Výsledky za tři ročníky
•
•
•

podle výzkumu STEM z června 2001 zná sbírku „Pomozte dětem!“ 74,9% obyvatel
za tři ročníky sbírka rozdělila celkem 21 223 041 Kč
všechny peníze ze tří uplynulých ročníků byly poskytnuty na přímou pomoc
dětem a mládeži prostřednictvím celkem 187 nadačních příspěvků

Zpráva za 3.ročník
16.5.2000 - 17.5.2001

Výsledek sbírky do 17.5. 2001 (za 1.-3. ročník):
Počet podpořených žádostí
1. ročník

1998/1999

2. ročník

1999/2000

3. ročník

2000/2001

5 200 220 Kč
5 913 090 Kč

10 109 731 Kč

43
62

82

Charakteristiky sbírky „Pomozte dětem!“

• všechny peníze jsou každoročně rozdělovány
• součástí sbírky jsou veselé sbírkové akce konané po celé ČR
• každoroční mediální kampaň „Pomozte dětem!“ vrcholí zábavným celovečerním televizním pořadem v
Pondělí velikonoční na ČT 1
• inspiračním vzorem sbírky je úspěšný britský charitativní projekt "BBC Children in Need" s více
než dvacetiletou tradicí

Dlouhodobá společná sbírka
České televize
a Nadace rozvoje občanské společnosti

Kontaktní údaje
Nadace rozvoje občanské společnosti

Česká televize

Jelení 15, 118 00 Praha 1
tel.: 02/33 35 18 31, www.nros.cz
e-mail: pomozte.detem@nros.cz
Vedoucí projektu: Ivo Kačaba
Koordinátorka projektu: Blanka Šrámková
Grantový pracovník: Marek Danělišyn
Koordinátorka sbírkových akcí:
Anna Onucová, mobil: 0605/16 11 38

Kavčí hory, 140 70 Praha 4
tel.: 02/61 13 43 19, www.czech-tv.cz
e-mail: tereza.typoltova@czech-tv.cz
Vedoucí projektu: David Jirušek
Manažerka projektu: Tereza Typoltová

internetové stránky sbírky:
www.pomoztedetem.cz

stálé sbírkové konto „Pomozte dětem!“:
666 999 666/0300,
ČSOB, Senovážné náměstí 32, Praha 1
sbírka byla povolena MVČR pod č.j. VS/3-2/5051/98-248
Vydala Nadace rozvoje občanské společnosti v říjnu 2001
Fotografie: archiv NROS
Tisk a finanční podpora:
© FOKR:

3. ročník sbírky přinesl rekordní výsledek

10 109 731 Kč.
Děkujeme.

Rekordní výsledek sbírky
Finanční dary dosáhly na sbírkovém kontě „Pomozte dětem!“ v průběhu 3. ročníku, tj. od 16.5. 2000 do 17.5.2001,
rekordní výše 10 109 731 Kč.
Poděkování patří všem, kteří na konto přispěli. Všechny tyto peníze byly - obdobně jako v předcházejících letech - do

poslední
koruny rozděleny na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem v celé České republice.

Děti, kterým sbírka pomáhá
Ze sbírky „Pomozte dětem!“ jsou každoročně podporovány nestátní neziskové organizace, jejichž projekty
uspěly v celorepublikovém veřejném výběrovém řízení a které přispívají ke zlepšení kvality života

sociálně a zdravotně potřebných dětí.

Příklady podpořených projektů

• děti s tělesným, duševním
nebo smyslovým postižením

Jak jste pomáhali

Klub nemocných cystickou fibrosou, Praha,
projekt Psychosociální péče o nemocné
cystickou fibrosou
156 000 Kč

ve 3. ročníku

Sdružení se jako jediné v ČR orientuje na trvalé zlepšování zdravotních a sociálních podmínek pacientů s cystickou fibrosou.
Cílem projektu je zlepšení kvality života dlouhodobě hospitalizovaných dětí, poskytování individuálních služeb, sociálního poradenství rodinám a spolupráce s dobrovolníky. Příspěvek uhradí
osobní náklady na sociální pracovnici, jejíž péče zahrnuje celkem
cca 250 dětí a mladých lidí.

s „Pomozte dětem!“

Jak můžete pomoci
dosud největší akci
uspořádala BENZINA, a.s
dobrovolníci z Pedagogické
fakulty UK v TESCO

• Sbírkové konto je k dispozici po celý rok! • Č.Ú.: 666 999 666 / 0300
(ČSOB, divize Poštovní Spořitelna, Senovážné náměstí 32, Praha 1)
• Sbírky se může zúčastnit každý, kdo má zájem věnovat na pomoc potřebným dětem jakoukoliv
částku: od malé jednorázové podpory, pravidelně zasílaného příspěvku až po velké smluvní dary
• Každý si může vybrat, jak přispět. Ve 3. ročníku byly veřejnosti k dispozici následující možnosti:
– vkladové složenky „Pomozte dětem!“, které byly k dispozici v dubnu a květnu na poštách
– poštovní peněžní poukázky
– složení hotovosti v jakékoliv pobočce ČSOB (včetně divize Poštovní spořitelna)
– bezhotovostní bankovní převody
– internet
– sbírkové kasičky se žlutým kuřátkem na akcích po celé ČR

Sbírkové akce
Uspořádejte zábavnou či veselou akci

Kinematograf bratří Čadíků
při svém putování
„Pohádkové dny“ firmy
Schneider Electric CZ s.r.o.

Zorganizovat „sbírku pro sbírku“ je jedinečnou možností, jak se pobavit a zároveň pomoci dětem,
které to potřebují. Všichni, kdo mají nápady, přihlásí se s nimi a uspořádají společenskou, kulturní,
zájmovou či sportovní akci, při které spojí zábavu s charitou pro potřebné děti, se stávají spojenci
sbírky „Pomozte dětem!“. Organizátoři sbírky se podporou zmíněných akcí snaží přenést do českého
prostředí prvek, který úspěšně používá “BBC children in Need”.
Tradičně nejvíce takových akcí nabízejí občanská sdružení a neziskové organizace vůbec, zájmové
spolky a různá kulturní zařízení jako např. divadla, galerie nebo muzea. Výjimkou nejsou ani
neformální skupiny přátel, školní a pracovní kolektivy. „Sbírky pro sbírku“ pořádají také některé
irmy, organizace a spolky jako samostatné propagační akce, kterými se představují svým zákazníkům
a široké veřejnosti.

Děkujeme všem, kdo se zasloužili o to, že sbírkové akce jsou rok od roku úspěšnější.
Ve 3. ročníku byla takto z iniciativy veřejnosti vybrána již více než 1/5 všech peněz,
přesně 2 086 828,60 Kč.

Sdružení karlovarských matek, Karlovy Vary,
Individuální žádost, projekt Jakub
100 000 Kč
Sdružení karlovarských matek je zaměřeno především na komplexní psychosociální podporu mladých rodin a provozuje za
tímto účelem i mateřské centrum. Projekt si klade za cíl pořídit
rehabilitační pomůcky pro těžce postiženého 2-letého chlapce
a dále mu umožnit respitní péči (3x týdně), cvičení v bazénu
(celkem 50x) a zajistit mu za tímto účelem dopravu (NejdekKarlovy Vary). Požadovaná částka je určena na nákup pomůcek
a zajištění výše uvedených služeb.

• děti s vývojovými a výchovnými problémy
Oblastní charita Jihlava, projekt Vrakbar
- terénní a klubové práce
s neorganizovanou mládeží
50 000 Kč
Charita působí v oblasti domácí péče, provozuje domovy pokojného stáří, romskou klubovnu, kontaktní a terapeutické centrum,
integrační tábory pro postižené děti předškolního věku aj. Cílem
projektu je stáhnout nejohroženější skupinu školní mládeže
z ulice a umožnit jí podílet se na zajímavé klubové činnosti. Klub
slouží jako kontaktní centrum pro 150 až 200 klientů. Příspěvek
je určen na osobní náklady.

• děti žijící mimo vlastní rodinu

• děti týrané, zneužívané a zanedbávané
Modrá linka, centrum a linka důvěry pro děti
a mládež, Brno, projekt Modrá linka
- linka telefonické pomoci
122 500 Kč
Organizace pomáhá dětem a mládeži v krizových a obtížných
situacích formou telefonické intervence, prací v poradnách a internetovým poradenstvím. Obsahem projektu je provoz linky důvěry
a poradny, které dětem nabízejí anonymitu a profesionální pomoc
při řešení problému. Příspěvek je určen na osobní náklady, kancelářské potřeby, odbornou literaturu, telefonní poplatky a propagaci.

• děti ohrožené různými formami závislosti
Charita Opava, projekt Domov Agapé
- resocializační zařízení pro děti

100 000 Kč

Organizace chce v opavském okrese vybudovat domov Agape
- resocializační středisko pro děti a mládež ve věku 12-15 let, která
má problém s návykovými látkami. Předpokládaná kapacita je
15 dětí, základní myšlenka byla převzata z Polska, kde obdobná
zařízení úspěšně fungují. Peníze jsou určeny na vybudování zařízení.

• děti nacházející se v jiných nepříznivých

Soukromý dětský domov Markéta, o.p.s.,
Radhošť u Pardubic, projekt I dětský domov
může na rodinné výlety
350 000 Kč

životních podmínkách

Nestátní dětský domov rodinného typu zajišťuje náhradní rodinnou péči dětem týraným, zneužívaným, dětem s poruchami učení
či dětem jiného etnika, které se nemohou dostat do pěstounské
péče ani k adopci. Projekt umožní přepravu dětí z dětského domova, ze školy, na různé akce či k lékaři a týká se v současné
době 8 dětí s nařízenou ústavní výchovou. Finanční příspěvek
zajistí nákup devítimístného automobilu.

Sdružení rozšiřuje sociální služby v azylových domech pro matky
s dětmi o program zaměřený na práci s dětmi. Cca 150 dětí má
možnost zúčastnit se pravidelně nabídky volnočasových, socializačních a vzdělávacích aktivit klubů, absolvovat výlet a v létě
dvoutýdenní tábor. Peníze poslouží na úhradu nákladů na víkendové pobyty a výlety, pomůcky a potřeby pro děti a na zajištění
odborné práce s dobrovolníky.

o.s. Jahoda, projekt Kluby Jahoda 2001,
Praha

82 500 Kč

Systém hodnocení žádostí o příspěvek

Sbírkové akce v jednotlivých ročnících
Rok

Výběrové řízení má dva stupně:
1. Nejprve žádostí o příspěvek hodnotí členové čtyř hodnotících komisí (komise pro projekty
realizované v Praze, v Čechách, na Moravě a pro individuální žádosti z celé ČR).
2. O výsledcích , které navrhnou hodnotící komise, pak s definitivní platností rozhodují členové Správní rady
Nadace rozvoje občanské společnosti a zástupci vedení České televize.

1999

31

2000

65

2001

113

Každá komise je sedmičlenná:
2 zástupci odborné veřejnosti
2 spojenci (spojenec = dobrovolný organizátor sbírky ve prospěch konta „Pomozte dětem!“)
1 zástupce médií
1 pracovník České televize
1 pracovník Nadace rozvoje občanské společnosti

Poměr celkového finančního výsledku akcí
a celkového finančního výsledku sbírky v % a Kč

Celkový
počet akcí
5%

Cca

280 000 Kč

100%

5 200 220 Kč

9%

Cca

534 000 Kč

100%

5 913 090 Kč

21%

Cca

2 087 000 Kč

100%

Jak jste pomáhali

Kněževská
chmelová šiška

10 109 731 Kč

ve 3. ročníku

Jednání komise je řízeno dalším pracovníkem nadace bez hlasovacího práva. Všichni členové
hodnotících komisí pracují dobrovolně, bez nároku na honorář a jsou jmenováni Správní radou
Nadace rozvoje občanské společnosti.

s „Pomozte dětem!“

Složení komisí (s výjimkou pro pracovníky nadace) se každým rokem povinně obměňuje.
Seznam členů hodnotících komisí za jednotlivé ročníky je k dispozici na www.nros.cz a standardně také
ve výroční zprávě Nadace rozvoje občanské společnosti za příslušný rok.

Sbírkové akce ve 3. ročníku v příkladech
kulturní akce

akce s dětmi a akce pro děti a mládež

• Kinematograf bratří Čadíků,

• DPS Arietta, Mohelnice,
Jarní koncert dětských sborů:
• O.s. Jahoda, Praha, „Posviťte nám na cestu“

Putovní akce - projekce kinematografu v českých
a moravských městech:

o.s. Petrov, Brno

Sdružení Telepace, Ostrava

Spolek Josefa Šímy, Brno

Sdružení Piafa, Vyškov

Rozdělení nadačních příspěvků ze 3. ročníku sbírky
Objem nadačních příspěvků

Počet podpořených žádostí

3 032 919 Kč

Praha

21

3 032 919 Kč

Čechy

24

3 032 919 Kč

Morava

26

1 010 974 Kč

Individuální žádosti

11

10 109 731 Kč

Celkem

82

Roční harmonogram sbírky
• polovina května: sečtení stavu konta za uplynulý ročník, vyhlášení veřejného výběrového řízení
a vyhlášení sbírky nového ročníku
• konec června: uzávěrka pro přijímání žádostí o nadační příspěvek
• říjen: slavnostní vyhlášení výsledků veřejného výběrového řízení
• Pondělí velikonoční: celovečerní zábavný pořad České televize „Pomozte dětem!“

• Bratrstvo Keltů, Nesovice u Slavkova,
Multikulturní festival Beltine:
• YMCA v ČR - místní sdružení Třebechovice

264 222,30 Kč

- Lampiónový průvod s dětmi z klubů Jahoda
a azylového domu:
Praha - Černý most, „Uličnické hry“ - hry
a soutěže pro děti ze sídliště:

14 185,70 Kč

pod Orebem, Třebechovice pod Orebem,
Benefiční koncert J.Molavcové a A.Strejčka:

6 830,00 Kč

Propagační akce a výroba velikonočních
předmětů s dětmi:

divadla a divadelníci

• Studio Hlamestyl, Praha, Cyklus divadelních
představení hry „Jan Hus - vzkříšení“:
Galerie
Labyrint Lužánky, Brno,
•
Pouliční divadlo na náměstí Svobody v Brně:
• Spolek Tydlidum, Praha - klub Mlejn,
„Stodůlecký píseček“ - regionální přehlídka
mladého nezávislého divadla:

1 574,40 Kč
22 000,00 Kč
677,40 Kč

školní akce a akce dětí a mládeže ve školách

• Biskupské gymnázium, Hradec Králové,
Maturitní ples:
• Církevní ZŠ sester Voršilek, Praha,
Sbírka mezi žáky školy:
• ZŠ Otomara Březiny v Jaroměřicích

7 829,20 Kč

•
•

ZŠ Machov, Machov, Týden pro kuřátko:
ZŠ Orlová - Ke studánce, Orlová - Lutyně,
Karneval masek ke dni dětí:

3 128,70 Kč
5 712,00 Kč
911,00 Kč

1 188,10 Kč
2 183,90 Kč
43 648,40 Kč

• ALCEDO - dům dětí a mládeže Vsetín,
10 791,90 Kč
Vsetín - Panská zahrada, Den Země 2001:
Informační
centrum
mládeže
České
•
2 148,80 Kč
Budějovice, České Budějovice, Bambiriáda:
Brandýské
kulturní
sdružení,
Brandýs
nad
Labem,
•
Zábavný kulturní den pro děti:
10 544,40 Kč
• Speciální škola „Svítání“ o.p.s., Pardubice,
•

2 381,10 Kč

nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou,
Dětský karneval:

• Ratolest Brno, Brno - shopping park,

9 377,00 Kč

Muzikál zdravých a postižených dětí
„Cesta za přátelstvím“:

6 025,00 Kč

Československá diskotéka, Koberovy,
Sbírka při diskotéce:

18 436,40 Kč

firemní akce

• BENZINA a.s., umístění kasiček na všech 336
•

čerpacích stanicích BENZINY po celé ČR
- největší sbírková akce 3. ročníku:
869 192,10 Kč
TESCO Stores, všechny hypermarkety a obchodní domy,
sbírkové kasičky v prostorách všech hypermarketů
a obchodních domů v době kampaně:
395 213,30 Kč

Struktura vkladů
na sbírkovém kontě 3. ročníku
„Pochod pro kuřátko“
Klub nemocných cystickou fibrosou

z akcí pořádaných Prague International Marathon

• TESCO Stores,
•
•

všechny obchodní domy v ČR,
Prodej Eurotriček ve prospěch sbírky:

sportovní akce
34 255,90 Kč

• Mateřské centrum Karlovy Vary, AC Stadion
Start Karlovy Vary, VI.ročník mezinárodního

Schneider Electric CZ s.r.o., Písek, Brno,
Ostrava, Plzeň, Praha, „Pohádkový den“
- zábavná nedělní odpoledne se soutěžemi
a hrami a sbírka mezi zaměstnanci:

97 915,00 Kč

•

PCC Solutions s.r.o., Praha,
sbírka na firemním večírku:

4 251,10 Kč

kasičky v obchodě, v galerii

• Galerie Hlučín, Hlučín, kasička v galerii
na náměstí a propagační akce školních dětí:
Lékárna
U Černého koně, Beroun,
•
umístění kasičky v lékárně:
• Loděnice, umístění kasičky ve výdejně léků:

Sportovní akce
Sananimu Olomouc

cyklistického maratónu CUBE Artamonův
memoriál 2000:

3 178,00 Kč

Card Centrum a.s., Praha (Paegas aréna),
Hokejový turnaj Card cup 2001:

15 874,50 Kč

7 089,50 Kč
3 183,40 Kč

2 086 828,63 Kč

21%

jednotliví dárci (veřejnost)

5 580 358,53 Kč

55%

smluvní dárci (firmy)

2 475 047,58 Kč

24%

Celkem

10 142 234,74 Kč

100%

Celkem po odečtení bankovních poplatků

10 109 731 Kč

• Město Litomyšl, Litomyšl - info-centrum,

Smluvní dárci 3. ročníku a jimi věnovaná částka

• Město Rychnov nad Kněžnou

72 080,00 Kč

- Pelclovo divadlo,

•
•
•

sbírkové akce pokračují: setkání Harley Davidson, 4. ročník sbírky

sbírkové akce

poznámka: Bankovní poplatky jsou automaticky odečítány správcem účtu (ČSOB - divize IPB) z konta.

s prezentací projektu:

18 291,00 Kč
O.s. Kněževes 21.století, Kněževes
(okr. Rakovník), Kněževeská chmelová šiška:
5 850,00 Kč
SHM Klub Ostrava, Společná akce ostravských
neziskových organizací na Masarykově náměstí
v Ostravě:
18 951,80 Kč
Oblastní charita Jihlava,
Jihlava - Centrum prevence - Vrak bar,
divadelní představení, kurzy, koncerty:

Propagační akce - představení
pro mateřskou školku, průvod městem,
beseda diváky, dětské odpoledne:

19 316,40 Kč

%

3. ročník (16. květn 2000 - 17. květen 2001)

městské a vesnické akce
klášterní zahrady, sbírka spojená

25 851,40 Kč

Druh vkladu

Reader's Digest Výběr, s.r.o. - největší dárce 3. ročníku
Benzina, a.s.
Nestlé čokoládovny, a.s.
Tesco Stores ČR, a.s.
Ferrero Česká, s.r.o.
Schneider Electric CZ, s.r.o.
Nadace Preciosa
Státní tiskárna cenin, s.p.
Professional Call Center Solutions, s.r.o.
Diners Club Czech, s.r.o.
celkem

1 000 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
155 047,58 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 475 047,58 Kč

Jak je sbírka organizována a financována
Česká televize se dlouhodobě věnuje podpoře neziskových a veřejně prospěšných aktivit. Projekt „Pomozte dětem!“
si zvolila za svoji klíčovou charitativní akci. Realizaci hlavního zábavného pořadu, dokumentárních filmů, vysílání denního
studia a televizní část kampaně „Pomozte dětem!“ financuje veřejnoprávní televize ze svého rozpočtu.

Nadace rozvoje občanské společnosti řadí mezi své priority podporu pozitivního rozvoje a vyrovnaných
příležitostí dětí a mládeže v České republice, stejně jako zvyšování kvality jejich života. Nadace spravuje sbírkové konto,
připravuje a realizuje celonárodní veřejné výběrové řízení na poskytování nadačních příspěvků z „Pomozte dětem!“, dohlíží
na jejich řádné využití, podporuje realizaci sbírkových akcí, získává partnery i dárce a podílí se na kampani. Všechny
náklady spojené se sbírkou financuje nadace z podpory partnerů projektu a z bankovních úroků sbírkového konta.

Partneři 3. ročníku
Projekt „Pomozte dětem!“ se vzhledem ke svému rozsahu i kontinuitě neobejde bez partnerů, kteří se na jeho realizaci
finančně podílejí nebo pro ni bezplatně poskytují určité významné služby.
Hlavní partneři - Cisco Systems,a.s., Benzina,a.s., Nestlé Čokoládovny,a.s. a Nestlé Food s.r.o.
Partneři - Tesco Stores ČR, a.s., Newton Information Technology, s.r.o., Tiskárna Hugo,s.r.o.,
Prague International Marathon, s.r.o., NetCentrum, s.r.o., o.s. Agnes
Finanční podpora - Program Phare EU, Ferrero Česká, s.r.o.
Mediální partneři - Český rozhlas, Zdravotnické noviny

Děkujeme všem dárcům, přispěvatelům, partnerům, spojencům - organizátorům
sbírkových akcí a jejich dobrovolníkům za výsledek 3. ročníku sbírky.

