
Benefiční festival na podporu výstavby
Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě,

který bude poskytovat služby lidem s
Alzheimerovou nemocí.

Festival pro Pomněnku
2022

d omo v p omnen k a . c z

Festival se koná za podpory:



domovpomnenka.cz

Stavíme moderní domov pro lidi s Alzheimerovou nemocí
Termíny: zahájení - březen 2022, dokončení 2024, otevření - leden 2025
Postaráme se o 30 klientů
Zaměstnáme 24 lidí
Jsme jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR
Naše hodnoty jsou: společenství, naděje, milosrdenství, fortelnost.
O seniory s demencí pečujeme už více než třicet let.
Díky veřejné sbírce chceme získat 6 milionů korun na vybavení
domova. 

Domov Pomněnka 
Nové Město na Moravě

Fianancování



domovpomnenka.cz

Festival pro Pomněnku

Lunch Meet

Tata Bojs

Dobročinná aukce

 Sobota 4. června 2022 - nádvoří Horácké galerie 13:00 - 20:00

 Neděle 27. listopadu 2022 - Kulturní dům Nové Město na Moravě od 19:00

 Neděle 11. prosince 2022 - Podkroví Horácké galerie od 17:00

 Atraktivní jídla a nápoje v podání specialistů na street food, ochutnávka kávy, super DJ,
Listování s Lukášem Hejlíkem

Česká rocková skupina odehraje benefiční koncert pro Pomněnku

Dvacítka umělců věnuje svá díla do dobročinné aukce na podporu Pomněnky

Osvěta Alzheimerovy nemoci  
Informování o stavbě Domova Pomněnka a službách Diakonie ČCE

Podpora veřejné sbírky

Festival pořádají Farní sbor Českobratrské církve evangelické společně s Diakonií ČCE - Střediskem
Myslibořice, za podpory Města Nového Města na Moravě a Grantového systému ČCE na podporu
diakonických a rozvojových projektů

Zahradní slavnost
 Neděle 11. září 2022 - Park u evangelického kostela od 14:00
Zábavně odpočinkové odpoledne pro děti i dospělé, hudba, divadlo, hry,

dobré jídlo



 
·      Zakoupením VIP vstupenek pro vaše zaměstnance, obchodní

partnery na Lunch Meet nebo koncert Tata Bojs
·      Partnerstvím na celém festivalu nebo na vybrané akci

·      Finanční podporou veřejné sbírky 
·      Zapojením se do aukce uměleckých děl

 

Díky vám nabídneme bezpečný domov pro lidi s demencí, a také
podporu těm, kteří se o ně starají.

 
·      Prezentaci na propagačních materiálech dle rozsahu zapojení

·      Prezentaci v tiskových zprávách
·      Prezentaci na webu a sociálních sítích Domova Pomněnka

·      Možnost předat darovací šek na vybrané akci
· Možnost podílet se na společensky prospěšném projektu

 
 
  

Pokud máte zájem o jakoukoliv spolupráci na Festivalu pro Pomněnku
rádi s vámi probereme individuální plán podpory.

 
 
 

domovpomnenka.cz

Jak nás můžete podpořit

Co vám nabízíme my

 
Bc. Michaela Grmelová, ředitelka střediska Myslibořice, tel.: 734 698 645, e-mail:

reditel@domovmysliborice.cz
 

Mgr. Ondřej Ruml, farář Farního sboru ČCE Nové Město na Moravě tel.: 776 309
166, e-mail: nmnm@evangnet.cz.cz

 
Petr Hladík, PR a publicita projektu Domov Pomněnka, kurátor Farního sboru ČCE

Nové Město na Moravě tel.: 602 730 793, petr.hladik@domovpomnenka.cz 
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