Tisková zpráva
OUT of HOME 2012 – Když se chce, všechno jde
Když se chce, všechno jde - téma letošního festivalu OUT of HOME (OOH), který se zaměřuje na
podporu dětí z dětských domovů a jejich integraci do společnosti. 26. května čeká na 250 dětí
dvacet stanovišť po Praze, kde jim organizátoři a řada známých osobností představí netradiční
a zajímavé profese. S dětmi z více než 20 dětských domovů celé České republiky se tak
například setkají herec Vojta Kotek, spisovatelka Radka Denemarková či módní návrhářka
Liběna Rochová. Program vyvrcholí večer, kdy budou vyhlášeny výsledky a zahrají kapela
4signs a DJ Friky.
PRAHA – Šestý ročník festivalu OUT of HOME bude v Praze hostit přes dvacet dětských domovů,
které si přijedou vyzkoušet do hlavního města na vlastní kůži přísloví Když se chce, všechno jde.
Během zážitkové hry navštíví děti několik stanovišť, kde na ně budou čekat zajímaví lidé, kteří se
věnují netradičním koníčkům či profesím. Jedním z lektorů bude třeba Vojta Kotek, který se svými
přáteli povede stanoviště FILMAŘ.
„Aby děti neuvízly ve spletitých sítích naší společnosti, je potřeba ukázat jim tu nejlepší cestu. A to
festival Out of Home dělá,“ říká Vojta Kotek, umělecký ředitel festivalu Český tučňák (spřátelený
festival OOH). Udílení cen Český tučňák hledá a oceňuje v naší republice mladé talenty. „A ti se
mohou skrývat kdekoliv. Proto bude Tučňák na Out Of Home vyhlížet talenty na jednom ze stanovišť.
Třeba právě tam zavítají budoucí úspěšní umělci,“ dodává Vojta Kotek.
Záštitu nad MÓDNÍM NÁVRHÁŘEM převzala Liběna Rochová, která ke spolupráci s festivalem
dodává, že ne každý má to štěstí prožít plnohodnotný život s úplnou rodinou, která ho podporuje a
pomáhá směrovat jeho budoucí život. „Budu šťastná, když se svými studenty pomůžeme dětem z
domovů se

orientovat a motivovat je. Vážím si této nabídky a spolupráce,“ vysvětluje Liběna

Rochová. Stanoviště SPISOVATEL/KA se ujme česká autorka oblíbených knih Radka Denemarková,
stanoviště HUDEBNÍK povede kapela 4signs.

Mezi další profese, které si děti budou moci vyzkoušet, patří kriminalista, volejbalista, hasič, break
dancer, architekt, novinář, aranžér, maskér, ilustrátor, kostymérka, hudebník, aj. „Smyslem letošního
ročníku bude dětem představit různé netradiční profese, které mohou dělat ve volném čase, ale klidně
se s nimi uživí, pokud se tomu rozhodnou věnovat profesionálně, “ říká organizátorka festivalu Klára
Chábová. Děti z dětských domovů nemají podle ní často představu, čím by chtěli být a hlavně, co by
třeba mohly dělat. „Chceme jim v tom trochu pomoci a současně zpříjemnit chvíle volna něčím jiným,
než jsou zdi jejich dětského domova,“ dodává Chábová. Jednotlivá stanoviště budou například ve
smíchovském HUBu, Dejvickém divadle, na Nové scéně Národního divadla, Policejním muzeu či
keramické nebo návrhářské dílně.
Novinkou je letos stanoviště FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ, které absolvují děti od 17 let a bude to pro ně
překvapení. Dozví se to až na slavnostním zahájení. Toto stanoviště bude umístěno na centrále Modré
pyramidy a ujmou se ho finanční školitelé. „Rádi bychom vybrali z týmů nejstarší děti, pro které
bychom na dopoledne připravili hru zaměřenou na finanční plánování. Měla by jim rozšířit obzory
v této oblasti. Čeká je odchod do reality a získané informace by jim mohly pomoci do rozjezdu,“
doplňuje Klára Chábová.
Sobotní klání dětských domovů vyvrcholí v kulturním domě Staré kino ve Stodůlkách, kde vystoupí
kapela 4signs a zahraje DJ Friky. Zvána je také veřejnost. Vstupné je 80 Kč a vybrané peníze půjdou
na projekt Život nanečisto, který organizátoři partnersky podporují.
O festivalu Out of Home: Festival bude realizován již pošesté a snaží se vhodně naplňovat volný čas
dětí z dětských domovů a zároveň podporuje vybranou neziskovou organizaci, která se podobné
problematice věnuje. V minulosti to byl například projekt Rozmarýna. Stejně jako v loňském ročníku
tak i letos to bude projekt Život nanečisto. Ke známým tvářím, které festival v uplynulých ročnících
přivítal, patřily například zpěvačky Ewa Farna, Lenka Dusilová či zpěvák a herec Tomáš Klus. Více
informací o akci naleznete na internetové adrese www.mimodomov.cz.
Život nanečisto: Seriál kurzů mimo prostředí dětského domova, během něhož zkušení a kvalifikovaní
lektoři, psychologové a pedagogové děti a mládež prakticky seznamují s nejrůznějšími rizikovými
situacemi, s nimiž se pravděpodobně setkají po opuštění domovského zařízení. Kurzy 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.

Partnery festivalu jsou:
RWE
Magistrát hlavního města Praha
Nadace Vodafone
Modrá pyramida
KOFOLA
Lidovky.cz
a také provozovatelé stanovišť, kteří nám kromě prostor poskytují také lektory.
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