
Tisková zpráva, dne 7. června 2018 

Pomozte dětem zahajuje 22. ročník  

Posledním květnovým dnem se uzavřel 21. ročník sbírkového projektu Pomozte 
dětem, dárci ho podpořili celkovou částkou ve výši 10 007 208,- Kč, která bude 
použita na podporu 31 ročních projektů  a podporu individuálních projektů 
zaměřených na pomoc dětem. Jejich seznam naleznete zde: http://bit.ly/
2wAxDiz.  

Výsledná suma je součtem všech způsobů finanční podpory projektu (DMS, prodej 
broží během Peříčkového týdne, firemní dary, převod na bankovní účet). Jenom 
během přímého přenosu ČT1 na Velikonoční pondělí lidé zaslali přes dva miliony 
korun prostřednictvím DMS. Letošní Peříčkový týden si také vedl velmi dobře. 
Prodejem ž lutých brož í 754 dobrovolníků se  475 kasičkami utrž i l i 
krásných 983 753 Kč, za což jim patří velký dík!  

Zbývá už jen předat šeky zmiňovaným 31 organizacím, jimž takto získané finance 
pomohou realizovat projekty určené ohroženým či znevýhodněným dětem do 18 
let. 

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 243 milionů Kč, podpořeno bylo 1 498 projektů a v 
celkovém součtu pomohl projekt téměř 200 tisícům dětí.  

22. ročník, který odstartoval 1. června 2019, už začíná pomalu schraňovat finance 
pro další organizace.  Už letos můžete přispět na „kuřecí konto“ různými způsoby: 

PLATBA ONLINE 

Lehké jako pírko: Přispět můžete okamžitou pomocí prostřednictvím platby kartou 
online. 

DÁRCOVSKÁ SMS (DMS) 

DMS lze poslat ve výši 30, 60 nebo 90 Kč jednorázově nebo zvolit účinnější trvalou 
podporu. 

Podrobnosti o dárcovské SMS 

PŘEVOD PENĚZ NA SBÍRKOVÝ ÚČET 9595959595/0600 

Všem jednorázovým i pravidelným dárcům vystavíme na vyžádání potvrzení o daru. 

Podrobnosti o převodu na sbírkový účet (včetně formuláře Potvrzení o daru) 

HODINA DĚTEM 

https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/platba-on-line/
https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/darcovska-sms/
https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/prevod-z-uctu/


Jednoduše zjistěte svou hodinovou mzdu a přes platební bránu PayU darujte svou 
hodinu dětem na www.hodinadetem.cz. 

KLUB PŘÁTEL KUŘETE 

Pokud chcete přispívat pravidelně, být informováni o sbírkovém dění a účastnit se 
našich akcí – staňte se členem Klubu přátel Kuřete. 

Chci se přihlásit do Klubu přátel 

VKLAD HOTOVOSTI V BANCE 

Vložit svůj příspěvek na sbírkový účet můžete na přepážkách kterékoliv banky, 
v případě MONETA Money Bank, a. s., je vklad bez poplatku. 

BANKOMATY MONETA MONEY BANK, A. S. 

Bankomaty MONETA Money Bank, a. s., nabízejí svým klientům od 2. října 2017 
možnost přispět Kuřeti částkou ve výši 100, 200 nebo 500 Kč přímo z platební karty. 

Podrobnosti o možnosti přispění přes bankomaty. 

ZAKOUPENÍ KNIHY MARIE DOLEŽALOVÉ 

Novou knihu „Jeden kopeček šmoulový” Marie Doležalové vydalo nyní 
nakladatelství Albatros.    Z každého prodaného kousku věnuje nakladatelství 
Albatros 25 Kč na podporu projektu Pomozte dětem. 

Více o knize a možnosti zakoupení  

STAŇTE SE SPOJENCEM  

Uspořádejte sbírkovou nebo benefiční akci. Nemusíte mít peníze – stačí chuť 
pomáhat a nápad, jak “vydělat” pro děti co nejvíce peněz. 

Více o spojencích a pořádání sbírkových akcí 

NEFINANČNÍ POMOC  

Pomoc může mít formu poskytnutí služby či věcného daru. V případě zájmu 
kontaktujte manažerku projektu Martu Režovou 

Děti, které neměly v životě zatím tolik štěstí, se těší na vaší pomoc. 

O NROS 

http://www.hodinadetem.cz/
https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/klub-pratel-kurete/
https://www.pomoztedetem.cz/dekujeme/bankovni-partner/
https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/jak-muzete-pomoct/bankomaty-moneta-money-bank-a-s/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/40706446/jeden-kopecek-smoulovy/
https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/sbirkova-akce/
https://www.pomoztedetem.cz/kategorie-lide/zamestnanci/


Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) oslavila vloni 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. 

Pokud budete potřebovat jakékoliv informace, neváhejte mne, prosím, 
kontaktovat. 

Pomozte dětem je společný projekt ČT a NROS. 

Rádio Impuls je partnerem dobrých skutků – je také hrdým partnerem projektu 
Pomozte dětem.

http://www.nros.cz/

