
 1

POMOZTE DĚTEM    

projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti  

podporující ohrožené a znevýhodněné děti  

21. ročník charitativní sbírky POMOZTE DĚTEM 

POMOZTE DĚTEM, společný projekt České televize 
a Nadace rozvoje občanské společnosti, rozdělil 233 109 880 

Kč 

  

zpracovala Johana Turner
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Pírko k pírku – máme velkou sbírku! 
Kuře slaví 21let své existence, a tak se zároveň ohlíží zpátky a bilancuje. Ale jen trochu. 
Před čtyřmi lety se změnil systém přerozdělování vybraných peněz, zajišťující potřebným 
organizacím rychlejší přísun financí. Pomáhající organizace se staly partnery, projekty 
propagují už v průběhu kampaně a dárce dopředu ví, kam jeho peníze putují a k čemu budou 
použity. 
Ve výběrovém řízení 21. ročníku bylo vybráno TOP 50 nestátních neziskových organizací na 
základě žádostí, které zaslaly. Každoročním cílem je vybrat aktuální projekty, které 
nejúčinněji pomohou ohroženým a znevýhodněným dětem napříč celou naší zemí. Jejich 
přesný seznam s popisem činnosti, regionu a výší potřebné částky je znám už od prosince 
2018. 

KUŘE během oslav 21. výročí podpoří: 
Patronka Marie Doležalová, Sabina Křováková, Bára Mottlová, Ondřej Ruml, O5 & Radeček, 
Pavel Vítek a další osobnosti. 

Pravidelně aktualizované informace najdete na www.pomoztedetem.cz. 

KUŘE PŘEMÝŠLÍ, jaké způsoby pomoci by dárcům mohly vyhovovat. Kromě známých možností 
lze využít 
i následující, více informací na www.pomoztedetem.cz: 

• DÁRCOVSKÉ SMS (DMS) informace hledejte na www.darcovskasms.cz. 
• PŘEVOD darované částky NA ÚČET9595959595/0600. 
• SMLUVNÍ DÁRCOVSTVÍ určené všem firmám, společnostem, právnickým i fyzickým 

osobám, umožňující darovat libovolnou částku (daňově zvýhodnění dárců). 
• PARTNERSTVÍ poskytující Kuřeti finance či významné služby. 
• SPOJENECTVÍ umožňující uspořádat pro Kuře sbírkovou akci. 
• HODINA DĚTEM – věnujte svých 60 minut dětem, motivujte kolegy a společně darujte 

hodinovou mzdu – www.hodinadetem.cz. 
• ČLENSTVÍ v Klubu přátel Kuřete. 
• POSKYTNUTÍ SLUŽEB BEZPLATNĚ – i nefinanční pomoc je významná a potřebná. 
• ZAKOUPENÍM PÍRKA v celorepublikové sbírce PEŘÍČKOVÝ TÝDEN (22. 4. – 28.4. 2019).  
• ZAKOUPENÍM KNIHY Marie Doležalové Jeden kopeček šmoulový přispějete na podporu 

projektu 25 Kč. 

KUŘE HLEDÁ dárce. S vámi mu to půjde líp! Najděte to v sobě také. 

Dárcovské SMS Kuřeti: 
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 

  

zpracovala Johana Turner

http://www.pomoztedetem.cz
http://www.pomoztedetem.cz/
http://www.darcovskasms.cz/
http://www.pomoztedetem.cz/pomahejte/usporadejte-sbirkovou-akci/
http://www.hodinadetem.cz/
http://www.pomoztedetem.cz/pomahejte/nefinancni-pomoc/
https://www.pomoztedetem.cz/perickovy-tyden/
http://www.tympanum.cz/cs/e-shop/271-kafe-a-cigarko/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/40706446/jeden-kopecek-smoulovy/?gclid=EAIaIQobChMI3d6N_OeV3wIVCud3Ch3ZywtJEAAYAiAAEgKkBfD_BwE
http://www.pomoztedetem.cz/dekujeme/najdi-to-v-sobe/
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na telefonní číslo 87 777. 
Trvalá DMS: Trvalá pomoc mění svět k lepšímu! Zadejte trvalou DMS a podpořte tak 
dlouhodobě projekt Pomozte dětem! 
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 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč. 
Nadace rozvoje občanské společnosti obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na 
www.darcovskasms.cz. 
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. 

PODPOROVANÉ PROJEKTY 
Z výtěžku sbírky jsou každoročně podpořeny projekty organizací po celé České republice. Díky 
těmto projektům se Kuřeti daří naplňovat vytyčené cíle: neustále zvyšovat kvalitu života dětí 
v České republice, vytvářet rovnocenné příležitosti pro všechny děti a různé skupiny 
dětské populace, podporovat práva dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném 
prostředí. 
KUŘE PODPORUJE dva typy projektů: 

• Individuální projekty pomáhají konkrétním znevýhodněným dětem a jejich rodinám. 
• Roční projekty umožňují poskytování přímé pomoci větší skupině dětí. 

KUŘE VYBÍRÁ v každém ročníku TOP 50 organizací, které jsou zvoleny na základě zaslaných 
žádostí a následného veřejného výběrového řízení. Cílem je vybrat projekty organizací, které 
nejúčinněji pomohou ohroženým a znevýhodněným dětem napříč celou ČR.. 

„Tímto modelem dáváme organizacím šanci v pravý moment mobilizovat třeba pomocí 
sociálních sítí své příznivce, aby jejich projekty nezůstaly těsně pod čarou, která oddělí 
projekty podpořené a nepodpořené. Kreativitě se při tom meze nekladou,“ objasňuje Ing. 
Martin Fuk, předseda správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Mechanismus 
Pořadí organizací je stanovené podle výsledků hodnocení. Kuře na svém webu vždy zveřejní 
konkrétní projekt, na který se aktuálně vybírá a je na seznamu na prvním místě. Jakmile se 
vybere potřebná cílová částka, posouvá se na první místo další organizace v pořadí.  

PEŘÍČKOVÝ TÝDEN 22. – 28 dubna 2019 
Čtvrtý ročník celorepublikové sbírkové akce POMOZTE DĚTEM. 

  

zpracovala Johana Turner

http://www.darcovskasms.cz/
https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/pro-podporene/
https://www.pomoztedetem.cz/komu-kure-pomaha/aktualne-podporene-projekty/
https://www.pomoztedetem.cz/komu-kure-pomaha/aktualne-podporene-projekty/
https://www.pomoztedetem.cz/komu-kure-pomaha/aktualne-podporene-projekty/
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Co je PEŘÍČKOVÝ TÝDEN? 
Jde o čtvrtý ročník celorepublikové sbírkové akce Pomozte dětem, která proběhne od pondělí 
24. dubna do neděle 28. dubna 2019. Cílem je zviditelnit sbírkový projekt a vybrat finanční 
příspěvky od dárců do zapečetěných kasiček, získané finanční prostředky přispějí k lepšímu 
životu ohrožených a znevýhodněných dětí. 
Po celý PEŘÍČKOVÝ TÝDEN budou v ulicích mnoha českých měst dobrovolníci oblečení do 
žlutých triček s logem Kuřete a České televize z řad firemních partnerů, spolupracujících 
neziskových organizací a škol se zapečetěnými sbírkovými kasičkami (na požádání předloží 
plnou moc a povolení o konání sbírky). Budou vydávat za minimální příspěvek 50 Kč do 
kasičky originální PEŘÍČKOVOU BROŽ, za nižší příspěvky jiné propagační materiály. 

KUŘE a ČESKÁ TELEVIZE 

POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý charitativní projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a 
České televize spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým 
a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé ČR. Od roku 1998 se podařilo rozdělit více než 
233 milionů Kč, podpořeno bylo 1 467 projektů a v celkovém součtu pomohl projekt POMOZTE 
DĚTEM téměř 200 tisícům dětí. 
Česká televize se intenzivně věnuje projektu ve svém vysílání. Pravidelným vyvrcholením 
každého ročníku je přímý přenos benefičního večera o Velikonocích  
Pro jarní kampaň v roce 2018 natočila Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci 
se štábem České televize pod vedením režiséra Davida Slabého krátké medailonky – 
příběhy dětí, kterým Kuře pomáhá. Medailonky běžely na obrazovce ČT, nyní je možné je 
zhlédnout na webu Pomozte dětem nebo kliknutím na odkazy níže: 

• Příběh Klárky 
• Příběh Dorinky 
• Příběh Štěpána 
• Příběh Jakuba  – vznikl v produkci NROS 

Další příběhy pomoci lze najít na YouTube Pomozte dětem. 

 

Zde je příběh jednoho z nich… 

JAKUB 

Jakubovi je 16 let, trpí progresivní svalovou dystrofií Duchennova typu, kardiomyopatií, včetně 
dalších přidružených diagnóz. Od šesti let je upoután na vozík.  Vzhledem k jeho stále se 

  

zpracovala Johana Turner

https://www.pomoztedetem.cz/perickovy-tyden/
https://www.pomoztedetem.cz/perickovy-tyden/
http://www.pomoztedetem.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/ct-podporuje-charitu/pomozte-detem/
https://www.pomoztedetem.cz/pribeh/pribehy-deti-pro-ct-2018-klarka/
https://www.pomoztedetem.cz/pribeh/pribehy-deti-pro-ct-2018-dorinka/
https://www.pomoztedetem.cz/pribeh/pribehy-deti-pro-ct-2018-stepan/
https://www.youtube.com/watch?v=RB3Mf2EZjLQ
https://www.youtube.com/channel/UCWfKW2GGXx9zDzBB4y8BTxQ
https://www.youtube.com/watch?v=RB3Mf2EZjLQ&feature=youtu.be
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zhoršujícímu se zdravotnímu stavu musel podstoupit velmi náročnou operaci páteře a je zcela 
imobilní. Má potíže s dýcháním, používá neinvazivní plicní ventilaci MPV, která mu pomáhá ke 
kvalitnějšímu životu. Díky ní může být doma, v domácí péči. 
Pro rodinu je velmi cenná podpora ostravské neziskové organizace Anulika, která pečuje o děti 
nejen s nervosvalovými onemocněními.  
Jakubova maminka říká: „Péče o Kubu je náročná nejen fyzicky, ale také hlavně finančně. 
Tím, že nemá dostatečně vyvinutou imunitu, nemůže docházet na různá cvičení a 
rehabilitace. O příspěvek od Pomozte dětem jsme žádali, a byli jsme rádi, že jsme ho dostali. 
Použijeme ho především na rehabilitace pro Kubu. Jedná se o speciální dechovou gymnastiku, 
dechová cvičení, polohování, rehabilitace celého těla.“  

MARUŠKA DOLEŽALOVÁ a KUŘE 

MARUŠKA DOLEŽALOVÁ je nesmírně akční a všemi směry talentovaná mladá dáma, která se 
kromě herecké profese věnuje i celé řadě dalších věcí. Před necelými čtyřmi lety se rozhodla, 
že pro zábavu bude psát vlastní blog, který pojmenovala KAFE A CIGÁRKO. Z něj vycházela 
její první stejnojmenná kniha i  audiokniha. Na podzim 2018 jí vyšla v pořadí již druhá kniha 
s názvem Jeden kopeček šmoulový, její koupí přispějete na podporu projektu 25 Kč. 
Marie věnuje sbírkovému projektu spoustu svého času. Není pouhou pasivní patronkou, 
ukazující svoji tvář, ale aktivně usiluje o pomoc dětem, inspiruje ostatní k pomoci a svými 
aktivitami finančně přispívá. Pro Kuře uspořádala několik šansonových koncertů pod názvem 
Šansoniéra, bazárek v Divadle Na Fidlovačce, reprezentuje projekt na veřejnosti, přichází s 
vlastními nápady… 

  

zpracovala Johana Turner

http://www.pomoztedetem.cz/
http://www.kafeacigarko.cz/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/40706446/jeden-kopecek-smoulovy/?gclid=EAIaIQobChMI3d6N_OeV3wIVCud3Ch3ZywtJEAAYAiAAEgKkBfD_BwE

