
 
 

 

 

1992 – 2022 = 30 let 

DKC je jediné zařízení v České republice specializované na syndrom CAN (Child Abuse and Neglect). 

DKC pomáhá dětem týraným, sexuálně zneužívaným a zanedbávaným. 

Komplexní péče o děti a o jejich rodiny. 

 

30 let = více než 7.770 ohrožených dětí 

Linka důvěry od roku 1996 přijala více než 76.000 krizových kontaktů. 

 

Dětské krizové centrum poskytuje okamžitou krizovou pomoc. A pomáhá také také: 

- obětem šikany, kyberšikany a domácího násilí 

- dětem v závažných životních situacích 

- dětem traumatizovaným 



 
 

 

Kampaň Přispějte na nové Dětské krizové centrum! | Darujme.cz běží od 3. 3. 2022 na Darujme: 

Záměr: finance na rekonstrukci a vylepšení prostor 

Plán vs. realita: 

1. Online kampaň: 19. 4. – 30. 5. na FB + od 19. 9. Sklik 

2. Individuální FR: jednorázoví dárci (z let 2018 – 2021) 

3. Firemní FR 

 

Cíl: původně 500 000 Kč, sníženo na 405 000 Kč 

Kapacita a zajištění – plán: interně v DKC + externí podpora FR (3 – 5 externistů distančně) 

Realita: 1 FR interně + 1 kolega externě (distanční komunikace) 

 

 

 

 

https://www.darujme.cz/projekt/1206013


 
 

Témata kampaně: 

- Stěhování jako nutný krok (dostali jsme výpověď…)  
- - Rekonstrukce je nákladnější (na finance) a náročnější (na čas), než se zdálo… 

 

Témata kampaně: 

- Kyberprostor – šikana a kyberšikana, nebezpečí na sítích (dostupnost pornografie a predátoři) 

- Sebepoškozování (jako důsledek traumatizace) 

- Sebevražedné myšlenky, pokusy a návody online… 

- Válka na Ukrajině a reakce dětí na ni (úzkostnost, deprese…) 
 

 



 
 

 

Průběh kampaně a náklady: 

- FB (19. 4. – 30. 5.): 20 000 Kč – minimální zisk 
- Sklik (od 19. 9): 40 000 Kč – vizibilita DKC, zatím zisk minimální 

 



 
 

Co jsme testovali? 

• Dopad online kampaní 

• Aktivizaci dárců v online prostředí 

• Vizibilitu online reklamy a její vliv na dárce 
 

Stav kampaně Přispějte na nové Dětské krizové centrum! | Darujme.cz k 1. 11.: 266 145 Kč = 66 % 

• Kampaň pokračuje do 31. 12. 2022 
 

 

https://www.darujme.cz/projekt/1206013


 
 

 

Co chystáme dál? Pokračujeme…! 

• Fokus: individuální + firemní dárci 

• Komunita dárců a komunikace s nimi 

• Budování vztahů 

 



 
 

 

 

Poučení: každá krize je příležitost! 

• Firemní dárce oslovit napřímo, Darujme je neláká. 
 

• Darujme: budování komunity dárců, komunikace s nimi 

• Péče o dárce – plán do roku 2023 

• Budoucí online kampaně odkládáme na neurčito… 😊 

 
Děkuji za vaši pozornost! 

 

   


