
Zpráva o činnosti 2007

DLOUHÁ CESTA

občanské sdružení

Občanské sdružení Dlouhá cesta bylo založeno na začátku roku 2005 s posláním 
pomáhat rodičům a rodinám, které se vyrovnávají se ztrátou dítěte. Ročně v České 
republice zemře přibližně 1000 dětí do 19ti let. Zároveň mnoho dalších mladých lidí nad 
19 let umírá při nehodách, po těžkých úrazech a nemocech. Je dokázáno, že zármutek 
spojený se smrtí dítěte má dlouhodobý vliv na zdraví rodičů a na vztahy mezi členy rodiny 
a proto cílem sdružení je psychická i praktická podpora rodičů a rodin, kterým zemřelo dítě
a dlouhodobé zlepšování jejich psychické a fyzické kondice. 
Patronkou sdružení je režisérka Olga Sommerová, která Dlouhou cestu oslovila a koncem
roku 2006 přizvala k natáčení svého dokumentu Přežili jsme svoje děti. Byl to klíčový
moment v činnosti sdružení, o kterém se touto cestou dozvědělo mnoho rodičů. V dubnu
2007 se v Praze uskutečnilo první větší setkání. Na základě tohoto setkání se do činnosti
sdružení zapojili další rodiče, kteří se se svými nápady, projekty a iniciativou začali
významně podílet na činnosti a rozvoji organizace. 

Rok 2007 byl proto rokem zahájení aktivní činnosti:

Projekt Setkávání: 
V roce 2007 se v Praze uskutečnily tři sobotní setkání rodičů /duben, červen, říjen – vždy
kolem 25ti rodičů a dalších členů rodin/. Na všech setkáních byla přítomna psycholožka
PhDr. Ilona Špaňhelová, která se sdružením spolupracuje od jeho vzniku. Cílem je setkat
se s lidmi, kteří se vyrovnávají se stejnou životní tragickou událostí, sdělit si navzájem své
prožitky a načerpat energii. V červenci se konala vycházka po Vyšehradě. Na základě
těchto setkání se rodiče dále schází i jednotlivě. 
Možnost individuálního setkání s psycholožkou využilo v roce 2007 sedm osob.

Projekt Barevný anděl: 
Autorkou projektu je Jitka Ševčíková, realizátorkou Ema Mácová. Jedná se o barevnou
proměnu a celkovou rekonstrukci pokojíčku sourozence zemřelého dítěte, na které se
podílí celá rodina. Cílem je zlepšení psychiky sourozence a udržení vzájemné komunikace
v rodině. Dlouhá cesta spolupracuje na vytvoření návrhu proměny a projekt
spolufinancuje. 
Na podzim roku 2007 byl projekt zahájen ve třech rodinách. 

Dlouhá cesta iniciovala a zároveň se výrazně podílela na pořádání dvou benefičních akcí,
jejichž cílem bylo získání finančních prostředků a prezentace na veřejnosti:
- divadelní představení Čtyři Dohody ve spolupráci s Jaroslavem Duškem a Klubem

Lávka;
- sportovní akce Neděle pro Vaše srdce ve spolupráci s CK Capro. 

Obou akcí se zúčastnilo celkem 400 osob a obě se díky velkému úspěchu budou v roce
2008 opakovat.
Výtěžek z těchto akcí bude věnován na projekty Barevný anděl a Carpe Diem.

V roce 2007 sdružení obdrželo od ženského internetového rozcestníku Babinet darem
2000 knížek. Na základě smlouvy s Babinetem budou tyto knížky poskytovány příznivcům
Dlouhé cesty za konkrétní finanční příspěvek a celkový výtěžek použit v souladu s
posláním sdružení.



Mediální a PR podpora:
Po celý rok byly v časopisech publikovány články o existenci, činnosti a cílech sdružení
/Instinkt, Vlasta, Žena a život, Tina, Meduňka, Cosmopolitan, Fitstyl/.

Prostřednictvím internetu akce sdružení podpořily zejména weby: www.babinet.cz,
www.capro.cz, www.xantypa.cz. V rámci projektu Barevný anděl byl vytvořeny speciální
webové stránky www.barevnyandel.cz. 

V České televizi byl odvysílán dokument Přežili jsme svoje děti.

Na Českém rozhlase byl prezentován rozhovor se zástupkyní sdružení.

Předsedkyně sdružení získala první místo v soutěži Avon Velké srdce. 

V rámci večera na téma Společenská odpovědnost firem /Tuesday Business Network/
proběhla prezentace sdružení.

Na konci roku byly vytištěny informační letáky.

Počet kontaktů a členů:
V roce 2007 Dlouhou cestu kontaktovalo 60 rodičů, jejich příbuzných či přátel.
Počet členů v souladu se Stanovami sdružení na konci roku 2007: 20.

Finanční zpráva:
Převod z minulého období:      7.353,81 Kč
Výdaje /drobný majetek, cestovné, nájemné, 
provozní režie, reprezentace/:   - 39.181,00 Kč
Peněžní dary organizací: 138.000,00 Kč
Peněžní dary občanů:   70.920,00 Kč
Dary knížky,vstupenky aj. 221.841,00 Kč
Členské příspěvky:       4.000,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

402.933,81 Kč

Rok 2008 - cíle:
� Pokračovat v projektech Setkávaní a Barevný anděl.
� Zahájit projekt Carpe Diem: víkendové rekondiční pobyty pro rodiče a další členy

rodin /květen 2008/. 
� Vytvořit a začít realizovat strategický plán pro další rozvoj a profesionalizaci

organizace /vytvoření proškolené sítě rodičů a psychologů, získání vlastní
kanceláře a stálého zaměstnance/. 

� Pokračovat v mediální a PR kampani. 
� Zvýšit počet členů, sponzorů a jednotlivých dárců.

Děkujeme všem rodičům, členům, firemním i jednotlivým dárcům za podporu 
poskytovanou v roce 2007.


