
Pomáháme dětem
dívat se na svět srdcem

DĚTSKÁ HRAČKA S PŘÍBĚHEM



SOUČASNÉ PROBLÉMY 
DĚTSKÉHO SVĚTA

50 % dětí 
nečtehledají  

zábavu - internet, 
sociální sítě,  

počítačové hry  
a televizi

30 % dětí tráví volný 
čas neorganizovaně 

(nemají kroužky, žádný 
program)

KYBER 
ŠIKANA

NESCHOPNOST 
DĚTÍ 

NAVAZOVAT  
VZTAHY

0,4 % dětí v ČR 
vyrůstá bez 

rodičů

ŠIKANA

až 70 % dětí 
z dětských 

domovů 
končí na ulici

NÁSILÍ

lidé, kteří vyrostli
v zařízení náhradní  
rodinné péče, jsou

v životě méně úspěšní,
mají nižší sociální

dovednosti
i psychickou stabilitu

30 % dětí do 10 let 
tráví na internetu 

ve všední dny více 
než 60 minut denně

DROGY
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PLYŠOVÁ 
HRAČKA

KNIHA  
POHÁDEK

DIGITÁLNÍ  
KOMIKS

DÁRKOVÉ 
PŘEDMĚTY

DĚTSKÝ  
KOUTEK 

KREATIVNÍ 
 DÍLNY  

A PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY

SOCIÁLNÍ 
PODNIKÁNÍ

● Jednoduchá plyšová hračka Muchlinka
● Průvodce dítěte na cestě za poznáváním sebe sama 
   i okolního světa

● Příběhy Muchlinky z Bublinkova
● Pohádkové ebooky 5+5+5 (pohádky, říkanky, otázky)
● Kniha animovaných pohádek
● Podpora předčtenářské a čtenářské gramotnosti

● Příběhy ve formě digitálního komiksu
● Podpora digitální a čtenářské gramotnosti
● Prevence proti digitální demenci

 
● Hrací místo pro děti
● Podpora tvořivosti
● Frančíza

● Předměty a oblečení s licenčními postavičkami  
   z Bublinkova

 
● Kreativní dílny pro děti (veřejnost, dětské domovy)
● Tématické příměstské tábory

 

 
● Podpora zaměstnanosti osob z řad dětí opouštějících           
   dětský domov 
● Pracovní dílny (např. šicí dílny aj.) 
● Zapojení žen pečujících o dítě do 15 let věku atd.

PLYŠOVÁ 
HRAČKA

POHÁDKY

DIGITÁLNÍ 
KOMIKS

DĚTSKÝ 
 KOUTEK 

BUBLINKOV

DÁRKOVÉ 
PŘEDMĚTY

SOCIÁLNÍ 
PODNIKÁNÍ

KREATIVNÍ 
DÍLNY
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JAK NÁS PODPOŘIT

1. FINANČNÍM DAREM
transparentní účet u FIO banky pro finanční dary bez smlouvy 2901493550/2010

běžný účet u FIO banky pro finanční dary se smlouvou 2300841361/2010

 
2. MATERIÁLNÍM DAREM
(oblečení, sportovní potřeby a jiné předměty na potisk aj.)

 
3. SLUŽBOU
(potisk a tisk, vydavatelská činnost aj.)

4. DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
(odborné tématické přednášky, vedení kreativních dílniček, worshopy zpěvu a 

kreslení aj.)

 
5. ŠIŘTE O NÁS POVĚDOMÍ A POMÁHEJTE DĚTEM  
SPOLU S NÁMI DÍVAT SE NA SVĚT SRDCEM

CÍL PROJEKTU

Našim přáním je předat dětem takové hodnoty, které  

budou podporovat jejich myšlenkový svět. Takový, který bude  

jejich vlastní a který je povede k životu, jenž je bude bavit  

a dávat jim smysl. Chceme dětem pomoci rozvíjet jejich  
fantazii, podpořit je v tvořivosti, laskavosti, budování 
vztahů a vést je k poznání své výjimečnosti.

Uvědomujeme si, že ne všechny děti mají to štěstí,  

že mají milující rodiče, kteří pro ně chtějí to nejlepší. Naše  

životní filozofie nás tedy vede naprosto jasně také k pomoci  

znevýhodněným dětem. Ať to jsou děti bez domova nebo děti  

ze složitých rodinných poměrů. Přejeme si, abychom 

jim společně pomáhali najít víru v samy sebe, ve svůj  

potenciál, ve svoji osobní sílu, kterou ony možná zatím ani 

nevidí.

Muchlinka je parťačka, kamarádka a průvodce dítěte za 
poznáváním sebe sama i okolního světa a stejně jako 
my věří dětským snům.

INVESTOR
DÁRCE

SPONZOR
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REALIZAČNÍ TÝM

Autorka projektu: Mgr. Petra Kamelandrová 

Autorka pohádkových příběhů: Ing. Mgr. Hana Šormová

Foto, video, hudba: Radek Vinklárek 

Texty, říkanky, mediální podpora: Bc. Lenka Talavašková 

Ilustrace, grafika, umělecká vedoucí: Denisa Pospíšilová 

Tvůrce kreativních programů: Mgr. Petra Nytrová Gallová

Odborný konzultant: Ing. Radek Novotný, PhD. 

 

 

Patronkou projektu je Lenka “Lo“ Hrůzová, 
zpěvačka, vítězka Hlasu Československa 

2014, učitelka zpěvu na Lidové konzervatoři 
a Múzické škole v Ostravě a nadšenec do 

malování



KONTAKTNÍ ÚDAJE

Mgr. Petra Kamelandrová
Na Výsluní 275/5
Přerov XI - Vinary

751 24
IČO: 04284992

tel.: 774 187 994
email: info@muchlinka.cz

transparentní č. ú. pro finanční dary bez smlouvy: 
2901493550/2010

běžné č. ú. pro finanční dary se smlouvou: 
2300841361/2010

               
 

www.                          .cz


