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POMOZTE DĚTEM  



KDO JSME

Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá 
Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí už 21 let. 

Ve 21. ročníku sbírky Pomozte dětem bylo celkem rozděleno 10 007 208 Kč a podpořeno
celkem 31 ročních projektů nestátních neziskových organizací a desítky individuálních projektů 
zaměřených na pomoc dětem. Ve všech ročnících bylo rozděleno již 243 117 088 Kč. 
Hlavním cílem sbírky je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným 
dětem do 18 let věku po celé České republice.

Každoročně je nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení 
na nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR, pomoc realizují 
nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a ročních projektů. 
Maximální výše nadačního příspěvku ze sbírky je u ročních projektů 350 000 Kč, 
u individuálních projektů pak 50 000 Kč.

Při posuzování přihlášených projektů je kladen důraz především na:

•	 zvyšování	kvality	života	dětí,
•	 vytváření	rovných	příležitostí	pro	všechny	děti	a	různé	skupiny	populace,
•	 podporu	práv	dětí	na	život	v	rodině	nebo	v	náhradním	rodinném	prostředí.

Veřejná sbírka Pomozte dětem je organizována na základě rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy č.j. S-MH
MP/1016564/2012,1045562/2012 ze dne 20. 8. 2012 konané v období od 2. 10. 2012 na dobu neurčitou.

Jakým	způsobem	můžete	sbírku	Pomozte	dětem	podpořit

•	 převodem	na	účet	9595959595/0600
•	 online	platbou	prostřednictvím	stránek	www.pomoztedetem.cz
•	 posláním	DMS
•	 firemním	partnerstvím
•	 členstvím	v	Klubu	přátel	Kuřete	
            www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/klub-pratel-kurete/
•	 příspěvkem	do	kasičky	umístěné	na	sbírkových	akcích
•	 poskytnutím	služeb	nefinančního	charakteru

JEDNORÁZOVÁ DMS PODPORA
DMS	KURE	30	nebo	DMS	KURE	60	nebo	DMS	KURE	90
na telefonní číslo 87 777.
Cena	DMS	je	30	nebo	60	nebo	90	Kč.	Pomozte	dětem	obdrží	29	nebo	59	nebo	89	Kč.

TRVALÁ DMS PODPORA
DMS	TRV	KURE	30	nebo	DMS	TRV	KURE	60	nebo	DMS	TRV	KURE	90
na	telefonní	číslo	87	777	a	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 
Službu	DMS	provozuje	Fórum	dárců.	Technicky	zajišťuje	ATS	Praha.
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O NROS

Patříme k jedné z nejstabilnějších nadací, která existuje již 25 let. Naším dlouhodobým cílem je 
poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Patříme k nejaktivnějším grantujícím nadacím 
založeným v České republice po roce 1989. Naším posláním je rozvíjet občanskou společnost 
a český neziskový sektor. Nadačními příspěvky z grantových programů podporujeme projekty, které 
pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty 
nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Rozvíjíme vlastní charitativní 
a společensky odpovědné projekty. Jednou z našich klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, 
které podporujeme v rámci specifických programů. Také trvale usilujeme o rozvoj vzdělávání 
a zvyšování informovanosti v oblasti neziskového sektoru a o jeho celkovou profesionalizaci. 
S partnery navazujeme dlouhodobá a smysluplná partnerství zaměřená na podporu ohrožených 
cílových skupin, na rozvoj filantropie a dárcovství a společensky prospěšných projektů či aktivit. 
Poskytujeme odborné konzultace a analýzy. Za dobu své činnosti jsme úspěšně podpořili více 
než 7 500 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun.

Slovo ředitelky NROS 

„Už potřetí v řadě se nám podařilo udržet výtěžek ročníku nad hranicí 10 milionů korun. 
Za každou korunou je kus práce, píle, zábavy a solidarity. Každý z nás v sobě může najít, jak chce 
pomoci – jednoduše na pár kliknutí poslat peníze online, vymyslet vlastní akci, přesvědčit šéfa, 
ať se jeho firma stane firemním partnerem a další. A to všechno za jedním účelem – darovat. 
Darovat a nic za to neočekávat. A my si vážíme obrovské důvěry, kterou k nám každý z vás – dárců 
- má. Prostě věříte, že peníze, které posíláte, jdou potřebným dětem. Korunu, kterou k nám pošlete, 
svědomitě pošleme v daný rok těm nejpotřebnějším. Potřebným dětem, o které pečují neziskové 
organizace. Posláním daru vyjadřujete i obrovskou důvěru jim. A za to jsem vám velmi vděčná, 
protože jejich role v dnešní společnosti není snadná. V neposlední řadě chci poděkovat za důvěru 
našim dobrovolníkům, kteří v rámci Peříčkového týdne a dalších akcí věnují svůj čas. Čas, kdy své 
srdce otevřou a jdou s kasičkou oslovovat druhé, aby byli nápomocni. Dobrovolně též vystupují 
všechny známé tváře, které vystupují v televizi, šansoniérách a dalších akcí.
 
Děkuji	vám	všem,	skvělému	nadačnímu	týmu	a	všem	těm,	kteří	to	v	sobě	už	našli	a	pomáhají	
nám	nebo	kterékoliv	jiné	organizaci,	která	posílá	dobro	dál.“
 
Mgr.	Jana	Vožechová,	Ph.D.,	ředitelka	NROS
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O ČESKÉ TELEVIZI

Česká televize (ČT) v souladu se Zákonem o ČT a Kodexem ČT dlouhodobě chápe podporu veřejně 
prospěšných aktivit jako jednu ze svých priorit. Do vysílání proto zařazuje spotové kampaně neziskových 
organizací, informuje o aktuálních charitativních a osvětových projektech prostřednictvím zpravodajských 
pořadů, podporuje veřejně prospěšné organizace benefičními pořady a benefičními speciály, které propojují 
konkrétní organizace s oblíbenými pořady ČT. Významnou aktivitou je tradiční sbírka Adventní koncerty ČT, 
která pomáhá už 28 let a v roce 2018 přinesla podpořeným organizacím historicky nejvyšší výtěžek, 
přes 11 milionů Kč. Druhým dlouholetým pilířem charitativních aktivit ČT je právě charitativní sbírka 
Pomozte dětem pořádaná společně s NROS. Kromě podpory prospěšných projektů ve vysílání organizuje 
ČT i řadu aktivit mimo něj – například program firemního dobrovolnictví Den jinak s ČT, workshopy pro 
neziskové organizace nebo mikulášské promítání pro znevýhodněné děti. V roce 2018 podpořila přes 
170 charitativních sbírkových, osvětových či kulturních projektů, odvysílala 94 nekomerčních informačních 
spotových kampaní, zařadila do svého programu 20 benefičních pořadů a nespočet přenosů a záznamů 
z kulturně významných událostí.

Slovo	generálního	ředitele	ČT

„Z loňského průzkumu vztahu k charitě a charitativním organizacím vyplynula velmi pozitivní věc. My, občané 
České republiky, jsme ochotni aktivně pomáhat. Téměř dvě třetiny obyvatel naší země loni totiž podpořily 
alespoň jednu charitativní organizaci a nadace a nadační fondy, které v Česku působí, tak díky tomu rozdělily 
přes 1,5 miliardy korun. 
K nejpopulárnějším a nejznámějším sbírkám patří dlouhodobě charitativní projekt České televize 
a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem. Za 21 let spolupráce se nám podařilo vybrat přes 
240 milionů a podpořit skoro 200 tisíc dětí. A maskota sbírky, žluté kuře s plovacím kruhem, které se 
každoročně vydává do ulic během Peříčkového týdne nebo je k vidění na 
slavnostním benefičním večeru na obrazovkách České televize, už netřeba nikomu představovat. 
Přeji tedy kuřeti, aby i v dalších letech přinášelo všem zapojeným i všem obdarovaným nejen 
dobrý pocit, ale především radost. 

Pomozte	s	námi,	prosím,	dětem	letos	i	v	příštích	letech.	Děkujeme.“

Petr	Dvořák,	generální	ředitel	České	televize
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CITACE PARTNERŮ

„Vždycky jsme chtěli podporovat nadaci, která pomáhá těm nejslabším a nejzranitelnějším. 
Současně jsme si chtěli být jistí, že se tato nadace zabývá smysluplnými projekty a je zcela 
transparentní. Pak už jenom zbývalo najít ten správný způsob, jak pomoci se sbírkou peněz. 
Velmi mě těší, že se naše spolupráce dále rozvíjí a dnes již můžu říct, že se jedná o spolupráci 
dlouhodobou. Budu rád, když budeme i nadále pokračovat a pomáhat tam, kde je třeba.” 

 Aleš	Fránek,	provozní	ředitel	řetězce	Costa	Cofee

„Dobročinná sbírka Pomozte dětem přináší již řadu let pomoc ohroženým a znevýhodněným 
dětem. Také pro MONETA Money Bank je podpora pomoci ohroženým dětem samozřejmostí. 
Je nám potěším být již druhým rokem partnerem tohoto sbírkového projektu, který přináší 
smysluplnou pomoc dětem, které by se bez ní jen těžko obešly. Velmi si vážíme práce všech, 
kteří se na realizaci sbírky podílejí a věříme, že se Kuře bude i nadále těšit důvěře a podpoře široké 
veřejnosti.”

Jana	Válková,	expert	trvale	udržitelného	rozvoje	a	komunikace,	MONETA	Money	Bank,	a.s. 

„Veřejná sbírka Pomozte dětem opakovaně podpořila naše Poradenské centrum pro děti 
a mládež. Patří mezi významné dárce v tomto projektu, díky kterému můžeme realizovat sociálně 
terapeutické pobyty pro děti z dětských domovů, výchovných ústavů a pěstounské péče. Současně 
máme možnost pracovat s dětmi na jejich osobnostním rozvoji či jim nabídnout psychoterapii, aby 
měly možnost vyrovnat se s traumaty z dětství. Za sbírkou Pomozte dětem osobně vidím partu 
schopných a přátelských lidí, kteří do pomoci dětem vkládají nemalé úsilí. Zároveň jsou velkými 
profíky ve svém oboru. Kuře je prostě značka mezi lidmi velmi známá, což se nám potvrzuje 
pokaždé, když s pokladničkou kuřete naši klienti vyrazí do ulic v rámci Peříčkového týdne. 
Děkujeme, že můžeme být součástí skvělého projektu v pomoci dětem.”

PaedDr.	Pavel	Tvrdík,	ředitel	Centra	J.	J.	Pestalozziho	Chrudim
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Přehled	firemních	darů	právnických	osob	 Do	sbírky	 Na	podporu	projektu	Pomozte	dětem	
Albatros	Media	a.s. 220	200	Kč
AUTOCONT	a.s. 2	000	Kč
Conseq	Investment	Management,	a.s.	 20	000	Kč
DHL	Solutions,	k.	s.	 20	000	Kč
D-PLUS	PROJEKTOVÁ	a	INŽENÝRSKÁ	a.s. 18	000	Kč 2	000	Kč
Fipack		s.r.o. 2	000	Kč
iMrňous.cz 3	650	Kč
Lagardere	Travel	Retail	Czech	Republic,	a.s.		 200	000	Kč
MEDIAN,	s.r.o. 78	363	Kč
MimoFilm,	s.r.o. 18	000	Kč 2	000	Kč
MONETA	Money	Bank,	a.s.	 110	991	Kč 149	000	Kč
Mountfield	a.s.	 150	000	Kč
p.k.	Solvent	s.r.o.	 13	623	Kč
PEPCO	Czech	Republic,	s.r.o. 1	230	000	Kč
Projekt	Čtení	pomáhá	Nadace	Martina	Romana 60	000	Kč 120	000	Kč
Prosped	s.r.o.	 11	000	Kč
Q	Cargo	s.r.o.	 20	000	Kč
R	&	B	Mědílek	s.r.o.	 887	Kč
Schneider	Electric	CZ,	s.r.o. 35	915	Kč 50	000	Kč
Spolek	Břevnovských	živnostníků,	z.s. 9	900	Kč
Swiss	Life	Select	Česká	republika	s.r.o	 150	000	Kč
TESTA,	s.r.o. 30	000	Kč
TRASER	CZ,	s.r.o. 180	000	Kč 20	000	Kč
VERA	GURMET	-	Kasia	vera,	s.r.o. 59	825	Kč
zaměstnanci	České	teplo	s.r.o.	a	ENERGOREAL,	s.r.o.	 41	020	Kč
zaměstnanci	IPSOS	s.r.o.	 7	402	Kč

ROZDĚLENÍ	VÝTĚŽKU	DLE	ZPŮSOBU	DARUTABULKA	1P.xlsx

:	
Způsob	daru	 Částka	
Firemní	dary	a	dary	fyzických	osob	nad	10	000	Kč 2	335	692	Kč
Firemní	dary	a	dary	fyzických	osob	do	10	000	Kč 1	915	144	Kč
Sbírkové	a	benefiční	akce 1	711	412	Kč
DMS 3	713	508	Kč
Klub	přátel	Kuřete 110	120	Kč
Nevyčerpané	prostředky	z	předchozích	ročníků 221	332	Kč
Celkem	k	rozdělení	ze	sbírky	Pomozte	dětem 10	007	208	Kč
Z	toho	na	individuální	projekty 1	000	721	Kč
Na	roční	projekty	 9	006	487	Kč

PŘEHLED	FIREMNÍCH	DARŮ	
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ROZDĚLENÍ VÝTĚŽKU DLE REGIONŮ

Oblast	 Rozdělená	částka	
Praha 1	316	570	Kč
Střední	Čechy 1	108	133	Kč
Moravskoslezsko	(Moravskoslezský	kraj) 1	324	011	Kč
Jihovýchod	(Vysočina,	Jihomoravský	kraj) 1	158	883	Kč
Jihozápad	(Jihočeský,	Plzeňský	kraj) 985	526	Kč
Severovýchod	(Liberecký,	Královehradecký,	Pardubický	kraj) 1	038	065	Kč
Střední	Morava	(Olomoucký,	Zlínský	kraj) 442	300	Kč
Severozápad	(Ústecký,	Karlovarský	kraj) 1	632	999	Kč
Celkový	součet 9	006	487	Kč
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ROZDĚLENÍ	VÝTĚŽKU	DLE	OBLASTI	PODPORY	

Oblast	podpory Počet	NNO Počet	podpořených	dětí Výše	podpory
Děti	s	tělesným	postižením	(DMO,	omezení	hybnosti,	vrozené	poruchy	a	
onemocnění,	úrazy)

2 184 679	070	Kč

Děti	s	poruchami	psychického	vývoje	(specifické	poruchy	řeči	a	jazyka,	
školních	dovedností,	chování,	ADHD,	pervazivní	vývojové	poruchy	

1 50 291	300	Kč

Děti	s	mentálním	postižením 2 65 700	000	Kč

Děti	s	kombinovaným	postižením 2 300 692	500	Kč

Děti	dlouhodobě	nemocné 2 85 468	927	Kč

Děti	s	jiným	specifickým	zdravotním	znevýhodněním 3 72 993	000	Kč

Děti	žijící	mimo	vlastní	rodinu	(pěstounská	péče,	adopce,	děti	z	dětských	
domovů)

5 283 1	208	950	Kč

Děti	žijící	v	sociálně	slabých	rodinách 1 90 208	862	Kč

Děti	žijící	v	dysfunkčních	rodinách	(alkoholismus,	drogy,	domácí	násilí,	
psychická	zátěž	a	nemoci)

3 148 899	399	Kč

Děti	znevýhodněné 2 65 700	000	Kč

Děti	týrané,	zneužívané,	zanedbávané 1 50 245	945	Kč

Děti	ohrožené	závislostmi,	agresivitou,	šikanou,	kyberšikanou	a	jiným	rizikovým	chováním 4 242 1	108	301	Kč

Jiné 3 87 810	233	Kč

Celkový	součet 31 1721 9	006	487	Kč



PŘÍBĚHY	DĚTÍ		

Šimon 
Šimonek je téměř pětiletý chlapec.  Ve 4,5 měsících se u něj však projevil Westův syndrom. 
Závažnost onemocnění představuje riziko zpomalení psychomotorického vývoje a negativní vliv 
na budoucí mentální vývoj dítěte. Do organizace Ryzáček jezdí od roku 2017, navštěvuje
pravidelně hipoterapii, která mu pomáhá nejen po stránce fyzické (zpevnění svalů trupu 
a kořenových kloubů), ale také po stránce psychické, kdy je více komunikativní a zajímá 
se o své okolí.

Kosťa	
Kosťovi je 11 let a má Aspergerův syndrom a ADHD.  Maminka ho musela vzdělávat doma 
a Kosťa do školy chodil pouze jedenkrát týdně. Později navázala spolupráci s Rodinným
Integračním Centrem a požádala o poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
s poruchami autistického spektra. Aby se Kosťa naučil adekvátně komunikovat se svými vrstevníky 
a reagovat na různé sociální situace, začal také navštěvovat nácviky sociálních komunikací 
a dovedností. Kosťa se zklidnil a další školní rok již začal do školy chodit každý den. 

Lukáš 
Lukášovi je 16 let.  Vyrůstal ve své rodině do 9 let, poté, co se rodiče rozvedli, zůstal v péči 
matky. V rodině zažíval týrání a jeho chování bylo postupně problematičtější. To vše následně vedlo 
k nařízení ústavní výchovy. Lukáš byl z rodiny odebrán a umístěn do výchovně léčebného oddělení 
v rámci dětského domova se školou. Po ukončení základní školy v rámci DDŠ byl opět přemístěn, 
tentokrát do výchovného ústavu, odkud dojíždí do středního odborného učiliště.  
V Centru Pestalollozi s Lukášem pracují již třetím rokem. Jezdí na sociálně terapeutické 
a nácvikové pobyty, účastní se skupin osobnostního rozvoje. Lukáš v rámci spolupráce 
s centrem dosáhl obrovských posunů ve svém chování, náhledu na sebe sama.

Česká	televize	a	Nadace	rozvoje	občanské	společnosti	připravily	ve	21.	ročníku	sbírky	
Pomozte	dětem	medailonky	o	dětech,	kterým	Kuře	prostřednictvím	podpořených	organizací	
pomohlo.	Na	konkrétní	videa	se	můžete	podívat	na:
www.pomoztedetem.cz/komu-kure-pomaha/pribehy-deti/
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SBÍRKOVÉ	A	BENEFIČNÍ	AKCE 

Ve 21. ročníku naši spojenci uspořádali 48 sbírkových akcí. 

Nejúspěšnější	sbírkové	akce: 

›  Ples	České	televize	–	výtěžek	153	205	Kč	
›  24	hodin	pro	Kuře	–	výtěžek	100	159	Kč	
›  Sbírka	ZŠ	Jablunkov	–	výtěžek	69	042	Kč	
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PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM NAŠIM SPOJENCŮM

Aleš Holeček
Atletický oddíl Sokol České Budějovice
Česká televize
Čteme pro kuře
DHL Solutions k.s
ENAPO OBCHODNÍ a.s.
European institute of business and public management s.r.o
Filip Jan Zvolský - OS TEMPORUM
Helena Kiššová SPORT
Irena Pátová
Johnson & Johnson, s.r.o.
Junák - český skaut Čechy pod Kosířem
Junák - český skaut, středisko Balvan Rudná z.s.
Junák - český skaut, středisko Červené Pečky z.s.
Junák -český skaut, středisko Děti přírody Prostějov, z.s.
Junák - český skaut, Středisko Kopřivnice, z.s. oddíl MINEHAWA
Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice
Junák - český skaut, středisko Permoník Rtyně v Podkrkonoší, z.s.
Junák - český skaut, středisko Hraničář Trutnov, z.s.
Junák-český skaut, středisko Ing. L. Cagaše Lipník n/B, z.s.
MimoFilm, s.r.o.
Martina Hamplová
Město Litomyšl
Město Tuchlovice
Město Žirovnice
Neziskovka roku
Obec Třtice
Ottova tiskárna s.r.o. 
Panorama Golf Resort
Pecka Modelář, 1. MINI Z Racer ČR
PePe Hair & Beauty 
PRAMEN CZ a.s.
Profesionální kouzelník Jiří Hadaš
SK ZŠ Jeseniova 
Spolek Břevnovských živnostníků, z.s.
Swiss Life Select Česká republika s.r.o. 
František Skoupil, Velké Bílovice 
Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek
Základní umělecká škola Moravská Třebová
ZLAŤÁKY
Zone Run
ZŠ Jablunkov
ZŠ Zlín, Okružní 
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KDE JSTE SE S NÁMI MOHLI POTKAT

PEŘÍČKOVÝ TÝDEN
V termínu 22. - 28. 4. 2019 proběhla již počtvrté sbírková dobrovolnická akce
v ulicích s názvem Peříčkový týden. 
Děkujeme všem za nasazení, ochotu a spolupráci.  Děkujeme za to, že jste to v sobě našli!
V tomto ročníku se zapojilo 754 dobrovolníků, kteří do 475 kasiček dokázali získat 983 753 Kč. 
S prodejem peříčkových broží nám pomohlo 92 organizací, škol, spojenců a přátel Kuřete.
Všichni jste byli skvělí a tady jsou ti nejlepší: 

Kasička	s	největším	výtěžkem
Zaměstnanci organizace Amalthea spolu se studenty Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi vybrali 
do kasičky neuvěřitelných 11 162 Kč. 

Nejlepší	organizace
Sdružení D v Olomouci dokázalo se svými dobrovolníky pro Kuře získat zcela 
neuvěřitelných 42 045 Kč.

Nejlepší škola
Studenti Masarykova gymnázia Plzeň vybrali pro Kuře úžasných 62 675 Kč. 

Nejlepší jednotlivec
Paní Jaroslava Hrušková vybrala pro Kuře skvělých 9 336 Kč.

Více	informací	o	peříčkovém	týdnu	najdete	
na www.pomoztedetem.cz/perickovy-tyden/

24 HODIN PRO KUŘE

Úžasných 100	159	Kč do sbírky Pomozte dětem přinesla víkendová sbírková akce 24 hodin 
pro Kuře, která se konala 23-24. června 2018 v OC Letňany. Za tímto skvělým výsledkem 
zábavné akce je obrovské nasazení organizátorů, zejména Alana Tretery a jeho týmu, který 
tento závod pro Kuře pořádal už potřinácté. 
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ČTEME PRO KUŘE

Čteme pro Kuře pořádá sbírka Pomozte dětem, projekt Čtení pomáhá Nadace Martina Romana 
a nakladatelství Albatros. Na stránkách www.ctenipomaha.cz, každé dítě, co přečte knihu, obdrží 
symbolických 50,-Kč, které pak věnuje na charitativní sbírkový projekt dle vlastního výběru. Čtecí 
maraton se spisovateli a známými osobnostmi na podporu Pomozte dětem probíhal po celý den 
6. prosince 2018 v prostorách Městské knihovny v Praze. 

Dětem přišli číst spisovatelé Petr Kostka, Lucie Hlavinková a Hana Lehečková, zpěvačka Sabina 
Křováková, zpěvák Peter Pecha a moderátorka dětského pořadu Planety Yo - Tereza Causidisová. Čtecí 
maraton moderovala Lenny Trčková. Odpoledne se děti vyřádily na kreativních workshopech 
věnovaných knize a inspirovaných hrami Jaroslava Foglara. 

O zábavu a dětské úsměvy se postaral skvělý kouzelník Jiří Hadaš. Na akci bylo možné zakoupit knihy 
od Albatrosu za zvýhodněné ceny ve prospěch sbírky.
Děkujeme	všem	dětem,	které	četly.	Na	podporu	projektu	se	na	místě	vyčetlo	celých	16	155	Kč.

KUŘE V ČESKÉ TELEVIZI

Stejně jako v uplynulých dvaceti letech, tak i letos se vrátilo Kuře na obrazovku České televize 
na Velikonoční pondělí, 22. dubna 2019 ve 21. 20 hodin na ČT1. 

O zábavu se postaral nabitý program se známými osobnostmi jako je Lucie Bílá, Miro Žbirka, 
O5 a Radeček, Bára Basiková, Václav Noid Bárta a skupina Lake Malawi. V pořadu byly již tradičně 
odvysílány medailonky z návštěv organizací, kam se za dětmi vydala patronka projektu Marie 
Doležalová, Bára Černošková a Zdeněk Godla. Celým pořadem provázela Jolana Voldánová.  

Pokud	jste	náš	benefiční	večer	nestihli,	podívejte	se	na
www.ceskatelevize.cz/porady/12669599578-pomozte-detem/
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TÝM POMOZTE DĚTEM

Jana	Vožechová		–	ředitelka	NROS

Marta	Režová	–	manažerka	sbírky

Hana Plšková	–	koordinátorka	grantování,	sbírkových	a	benefičních	akcí

Ludmila	Bobková	–	koordinátorka	grantování,	sbírkových	a	benefičních	akcí	

Marie Uhlířová	–	finanční	manažerka

Kateřina	Šoltésová	–	asistentka	projektu

KAMPAŇ	„NAJDĚTE	TO	V	SOBĚ”	

Třeba už to o sobě víte, třeba to v sobě teprve objevíte! – to je hlavní myšlenka kampaně 
Pomozte dětem, ve které se Kuře snaží aktivizovat co nejvíce dárců k pomoci ohroženým 
a znevýhodněným dětem. Kolem sbírky Pomozte dětem se i ve 21. ročníku shromáždily další známé 
osobnosti, které pomáhají dobré věci. Spojuje je společné vnímání smyslu pomáhat. Nejsou jen 
pasivními tvářemi, aktivně za Kuřetem coby maskotem sbírky stojí a svůj talent věnují dobré věci.
V předvelikonoční jarní kampani tak nejznámější českou sbírku podpořili například Marie Doležalová 
coby patronka Pomozte dětem, O5 a Radeček, Pavel Vítek, Ondřej Ruml, Barbora Mottlová, 
Sabina Křováková a další. Hrdinové-osobnosti jsou bojovníci a bojovnice, šamani a šamanky, 
náčelníci — zdobení žlutým kuřecím peřím za svoje zásluhy pro kmen. Tento kuřecí kmen bojuje tam, 
kde je třeba pomáhat ohroženým a znevýhodněným dětem.  
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FINANČNÍ	PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

BANKOVNÍ	PARTNER
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KONTAKTY
Nadace	rozvoje	občanské	společnosti
Na	Václavce	1135/9,	Praha	5
Tel.: 227 217 211
Fax:	227	217	217
www.nros.cz
www.pomoztedetem.cz
pomoztedetem@nros.cz

Marta	Režová	
Manažerka	Pomozte	dětem	
mob:	724	319	541	
e-mail:	marta.rezova@nros.cz

Česká televize
Kavčí	hory,	140	70	Praha	4
Tel.:	261	131	111
www.ceskatelevize.cz

Jiří Váňa 
Manažer	charitativních	aktivit	ČT
tel.:	261	137	054
mob:	608	972	594
e-mail:	jiri.vana@ceskatelevize.cz
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