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O Pomozte dětem
Sbírkový projekt Pomozte dětem byl založen v roce 1998 s cílem zajistit přímou a
účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem po celé České republice.
Spoluzakladatelem sbírky je Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize.
Známým maskotem sbírky je žluté Kuře s červenobílým kruhem.
Za dobu své existence bylo podpořeno bezmála 200 tisíc dětí v celkové výši 250 mil.
Kč.
Pomozte dětem je mezi lety 2016 a 2019 nejznámější veřejnou sbírkou v České
republice.
Od roku 2020 se stává bankovním partnerem sbírky Moneta Money Bank a.s.

Kontakty
Nadace rozvoje občanské společnosti
Na Václavce 1135/9 Praha 5
www.nros.cz
Mgr. Taťána Plecháčková
ředitelka nadace
tatana.plechackova@nros.cz
725 312 486
Ing. Ludmila Bobková
manažerka Pomozte dětem
ludmila.bobkova@nros.cz
725 301 926
Webové stránky www.pomoztedetem.cz
Facebook Kure Pomozte detem
Instagram @pomoztedetem

vybráno
12 473 012 Kč

22. ROČNÍK
I přes pandemická opatření se ukázalo,
že se lidé umí semknout a pomáhat
těm, kteří to potřebují nejvíce. Čísla
22. ročníku sbírky Pomozte dětem jsou
proto nejvyšší za posledních 6 let!

podpořeno
5 249 dětí

spolupráce se
40 NNO

PODPORA DĚTÍ

694 468 Kč

1 558 700 Kč
1 524 994 Kč

1 127 711 Kč

1 049 140 Kč

987 072 Kč

327 531 Kč

1 955 250 Kč

699 500 Kč
884 853 Kč

1 663 793 Kč

Pomoc putuje do všech
regionů v České
republice.
Více jak 12 mil. Kč
pomohlo k 5 249 dětem!

Vybrané příběhy dětí, které jsme podpořily

Tomík, 5 let
Tomík se vyvíjel jako ostatní děti. Rodiče postupně
začali mít podezření, že není vše, jak má.
Nekomunikoval, byl agresivnější, často se neúměrně
vztekal. S žádostí o pomoc kontaktovali organizaci I
MY o.p.s, která se soustředí na ranou péči dětí.
Pečovatelka jezdí k Tomíkovi domů, ukazuje rodičům
jak Tomíka rozvíjet, jak s ním komunikovat. Díky
společné snaze a velké energii Tomíka, se podařil velký
pokrok. Dnes tak Tomík napodobuje říkanky pohybem,
prohlíží knížky se zvířátky, navazuje kontakty s novými
kamarády.
Projekt Radost pro malé prince a princezny, organizace
I MY o.p.s., byl podpořen částkou 302 353 Kč ze sbírky
Pomozte dětem.

Karolínka, 14 let
Kája je mladá zcela nevidomá slečna s diagnózou
DMO, epilepsií a středně těžkou mentální retardaci.
Navzdory tomu si ráda povídá, seznamuje se a miluje
zvířata. Proto se rodiče Karolínky rozhodli společně s
neziskovou organizací Pestrá o.p.s pořídit asistenčního
psa. Pro Karolínky potřeby v rámci jejího postižení byl
vybrán labrador Rio. Rio již nějaké povely uměl,
některé se pro potřeby Karolínky musel doučit. Zároveň
bylo potřeba, aby se s Karolínkou sžili a naučili
společnému běžnému životu, ale i hraní a učení.
Karolínka má tak díky Riovi kvalitnější a hravější život,
Rio ji podává spadlé předměty, pomáhá s oblíkáním či
udržením rovnováhy ve stoje. Karolínka má tak svého
kamaráda, který ji je velkou oporou.
Projekt Aktivní canisterapie dětem s postižením,
organizace Pestrá o.p.s., byl podpořen částkou
114 844 Kč ze sbírky Pomozte dětem.

Úspěšné akce, které pomáhaly dětem

ČTEME PRO KUŘE
Již po osmé děti pomáhaly dětem! Díky projektu
Čtení pomáhá a ostatním partnerům se povedlo
dětem načíst 120 000 Kč!

PLES ČESKÉ TELEVIZE
Každoroční ples České televize v Obecním domě v
Praze je očekávanou událostí roku. Proto na akci
nesmí chybět projekt Pomozte dětem! V rámci
tomboly se pro děti vybralo skvělých 163 000 Kč.

KUŘE V BAČKORÁCH
Nejúspěšnější kampaň 22. ročníku. Benefiční pořad v
České televizi, Kuře v bačkorách, odvysílaný
2.5.2020 přinesl za jediný den 4 mil Kč.
Tento počin byl oceněn Fórem dárců jako nejlepší
sbírkový projekt.

NEON RUN PRO KUŘE
První ročník virtuálního běhu pro Kuře. Zapojit se
mohl každý a svým tříkilometrovým během pomoci
dětem! Do akce se zapojilo přes 1 600 běžců a
vybralo se skvělých 184 500 Kč!

24 HODIN PRO KUŘE
Úžasných 90 000 Kč vybral za jediný den náš
nejlepší spojenec Alan Tretera a jeho tým MK První
Mini Z Racer ČR! Svým 24 hodinovým závodem mini
autíček nadchli ostatní a vybrali tak pro pomoc
dětem skvělou částku! A to již po patnácté.

ZAKLADATELÉ PROJEKTU

BANKOVNÍ PARTNER

PARTNEŘI PROJEKTU

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

Pomozte dětem s námi!
Máte zájem přispívat finančně? Máte službu nebo produkt, který byste nám rádi nabídli?
Máte zaměstnance, kteří se nadchnou pro dobrou věc?
Kontaktujte manažerku projektu,
Ludmilu Bobkovou
ludmila.bobkova@nros.cz
725 301 926
Přispějte na přímou pomoc znevýhodněným dětem
9595959595/0600
Přispějte na náš chod a pomozte nám dělat naše služby kvalitnější
222474535/0600

