Tisková zpráva, dne 12. března 2018

Sbírkový projekt Pomozte dětem a jeho symbol Kuře oslaví dvacetiny v přímém přenosu ČT
2. dubna
Již po dvacáté se bude konat benefiční večer ve prospěch sbírkového projektu Pomozte
dětem. Odvysílá ho ČT 1 v přímém přenosu na Velikonoční pondělí od 21:35.
Kuře slaví kulaté narozeniny! Popřát mu a zároveň koledovat peníze pro děti, které zatím
neměly v životě mnoho štěstí, budou: patronka projektu Marie Doležalová, Jolana
Voldánová, Miro Žbirka, O5 a Radeček, Xindl X a Pavel Callta.
Během pořadu zazní v premiéře all stars song Pomozte dětem od skupiny O5 a Radeček.
Diváci se mohou těšit na krátké ilustrační medailonky organizací, do kterých se Marie
Doležalová, kapela O5 a Radeček a Pavel Callta vypravili za dětmi, a kde peníze ze sbírkového
projektu konkrétně pomáhají.
O den dříve – tedy během Velikonoční neděle 1. dubna - odstartuje již třetí ročník
celorepublikové sbírkové akce Peříčkový týden (1. 4. 2018 - 8. 4. 2018), výtěžek půjde na
konto projektu Pomozte dětem. Do ulic vyrazí dobrovolníci oblečení do žlutých triček
s logem Kuřete a České televize se zapečetěnými sbírkovými kasičkami. Za minimální
příspěvek 50 Kč od nich získáte originální žlutou peříčkovou brož. Nově je možné zakoupit i
brož virtuální. Více informací zde: www.pomoztedetem.cz/perickovy-tyden.
Se zástupci Pomozte dětem, maskotem Kuřete a známými osobnostmi, které dlouhodobě
spolupracují se sbírkovým projektem, se můžete setkat 1. a 2. dubna na Staroměstském
náměstí v Praze, kde budou tvůrčí dílničky pro děti a další doprovodný program.
V aktuálním ročníku Pomozte dětem, který bude ukončen v květnu 2018, se vybírá na
aktivity 50 organizací částka dosahující téměř 15 miliónů korun. Seznam organizací naleznete
zde: https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/top-50/.
Jde přesně o 14 472 878 Kč pro 3 363 dětí; tedy: 1 dítě / 1 rok = 4 303,50 Kč.
Pomozte dětem je společným projektem České televize a Nadace rozvoje občanské
společnosti. Dosud rozdělil 222 milionů korun, které znamenaly přímou péči o ohrožené a
znevýhodněné děti – konkrétně 190 979 dětí.
Pomáhat lze různými způsoby. Nejčastěji užívané jsou:
online platbou prostřednictvím www.pomoztedetem.cz
bankovním převodem na účet POMOZTE DĚTEM je 95 95 95 95 95/0600;
zasláním DMS: lze poslat jednorázově nebo nastavit trvalou DMS
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.
Děti, které neměly v životě zatím tolik štěstí, se těší na vaší pomoc.
Veškeré informace naleznete zde: www.pomoztedetem.cz

O NROS
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), která sbírku Pomozte dětem spravuje ve
spolupráci s Českou televizí slaví letos 25 let své existence. Patří k největším a nejstabilnějším
grantujícím nadacím v České republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci
tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 000 projektů
částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů
pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či
firemních zdrojů. www.nros.cz
Pokud budete potřebovat jakékoliv informace, neváhejte mne, prosím, kontaktovat.
Více informací o projektu Pomozte dětem a NROS naleznete v přiloženém press kitu.
Mediálními partnery jsou: Česká televize, rádio Impuls a deník Právo.

