
             Pomůže Dobříš ohroženým dětem?

V rámci programu Světová škola se Gymnázium Karla Čapka 
ve spolupráci s MěÚ Dobříš zapojilo do projektu Panenka, 
jehož cílem je  získat finanční prostředky pro celosvětovou 
očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají 
všechny děti na světě. Pro cíle projektu byla zvolena forma 
textilní panenky, kterou dokáže vyrobit téměř každý.
Panenka je zhotovena podle střihu a je opatřena „rodným 
listem“, na kterém je uvedeno její jméno, země, odkud pochází 
a adresa tvůrce. Částka, za kterou je panenka prodána, odpovídá 
nákladům na očkování jednoho dítěte proti šesti smrtelným 
dětským chorobám.
Rádi bychom, aby se do projektu zapojilo co nejvíce zručných 
obyvatelek( i obyvatelů) Dobříše a pomohly tak zachránit 3 
miliony dětí z rozvojových zemí. 
Nečekáme žádné umělecké výtvory. Panenka by měla být velká 
asi 30-50cm, při výrobě nesmí být použity plasty, toxické barvy, 
knoflíky a doplňky, které by mohly děti spolknout. Střih na 
panenku si můžete vyzvednout v přízemí Gymnázia K. Čapka, 
v Městské knihovně, v Informačním centru nebo na recepci 
MěÚ. Na těchto místech můžete panenky i odevzdat.  
Děkujeme všem, kteří nám pomohou, a věříme, že všechny bude 
hřát dobrý pocit.

                        Bližší informace www.unicef.cz

http://www.unicef.cz/


       

                 



P O M O Z M E    D Ě T E M

Gymnázium Karla Čapka ve spolupráci s MěÚ v Dobříši se zapojilo do 
projektu UNICEF nazvaného PANENKA

CÍL PROJEKTU:  Získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň pro děti
                                  z rozvojových zemí.

Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až 3 miliónům dětí, téměř stejný 
počet dětí umírá na nemoci, kterým lze předcházet očkováním. 

Pomoc je určena pro země, kde neexistuje běžný zdravotnický systém nebo které jsou 
postiženy válečnou či přírodní katastrofou. 

Jedna panenka symbolicky představuje očkování pro jedno dítě.

JAK POMOCI:
Zhotovením panenky (panáčka) ve velikosti 30-50 cm dle přiloženého střihu.
Při výrobě nepoužívejte plasty, toxické barvy, knoflíky ani jiné doplňky, o které 
by se mohly děti poranit. 

KDE PANENKY MŮŽETE ODEVZDAT: 
V budově Gymnázia Karla Čapka
Na recepci MěÚ v Dobříši
V Městské knihovně
V Informačním centru

Na těchto místech budou k     dispozici i střihy na panenky  


