Tisková zpráva, dne 13. prosince 2018

Startuje 21. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem
Začala sbírka pro nejlepších 50 projektů pro ohrožené a znevýhodněné děti ve 21. ročníku
Pomozte dětem. Aktuální ročník, v němž je třeba vybrat 15 milionů korun, vyvrcholí
v květnu příštího roku.
Na jeho podporu se bude konat o Velikonocích tradiční benefiční večer přenášený
kamerami České televize..
Během 21. ročníku Pomozte dětem se bude vybírat pro TOP 50 projektů neziskových
organizací. Všechny, co se dostaly do prvních pěti desítek, musely projít náročným
výběrovým řízením. Na jejich činnost potřebuje Kuře vybrat částku 14 864 945,- Kč.
Tradičně sbírkové aktivity podpoří benefiční večer na obrazovce ČT 1o Velikonocích) a již
čtvrtý ročník Peříčkového týdne (22. – 28. 4. 2019).
Přesný přehled TOP 50 naleznete zde: https://www.pomoztedetem.cz/komu-kurepomaha/top-50-projekty-k-podpore-v-21-rocniku/.
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. Více informací v přiloženém press kitu.
Patronkou je již čtvrtým rokem Marie Doležalová, která je i jednou z největších
podporovatelů. Aktuálně jde z každé její prodané knížky Jeden kopeček šmoulový na
podporu projektu 25 Kč.
Spolu s Maruškou se rozhodli v tomto ročníku pomáhat Sabina Křováková, Bára Mottlová,
Ondřej Ruml, O5 & Radeček, Pavel Vítek a další osobnosti.
Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci se štábem České televize natočila
krátké medailonky – příběhy dětí, kterým Kuře pomáhá. Další příběhy pomoci lze najít na
YouTube Pomozte dětem
• Příběh Klárky
• Příběh Dorinky
• Příběh Štěpána
• Příběh Jakuba – vznikl v produkci NROS
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 ÚČET 9595959595/0600.
• 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).
O NROS
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) slaví 25 let 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.

