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PŘÍBĚH VYLÉČENÝCH LÉČENÝM 

 

Proč darovat příběh? 

 

Příběh tebou napsaný má obrovskou sílu a dokáže dodat naději a motivaci pro vyléčení 

ostatním dětem i jejich rodinám. Po přečtení tvého příběhu budou dětí i dospívající na 

klinikách dětské onkologie vědět, že někde za zdmi nemocnice žijí mladí lidé, kteří si kdysi 

procházeli podobnými bolestmi, pocity, strachem i nejistotou jako si dnes prochází oni. A 

že je naděje znovu se vrátit do běžného života a věnovat se činnostem a zažívat situace, v 

které mnozí z nich ani nevěří, že ještě někdy budou moci prožít. 

 

Na co bude příběh využit? 

 
Příběhy budou viset po odděleních kliniky dětské onkologie a hematologie, nejprve v Brně a 

pak po ostatním klinikách, hromadně vydány v knížečce, jejímž účelem je propojit kliniky po 

celé ČR. Příběhy budou dále zveřejněny na webu spolku, facebookovém profilu a spolkových 
letácích, také poslouží k propagaci spolkových aktivit. 

 

Jak příběh psát? 
 
Příběh piš formou vyprávění, představ si sebe v roli vypravěče stojícího na klinice 

dětské onkologie, kde sděluješ svoji zkušenost s onkologickým onemocněním ostatním 

léčeným dětem, jejich rodičům i lékařům a sestřičkám. 
 
Co má příběh obsahovat? 
 

- Krátký popis léčby  
- Popis života po léčbě (hlavní část příběhu)  
- Čemu se dnes věnuješ (tvé povolání, studium)  
- Činnosti, které tě naplňují a vyvolávají úsměv na tvé tváři (např. jízda na 

kole, plavání, fotbal, tanec)  
- Tvé plány do budoucna 

 
Jaký má mít rozsah? 
 

- Minimálně 150 slov  
- Maximálně 230 slov 

 
Jakou fotografii k příběhu dát? 
 

- K příběhu připoj fotografii, kterou máš rád, nejlépe nějakou na které se usmíváš a 

kde děláš činnost, která tě baví  
- Velikost minimálně 800 x 500 a zachovat takový poměr (foto na šířku)  
- Formát JPG 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZVĚŘEJŇOVÁNÍM PŘÍBĚHU A FOTOGRAFIE 
 

Tímto souhlasím s použitím a zveřejňováním mého příběhu a fotografie v rámci 

projektu Daruj příběh, i ty a dále pro aktivity spojené s činností spolku. 
 

Jsem srozuměný/á s tím, že budou zveřejňovány na klinikách dětské onkologie a hematologie 

po České republice, společně s ostatními příběhy vydány v knížečce, dále na webu spolku, 

facebookovém profilu a spolkových letácích a v neposlední řadě budou sloužit k propagaci 

spolkových aktivit. 

 

Tento dokument vytiskni, podepiš, oskenuj a pošli na e-mailovou 

adresu lucie@spolecne-k-usmevu.cz. 
 
 

 

V……………………….…… dne……….………..…… …………………………. 
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