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Ratolest Brno z.s.

Temperi o.p.s.

Klub nemocných cystickou fibrózou z.s.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

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 více než 200 tisíc dětí v celkové
výši 250 mil. Kč.
Významnými partnery pro 23.ročník projektu je společnost Strabag a.s.
a MONETA Money Bank a.s. Děkujeme.

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 www.nros.cz
Facebook Kure Pomozte detem
Instagram @pomoztedetem

DVACET TŘI LET
POMÁHÁME DĚTEM
Již tolik let pomáháme dětem. Díky
našim dárcům se daří měnit dětské
příběhy k lepšímu a radostnějšímu
životu. Ve dvacátém třetím ročníku se
podařilo vybrat rekordní částku a
podpořit přes tři a půl tisíce dětí.

Vybráno
17 588 143 Kč
Podpořeno
3 610 dětí
Spolupráce s
58 NNO

SPOLUPRACUJÍCÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Ve 23. ročníku jsme mohli spolupracovat až s 58 organizacemi po celé České republice.
Organizace jsou odborníky v přímé péči o znevýhodněné děti a my jsme rádi, že je můžeme
v jejich kvalitní péči podpořit!
Akademický ústav Karviná,z.ú.
Amalthea z.s.
ANULIKA z.s.
Armáda spásy v České republice, z.s.
Aufori, o.p.s.
Autis Centrum, o.p.s.
Auxilium.cz
Centrum J.J.Pestalozziho
Centrum Locika
Centrum náhradní rodinné péče dětí se
zdravotním hendikepem z.s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Centrum pro náhradní rodinnou péči
Centrum pro rodinu a sociální péči
Černí koně, z.s.
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad
Nisou
Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy
Farní charita Týn nad Vltavou
Cheiron T, o.p.s.

I MY, o.p.s.
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.
IQ Roma servis, z.s.
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. Spolu dětem o.p.s.
LECCOS, z. s.
Středisko rané péče EDUCO
Mezinárodní vězeňské společenství
Zlín z. s.
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Šance pro Tebe, z. s.
Náhradním rodinám, o.p.s.
Temperi, o.p.s.
Občanské sdružení ProCit, z.s.
Tilia - občanské sdružení, z.s.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Volno, sdružení pro pomoc
Obrnické centrum sociálních služeb,
rodinám dětí s postižením, z.ú.
příspěvková organizace
PARENT PROJECT, z.s.
Pes pro tebe, z.s.
Pestrá, o.p.s.
Ponton, z.s.
Poradna pro integraci
Portus Prachatice, o.p.s.
Sdružení CHEWAL, z.s.
Sdružení Neratov, z. s.
SEMIRAMIS z.ú.
SOS dětské vesničky, z.s.
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

ROČNÍ PROJEKTY PRO
PŘÍMOU PÉČI
S DĚTMI

Vyplaceno
9 069 785 Kč
Podpořeno
3 471 dětí

V ročních projektech mohou žádat organizace
poskytující přímou péči dětem až o 350 000 Kč.
Děti tak mají zajištěnou péči na celý rok. V
letošním ročníku bylo potřeba na roční projekty
získat až 9 069 785 Kč pro 3 471 dětí z celé
České republiky. A díky dárcům se podařilo tuto
částku vybrat.

PODPORA DĚTÍ

350 000 Kč

313 614 Kč
283 000 Kč

1 581 658 Kč

1 399 860 Kč

676 020 Kč
327 531 Kč

Spolupráce se
30 NNO

630 000 Kč

993 457 Kč

1 049 140 Kč

1 093 937 Kč

650 999 Kč
1 097 240 Kč

Pomoc putovala do
třinácti krajů v České
republice na přímou péči
o znevýhodněné děti do
18 let.

INDIVIDUÁLNÍ
PROJEKTY
V individuálních projektech mohou žádat
organizace příspěvek až 50 000 Kč přímo na
jednotlivé dítě. Pořídit tak mohou zdravotní
pomůcky, asistenta na půl roku,
neurorehabilitace apod.
V letošním ročníku bylo podpořeno 12 dětí v
celkové částce 862 153 Kč.

Vyplaceno
862 153 Kč
Podpořeno
12 dětí
Spolupráce s
11 NNO

KUŘE S AKTOVKOU
Vyplaceno
635 000 Kč
Podpořeno
127 dětí
Spolupráce s
21 NNO

Mimořádná charitativní sbírka na pomoc
sociálně slabým rodinám při návratu jejich
dětí do škol. Díky dárcům se podařilo vybrat
krásných 635 000 Kč a 127 dětem jsme tak
mohli zajistit příjemnější start do nového
školního roku.
Zároveň velmi děkujeme za zapojení Nadace
České spořitelny, která každou korunu dárce
zdvojnásobila až do výše 300 000 Kč!

Měníme dětské příběhy. Díky Vám.
Ve 23. ročníku sbírky Pomozte dětem jsme vám představili tři typické příběhy dětí, kterým
pomáháme. Díky Vám jsme s Kuřetem dokázali změnit tyto příběhy i mnoho dalších. Děkujeme.

Měníme Anežčin příběh

Měníme příběh Klárky a Tomáše

Anežka je milá zakřiknutá holčička, která žije s
maminkou, nevlastním otcem a třemi sourozenci ve
velmi chudých poměrech. Od vlastního otce zažila
týrání. Anežka chodí do předškolky spolku Šance pro
tebe v Chrudimi: jedním z důležitých cílů je, aby si
zvykla na školkový režim a zapojila se mezi ostatní
děti při hře. Díky důvěře, kterou si vybudovali
pracovníci spolku s Anežčinou rodinou i celou místní
komunitou, se daří rodině pomáhat a postupně
zlepšovat i Anežčinu situaci: chodí lépe oblečená a
lépe se i stravuje. To je moc dobré znamení.

Když se rodiče rozvádějí, nebolí to jenom je.
Desetiletá Klárka a pětiletý Tomášek viděli a slyšeli
věci, které by děti vidět a slyšet nikdy neměly.
Naštěstí do příběhu jejich rodiny vstoupila pomoc
Centra LOCIKA, kde vyškolení terapeuti pracují s
dětmi i s rodiči. Díky bezplatnému programu Dětství
bez násilí rodiče pochopili, jak svým dětem mohou
ublížit. Uvědomili si, že to nechtějí. Odloučení rodičů
proběhlo nakonec v klidu a povedlo se i nastavit
vstřícná pravidla setkávání dětí s tatínkem. Pro obě
děti tak znovu začíná dětství a to je moc důležité.

Měníme Ondráškův příběh
Ondráškův příběh z koňského hřbetu je úplně
ukázkový! Ondra má Downův syndrom a trpí
svalovou ochablostí. Když začal díky Sdružení
Chewal docházet na hipoterapii, byl mu rok a půl,
měl slabé končetiny, nechodil ani nemluvil.
Nejdříve tedy začal na koni jezdit vleže. Postupně
zesílil, začal se na koni opírat o ručičky, „pást
koníčky“, někdy se opíral jen jednou rukou a druhou
sahal po hračce a usmíval se na všechny kolem. Po
více než roce práce s koníkem je to někdo úplně jiný
— chodí, zvládá schody, dokonce i leze na žebřiny.
Na koni sedí zase o něco jistěji, pohybuje se s ním,
zvědavě zkoumá svět a udělal i pokrok v mluvení.

Úspěšné akce, které pomáhaly dětem

ČTEME PRO KUŘE
Děti pomáhají dětem. Výzva přečíst 3 000 knížek a
vyplnit 3 000 testů se podařila. Na sbírkové konto
tak projekt Čtení pomáhá 150 000 Kč!

POMOZTE DĚTEM SPOLEČNĚ
Tradiční přímý přenos na Velikonoční pondělí pro pomoc
znevýhodněným dětem opět v netradičním duchu! Do pomoci
se zapojilo mnoho známých osobností vyzývající k zaslání daru
pro děti jako Aneta Langerová, Klára Výtisková, kapela
Monkey Business či Hanka Zagorová. Letošní benefiční pořad
se vydařil a vybralo se úžasných 12 149 420 mil Kč! Díky tomu
jsme mohli podpořit všech 30 neziskových organizací a pomoc
tak putuje ke 3 471 dětem po celé České republice.

VIRTUÁLNÍ BĚH S KUŘETEM
Do druhého ročníku virtuální běhu s Kuřetem se
zapojilo 1 454 běžců a vybralo se skvělých
202 200 Kč! Všem běžcům děkujeme a těšíme se na
další společné výběhy na pomoc dětem.

PEŘÍČKOVÝ TÝDEN
POMOC JE LEHKÁ JAKO PÍRKO, POMOZTE DĚTEM
Začátkem jara probíhal Peříčkový týden, jehož hlavní
myšlenkou je pomoc lehká jako pírko. Darovat a měnit
společně dětský příběh je snadné a společně jsme dokázali
vybrat neuvěřitelnou částku 1 300 000 Kč.
Do pomoci lehké jako pírko se zapojili i naše partneři Teta drogerie, Burger King a prodejny Enapo a Pramen
s kasičkami na pokladnách, charitativním cappuccinem
kavárny Costa Coffee nebo Moneta Money Bank jednoduchým
přispěním v jejich bankomatech.

ZAKLADATELÉ PROJEKTU

GENERÁLNÍ PARTNER

BANKOVNÍ PARTNER

PARTNEŘI A SPOJENCI PROJEKTU

Active Radio a.s.
Brainzone
Burger King/AmRest s.r.o.
Česká spořitelna
Event Media s.r.o.
Kapela O5 a Radeček
Kolo pro život z.s.
MEA Water management s.r.o.
Město Litomyšl
Městská knihovna v Praze
MK První Mini Z racer ČR
PeDi s.r.o.
Testa s.r.o.
ZŠ JABLUNKOV

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
Podpořte projekt Pomozte dětem
12301230/0600

