevěný altán o velikosti zhruba 4 x 8 metrů. Stavbu altánu pro nás zdarma zajistí firma 
Stavby Jožák. V současné době sháníme finanční prostředky na zakoupení potřebného 
materiálu. Rádi bychom altán vybavili herními prvky – jako jsou lana, žebříky a lanové 
houpačky. Chceme, aby náš splněný sen – altán byl multifunkční a sloužil nejen ke 
společenskému setkávání ale i sportovnímu vyžití.

JAK  PŘISPĚT?
Pomůžete, když pošlete libovolnou 
částkou na účet 241396085/0300 
a do poznámky uvedete heslo „altán“. 
Nebo se spojte s paní ředitelkou dětské-
ho domova PhDr. Sofií Wernerovou 
– telefon 602 622 712 či s patronem 
a organizátorem projektu Karlem 
Jožákem – telefon 731 478 712. Jako 
poděkování sponzory uvedeme na na-
šich webových stránkách, sociálních 
sítích a na pamětní desce.

D Ě K U J E M E ,  Ž E  P O M Á H ÁT E ! více o nás na www.ddkl.cz nebo www.facebook.com/zahradadivyzna


