
Pomozte dětem
Kolekce Dobro sluší



O Pomozte dětem
JIŽ VÍCE JAK 20 LET
POMÁHÁTE DĚTEM V ČESKÉ
REPUBLICE

Sbírkový projekt, který vznikl v roce 1998 s cílem

zajišťovat přímou a účinnou pomoc všem

znevýhodněným a ohroženým dětem v ČR.



Nejznámější a
nejdůvěryhodnější
sbírka 
v České republice
DLE VÝZKUMU SPOLEČNOSTI STEM 
V LETECH 2016 AŽ 2019

Pomozte dětem je nejznámější a nejdůvěryhodnější

sbírkou v ČR. Spontánně ji jmenuje třetina občanů.

Výsledky výzkumu z roku 2019 k vidění zde.

https://www.pomoztedetem.cz/tiskovy-servis/ke-stazeni/


Komu
pomáháme Děti s tělesným postižením, mentálním

postižením, dlouhodobě nemocné.

Děti se zdravotním postižením

Děti žijící v dětských domovech, v pěstounské  
péči, v sociálně slabých rodinách.

Děti se sociálním znevýhodněním

Děti týrané, zneužívané. ohrožené závislostmi,
agresivitou rodičů, spolužáků.

Děti v ohrožení a krizi

Máme nejkomplexnější záběr
pomoci.

Za více jak 20 let jsme vybrali
přes 250 mil. Kč, které pomohly
více než 200 tisícům dětem 
v České republice.



Dobro sluší

PRODUKTY 
S KUŘETEM 

V roce 2021 spouštíme kolekci Dobro sluší

jehož hlavním znakem je maskot sbírky

Pomozte dětem - Kuře se záchranným

kruhem..

Produkty nabízíme jako dárek vašim

zaměstnancům, klientům apod.





















Připravujeme



Připravujeme



Připravujeme



Připravujeme



POMÁHAT
JE RADOST

Staňte se partnery a
pomáhejte s námi.



Proč s námi spolupracovat?

Budujte Vaši značku a ukažte svým zákazníkům a dodavatelům,
jaké hodnoty zastává

Buďte příkladem pro ostatní a posilte tak obraz firmy

Prezentujte se po boku silných partnerů

Buďte vidět - celoplošný dosah (Česká televize)

Podporujte tradici

Tradiční důvěryhodná česká značka bojující za lepší životy ohrožených a

znevýhodněných dětí



Používáme moderní

komunikační nástroje.

Máme silného mediálního

partnera, velkou skupinu

podporovatelů, fanoušků

a dárců.

Transparentní a

důvěryhodné rozdělení

peněžních prostředků od

dárců.

Celorepublikový dosah



70 tisíc
dosah každé akce na

sociálních sítích

500 tisíc

počet diváků přímého
přenosu v České televizi

12 tisíc

příjemců našich
emailových rozesílek

23 
let zkušeností, tradice,

důvěryhodnosti

200 tisíc
dětí, kterým sbírka zlepšila

život

1 500
podpořených projektů pro

děti



Těšíme se na spolupráci!
KONTAKTUJTE NÁS

Ludmila Bobková

manažerka projektu

ludmila.bobkova@nros.cz

725 301 926

www.pomoztedetem.cz

facebook Kure Pomozte detem

instagram Pomozte dětem

http://nros.cz/
http://www.pomoztedetem.cz/
https://www.facebook.com/pomoztedetem
https://www.instagram.com/pomoztedetem/guides/

