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Charitativní kalendář Domovinky – 4. Ročník 
Nabídka spolupráce 

 
Stručná charakteristika projektu 
S tvorbou charitativního kalendáře máme již tříletou praxi. Do jeho realizace se pouštíme 

především ze dvou důvodů. Jeho realizace přináší seniorům z našich stacionářů nevšední zážitky, 
splněná přání a hlavně je prostě neskutečně baví. Věříme, že focení, které bychom rádi realizovali 
po předchozí domluvě, ideálně v prostorách vaší firmy, bude společně sdílenou nevšední událostí. 
Pevně doufáme, že projektem charitativního kalendáře se nám podaří získat potřebné finanční 

prostředky pro další volnočasové aktivity našich 
klientů, které si ze svých důchodů nejsou 
schopni dopřát.  

 
Doprovodný program 
Pro zviditelnění projektu pořádáme 

pravidelně slavnostní představení spojené 
s křtem kalendáře a následnou putovní 
výstavu (výstava například probíhá 

v prostorách obchodních center Olympia 
Plzeň, Galerie Slovany, poliklinika Denisovo 
nábřeží, radnice Stříbro, synagoga Plzeň a 

mnoho dalších míst).  

 
Domovinka 

Domovinka pomáhá seniorům v Plzni již přes 
20 let. Provozuje stacionář, ve kterém 
naleznou domov senioři, kteří již nemohou ze 

zdravotních důvodů žít sami. Nabízí 
i alternativu denního stacionáře, který 
poskytuje denní služby seniorům a pomoc 

jejich rodinám při péči o své blízké. Velkému 
zájmu se těší terénní pečovatelská služba, 
která oddaluje nebo eliminuje nutnost 

umístění  seniorů do pečovatelských zařízení. 
Naší specialitou je služba canisterapie, která 
přináší starým a opuštěným lidem přátelství, 

lásku a pocit vzájemné potřebnosti. 
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CO MŮŽEME NABÍDNOUT: 

       Prezentace společnosti v rámci 4. charitativního kalendáře  

Medium Partner Hlavní partner Generální partner 

Tištěný kalendář 
   

Fotografie umístěná u konkrétního týdne 1 ks 2 ks 5 ks 

Vytištěný charitativní kalendář formát A5 5 ks 15ks 30 ks 

 
Logo společnosti u konkrétního týdne 1 ks 2 ks 5 ks 

    Text o společnosti u konkrétního týdne 1 ks 2 ks 5 ks 

Logo společnosti v patce kalendáře 2 ks / U3 2 ks / U2 1 ks / U1 

List v kalendáři pro prezentaci společnosti   1 ks  

    

Elektronická fotografie 
   

Poskytnutí vytvořené digitální fotografie  
pro možnost vlastní prezentace společnosti  1ks 2 ks 5 ks 

    

Internet    

Logo společnosti uvedené  
v sekci podporovatelů na domovinka.cz 1 ks 1 ks 1 ks 

    

Výstava fotografií    

Vytištěná velkoformátová fotografie  
s uvedením loga a větou o partnerství umístěna 
 na putovní výstavě - 1 ks 5 ks 

    

Speciál    

Strom podporovatelů v prostorách Domovinky  
(logo společnosti na dobu 1 roku)    1ks  

Tisková zpráva 1 ks 1 ks 1 ks 

Vstupenka na slavnostní představení kalendáře 2ks 4ks  10ks  

    

Cena celkem* 
10 000Kč 20 000 Kč 50 000 Kč 

 

   

  *Celková cena zahrnuje součet za umístění loga v jednotlivých médiích. 
    U1, U2, U3 – velikost rozměrů a výhodnost umístění loga partnera akce v příslušné prezentaci.   Nejsme plátci DPH. 
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Příklad rozvržení stránky v kalendáři 
 

 
 

 

 
Pokud Vás nabídka zaujala, těšíme se na spolupráci s Vámi. V případě, že nemáte zájem nebo 

možnosti, přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v podnikání. 
S pozdravem Klausová Tereza. 

 

Kontaktní údaje: 
pr@domovinka.cz 
fr@domovinka.cz 

Tel.:   605 802 390 
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