
                                                                                         
 

Proč se stali studenti gymnázia dobro-druhy? 
 
Nadace Via vyhlásila 7. ročník filantropického programu pro mládež Dobro-druzi, jehož 
cílem je, aby si děti a mladí lidé vyzkoušeli pořádání benefičních akcí na vlastní kůži. Týmy 
se prostřednictvím koncertů, jarmarků, výstav či sportovních a společenských akcí snaží 
podpořit nějaký nápad, na jehož realizaci si musí částečně vydělat sami. 
Nadace Via  týmy  podpoří částkou 5 000 Kč, které mohou organizátoři použít na pořádání 
akce. Výtěžek, který se týmu podaří získat, nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč. 
Program je určen dětem  2. stupně ZŠ a mladým lidem do 26 let, kteří se rozhodli věnovat své 
nápady, aktivitu, energii a čas přípravě akcí, jejichž výtěžky pak putují  na dobrou věc. 
Studenti gymnázia se do programu přihlásili s nápadem vytvořit lavičky před školou, jako 
místo setkávání a svůj projekt nazvali „ Lavička přátelství.“ V dubnu 2020 manažerky 
programu navštívili G a SOŠE Sedlčany, protože se jim nápad sedlčanských studentů velice 
líbil a chtěly jim pomoci s plánováním benefičních akcí. Začátkem května 2020 pozvala 
nadace Via studenty do Prahy do Pracovny na Žižkově na dvoudenní seminář, kde se 
seznámili s ostatními týmy podporovaných projektů a získali mnoho cenných rad                     
a zkušeností. 

 

Studenti prezentovali svůj nápad takto: „Chceme zkusit prodat to, co umíme a vydělané 
peníze použít ve prospěch všech. Budova naší školy je blízko centra města a před budovou 
máme veřejný prostor, který bychom rádi zvelebili a vybudovali před školou místo 
k odpočinku a k setkávání. Rádi bychom získali prostředky na lavičky, které by sloužily 
studentům, ale i široké veřejnosti k přátelskému setkávání, k odpočinku, ale i k diskusi. 
Rozhodli jsme se uskutečnit několik akcí, na kterých bychom prezentovali své schopnosti       
a prodávali vlastní výrobky. Máme již návrh na lavičky a spolupracuje s místním truhlářem,     
a proto jsme se rozhodli pro výtvarné dílny a další prodejní akce, abychom si na lavičky sami 
viděli, udělali něco pro zkrášlení města a vyzkoušeli si, co takové aktivity obnášejí.  Když se 
nám povede zúročit naši energii, budeme si o to více vážit hodnot kolem nás a budeme mít i 
větší vztah k prostoru před školou. Uspořádali jsme již dvě výtvarné dílny pro žáky 1. i 2. 
stupně ZŠ Sedlčany. Dále máme v plánu vánoční jarmark, který se uskuteční na konci 
listopadu 2020 v Městském muzeu Sedlčany a chceme  také naše výrobky prodávat při dnech 
otevřených dveří naší školy. Zapojili jsme do tohoto projektu i studenty naší obchodní 
akademie, kteří si vyzkouší marketing v praxi a oslovili jsme různé firmy, které by náš projekt  
nějakým způsobem podpořily. Náš projekt přinese trvalou hodnotu a prospěch pro širokou 
veřejnost. Budeme rádi, když náš nápad podpoříte.“ https://www.darujme.cz/projekt/1202000 

Dobro-druzi z G a SOŠE Sedlčany 


