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Poslání, historie a současnost spolku
POSLÁNÍ:
Lidé jsou jako knihy. Život má kapitoly, které stojí za to číst. Naší filosofií je
vytvářet unikátní galerii osobností, odkrývat témata, o kterých se nemluví
a jít až na dřeň. Baví nás upozorňovat na sociální problémy a rozdíly,
snažíme se otevřít dialog v tabuizovaných tématech, kterým se media
málo věnují. Chceme poslouchat, nechceme krátit. Nechceme vytrhávat
z kontextu. Přesně takový prostor nám v médiích chyběl a proto jsme si
vytvořili vlastní. Máme rádi kvalitní četbu, kvalitní fotky a lidské příběhy a
v projektu Příběhy lidí se snažíme všechny tyto vášně skloubit.
Není naším cílem přinášet „prostě jen rozhovory“. Naším cílem je čtenáře
obohatit, inspirovat, přimět ho k přemýšlení nad životem, nad sebou,
nad hodnotami. Snažíme se o kultivaci novinářského prostředí – všechny
rozhovory dáváme respondentům autorizovat a pokud dotyčný projeví
přání v textu něco upravit, o druhu úprav informujeme čtenáře na konci
článku. Chceme být fér. K respondentům, ke čtenářům, k sobě.
Zastáváme názor, že každý člověk je zajímavý.
Proto formou autentických rozhovorů zachytáváme
myšlenky i zdánlivě obyčejných lidí, kteří stojí
na okraji mediálního zájmu a díky širokému
portfoliu našich respondentů chceme
dát čtenáři možnost nahlížet
do „jiných světů.“
Texty jsou delší, než je obvyklé,
písmo je větší, než jste zvyklí
a fotky jsou jiné, než ty v novinách.
A přesně takhle nás to baví.

HISTORIE:
S nápadem na projekt přišla v roce 2015 Silvie Dymáková. Po krátkodobé
spolupráci s několika fotografy však cítila, že fotky, které si představuje,
stále nemají duši a že nejsou důstojnými partnery pro příběhy, které chce
přinášet. Až zahájení spolupráce s Markem Chaloupkou přineslo ono
vytoužené „cink“ a definovalo dnešní podobu projektu.
SOUČASNOST:
Výbor spolku pracoval v roce 2019 ve složení:
Silvie Dymáková – předsedkyně spolku
Marek Chaloupka – místopředseda spolku
Petr Bělík – místopředseda spolku
V roce 2019 jsme zveřejnili 3 silné lidské příběhů.
1) Bezdětná
2) Žena dobrodruha
3) Matka, které v exekuci odebrali děti

Minulý rok, tedy rok 2018 byl zásadní, protože se ukázalo, že naše
příběhy / zpovědi, umí i pomáhat. A proto jsme v roce 2019 věnovali
zpovědím už menší prostor, ale věnovali se konkrétní pomoci a to
samoživitelkám a samoživitelům.

•
•

Vánoční nákupy 2018 – 28 rodin – potraviny a drogerie, cca 60 tisíc
korun
Průběžné nákupy 2018 – 10 rodin – potraviny a drogerie, přes 20 tisíc
korun

Velmi důležitou akcí pro nás byla v roce 2019 sbírka PRO LEONA. Pro
několikaměsíčního chlapce, jehož maminka se rozhodla ukončit svůj život
skokem z jeřábu a on zůstal v péči svého tatínka – cizince, který zde ještě
neměl vybudované dostatečně silní zázemí. Otci jsme předali finanční
hotovost ve výši 50,- a ve spolupráci s dětskou lékařkou MUDr. Stecko
z Prahy 8, se podařilo zajistit i větší množství materiální podpory pro
miminko.
Dvěma samoživitelkám jsme poskytli urgentní finanční podporu ve výši
3000,- a další mamince a jejím dvěma synům jsme splnili sen a udělali jim
zážitkový den v Praze, s programem a obědem v restauraci.
Velké poděkování opět patří online supermarketu kosik.cz, díky němuž
jsme mohli nákupy pořizovat s obří slevou 30%. Děkujeme!!!!

Dárci, kteří poskytli více, než 5 tisíc korun:
Martin Stuchlík
Tomáš Jeřábek

Závěr
Děkujeme všem čtenářů, spolupracovníkům, podporovatelům, dárcům,
ale hlavně všem našich hrdinům a jejich rodinám, že měli tu odvahu otevřít
své duše a vpustit veřejnost do svých životů. Bez vás všech by činnost
Příběhů lidí nebyla možná.
Věříme, že naše činnost má smysl a připravujeme další Příběhy lidí.
Přejeme Vám radost ze čtení!

Příběhy lidí, z.s.
Silvie Dymáková, předseda organizace

V Hradci Králové 11.3.2020

