JWA PRAGUE SE STALA PR AGENTUROU NEZISKOVÉ ORGANIZE
„DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.“

Praha, 12. června 2013 – JWA Prague s.r.o., jedna z předních PR a marketingových
agentur v České republice, se stala PR agenturou české neziskové organizace „DEJME
DĚTEM ŠANCI o.s.“. Tato organizace působí v České republice již od roku 2011 a během
této doby si dokázala vybudovat své jméno díky rozsáhlé práci s dětmi a mladými lidmi,
kteří vyrůstají v dětských domovech v České republice.
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. vzniklo na podnět Michaely Chovancové, která chtěla poukázat
na to, že mnohé děti, poté co dosáhnou 18 let nebo dokončí studium a opustí dětské
domovy, se ocitnou zcela bez pomoci, jelikož již nespadají do pravidelných programů státní
podpory. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. pomáhá těmto dětem usnadnit vstup do
samostatného života.
Jiří Strejček, PR a marketing manager organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s., k nové
spolupráci uvedl:
„Už od našeho vzniku bereme marketingové a propagační aktivity velmi vážně, protože jsme
přesvědčeni, že čím více jsme schopni komunikovat s veřejností a získat podporu sponzorů a
patronů, tím více můžeme pomoci dětem, které to tak zoufale potřebují. Působíme již dva
roky, a tak jsme získali pocit, že dalším přirozeným krokem bude navázat spolupráci s PR
agenturou, která by nám pomohla zvýšit povědomí veřejnosti o našich projektech. Věříme,
že JWA Prague bude tím ideálním partnerem.“

DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. pracuje velmi odlišným způsobem než většina ostatních
neziskových organizací, jelikož nabízí společnostem a jednotlivcům možnost podpořit
konkrétní dítě nebo mladého člověka ještě v době, kdy je v dětském domově, a pak i
v době, kdy dětský domov opouští. Podporu získalo již více jak 900 dětí v 27 různých
dětských domovech po celé České republice a očekává se jejich úspěšná integrace do
společnosti.
Jo Weaver, ředitelka agentury JWA Prague s.r.o., uvedla:
„V průběhu let jsme spolupracovali s několika charitativními organizacemi a navíc jsme byli
aktivně zapojeni do propagace běhu pro charitu během doby, kdy naše PR agentura
spolupracovala se společností Prague International Marathon. Jsme si vědomi obtíží, se
kterými se charitativní organizace musejí často potýkat, jde-li o získávání pozitivní
propagace a finančních prostředků. Jsme si však jisti, že čím více lidí o organizaci DEJME
DĚTEM ŠANCI o.s. ví, tím více budou chtít podpořit její aktivity. Naším cílem tedy je, aby o
této neziskové organizaci vědělo co nejvíce lidí!“
Spolupráce mezi JWA Prague a DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. začala 1. června 2013. JWA
Prague bude s organizací spolupracovat s cílem zvýšit profil organizace prostřednictvím
řady různých PR a marketingových aktivit.

Pro více informací o neziskové organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. prosím navštivte
www.dejmedetemsanci.cz. Více informací o JWA Prague naleznete na www.jwa.cz.

Pro více informací kontaktujte:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.
Jiří Strejček
PR & marketing manager
Tel.: 777 877 768
Email: jiri@dejmedetemsanci.cz
Web: www.dejmedetemsanci.cz
FB: www.facebook.com/DejmeDetemSanci.cz

JWA Prague s.r.o.
Zdenka Haraslínová
Slezská 63
130 00 Praha 3
Tel.: 242 454 740
Email: zdenka@jwa.cz
Web: www.jwa.cz

Poznámky pro editory:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. poskytuje komplexní pomoc dětem z dětských domovů na území celé České republiky
zejména při jejich osamostatňování. Zároveň nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě vyrůstající v dětském
domově, které zájemce o podporu něčím zaujme a to takovou formou, která je pro něj po lidské i finanční stránce
přijatelná. V současné době má DEJME DĚTEM ŠANCI o.s navázánu spolupráci s 27 dětskými domovy ve všech
krajích České republiky a ve svých projektech má zařazeno k dnešnímu dni 212 dětí. Více informací a seznam dětí,
kterým můžete pomoci, najdete na webových stránkách: www.dejmedetemsanci.cz. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. je
členem AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority
patří transparentnost a profesionalita při vykonávání své veřejně prospěšné činnosti.

JWA Prague, s.r.o.:
Společnost JWA Prague, s.r.o. byla založena v roce 1991 a je jednou z dobře zavedených a vysoce uznávaných PR
a marketingových agentur v regionu. Poskytuje prvotřídní služby domácím i mezinárodním společnostem v České
republice a na Slovensku. JWA pravidelně pracuje na prestižních a významných PR projektech pro největší
zahraniční investory v těchto dvou zemích, má zkušenosti v oblasti B2B, financí, nemovitostí a pohostinství. JWA
je partnerem společnosti FTI Consulting (původně Financial Dynamics) v České republice a na Slovensku.
www.jwa.cz.

