Kuře letos nastřádalo rekordní částku. Na konto POMOZTE DĚTEM přibylo víc než 10
milionů korun!
POMOZTE DĚTEM si připisuje na konto nejen rekordně vysokou vybranou částku, ale i
odstartování nové éry ve způsobu zasílání dárcovských SMS.
19. ročník sbírkové akce POMOZTE DĚTEM vyvrcholil v přímém přenosu na ČT1 v sobotu 15.
dubna 2017. Přesně o měsíc později byl aktuální ročník společného projektu České televize a
Nadace rozvoje občanské společnosti uzavřen, aby mohl začít další, v pořadí již 20. ročník.
Kuřeti se díky dárcům, sponzorům a přátelům podařilo nastřádat rekordní částku, jež
překročila magickou hranici 10 milionů korun.
Ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Hana Šilhánová říká: „Letošní 19. ročník pro
nás hodně znamená. Všechno, co jsme si ve skrytu duše přáli, se splnilo. Nový způsob zasílání
DMS skvěle funguje, druhý ročník sbírkového projektu Peříčkový týden se setkal s obrovským
zájmem široké veřejnosti, přímý přenos na České televizi se vydařil…. Díky všem aktivitám,
které tým kolem Pomozte dětem realizoval, jsme dokázali vybrat rekordní částku ve výši
10 178 497,- Kč. Peníze poputují na konta organizací TOP 50 a na individuální projekty, tedy
rovnou k dětem ohroženým či znevýhodněným, jež pomoc nás všech nesmírně potřebují.“
„Už začínáme připravovat ročník další – ten pro nás znamená opravdovou výzvu, protože
budeme slavit významné dvacetileté jubileum. Určitě zopakujeme sbírkovou akci Peříčkový
týden, bude již v pořadí třetí, naše patronka bude pokračovat v organizacích Šansoniér Marie
Doležalové, budeme rozmísťovat kasičky a spousty dalších věcí. Všechny aktivity jsou a budou
významným přínosem pro kuřecí rozpočet,“ dodává Jana Vožechová, programová manažerka
Pomozte dětem.
I vy můžete pomáhat – různými způsoby. Dva nejčastěji užívané, tedy převod peněz na
bankovní účet a dárcovské SMS, doznaly v posledních dnech velkých změn:
• POMOZTE DĚTEM má nový bankovní účet 95 95 95 95 95/0600.
• DMS je nyní možné posílat ve více hodnotách a lze nastavit i periodicitu.
Jednorázová DMS: Vyberte si částku, kterou chcete projekt podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve
tvaru DMS KURE 30 nebo DMS KURE 60 nebo DMS KURE 90 na 87 777.
Trvalá DMS: Vyberte si částku, kterou chcete každý měsíc projekt podpořit, a odešlete trvalou
dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV KURE 30 nebo DMS TRV KURE 60 nebo DMS TRV KURE 90 na
číslo 87 777. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Pomozte
dětem obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

