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ORGANIZÁTORI
Spoločnosť Profitmedia je fullservisovou mediálnou a PR spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexnú
komunikáciu a prezentáciu. Prioritou je efektívna
kombinácia informačných kanálov a nástrojov, mediálnej produkcie, komunikačného servisu, PR a marketingu. V rámci svojich CSR aktivít pripravuje originálny filantropický projekt Slovensko potrebuje dobrých otcov.
www.profitmedia.sk
Misiou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. je
poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia,
obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia. Prevádzkuje Detskú linku záchrany (0800 12 12 12).
www.centrumslniecko.sk
Zážitkové občianske združenie Ahoj organizuje aktivity
pre deti, mládež, seniorov a znevýhodnené skupiny ľudí
podporuje zdravý životný štýl pripravuje projekty zamerané na vzdelávanie a osvetu, podporu profesionálnych zručností snaží sa napomáhať v raste a osobnom rozvoji...
www.ahoj-oz.sk






GENERÁLNI PARTNERI
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami
v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov
zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom
v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnost ponúka profesionálne služby,
inovatívne produkty a expertízu v jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich
odvetví priamo v srdci Európy.
www.nafta.sk
Nadácia SPP sa snaží poskytnúť podporu všade tam, kde
majú ľudia záujem riešiť problémy, rozvíjať nové postupy
s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru, zabezpečiť
dlhodobú udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP svojimi aktivitami
prispieva k ochrane tradícií, kultúrnych a morálnych hodnôt. Prejavuje solidaritu voči tým, ktorí podporu potrebujú a požiadajú o ňu. Život prináša
rôzne problémy a výzvy, nadácia ich priamo reflektuje a snaží sa prispieť
k ich riešeniu jedinečným spôsobom.
www.nadaciaspp.sk

HLAVNÍ PARTNERI
Divadlo Malá scéna STU chce byť divadlom aktuálnej témy,
kvalitného textu, kvalitných hereckých výkonov a pozitívnej energie. Dramaturgia berie do úvahy predovšetkým diváka; chce
mu ponúknuť humor, poznanie, nádej, zážitok a katarziu.
www.malascena.sk

Ďakujeme!
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a Nafty, a.s.
Záštitu nad podujatím
prevzal predseda BSK Pavol Frešo.
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Komunikačno-zážitková kampaň

SLOVENSKO POTREBUJE
DOBRÝCH OTCOV
www.dobriotcovia.sk
„Dobrí otcovia sú hrdinami všedných dní...
sú soľou života.“
Cieľom komunikačno-zážitkovej kampane

Slovensko potrebuje dobrých otcov,
ktorá sa osobnostne dotýka každého jednotlivca,
je poukázať na kľúčovú úlohu otcov v rodinách a spoločnosti
a na ich zásadný vplyv na životné príbehy najbližších.
Jej poslaním je dobrým otcom verejne poďakovať
za ich pozornosť, láskavú starostlivosť, oporu
a za ich významný prínos pre šťastnú rodinu,
komunitu a spoločnosť. Súčasne tieto všeľudské hodnoty
celospoločensky vyzdvihnúť a oceniť.
Kampaň Slovensko potrebuje dobrých otcov bola už za jej pilotný
ročník 2013 ocenená Krištáľovým krídlom v sekcii filantropia.

Dobrý otec (dobrý starý otec)
nemusí byť najlepší, ani dokonalý!
Stačí, že je vo vašom živote prítomný,
venuje vám časť svojho času,
prejavuje lásku, starostlivosť a oporu.
No odmieta akýkoľvek typ násilia
a týrania – psychické, ekonomické
či fyzické voči ktorémukoľvek
členovi rodiny.
Dobrý otec je pre život potrebný ako soľ!

