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Roční pomoc v číslech

POMOZTE DĚTEM
24. ROČNÍK

posláno na pomoc dětem ve 24. ročníku

16 mil.Kč

pomoci znevýhodněným dětem v České republice

24 let

podpořených projektů neziskových organizací

52 projektů

podpořených znevýhodněných dětí

5 024 dětí



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 210 tisíc dětí v celkové výši přes 280 mil. Kč.

Významnými partnery pro 24. ročník projektu je společnost Strabag a.s. a MONETA Money Bank a.s.
Děkujeme.

Pomáháme dětem 
v celé České republice, 
žít kvalitnější a radostnější život 
navzdory hendikepu a prostředí, 
ve kterém vyrůstají.

Projekt Pomozte dětem



Děti 

se zdravotním

 znevýhodněním

DEBRA ČR z.ú.
Ruku v ruce, den za dnem – zvýšení kvality života u pacientů s nemocí motýlích křídel

Projekt je realizován pro dětské pacienty do 18 let s tzv. Nemocí motýlích křídel, která se projevuje
extrémně křehkou a citlivou kůží na dotek. 
Díky podpoře od projektu Pomozte dětem může organizace zajistit svým dětským pacientům pomoc
od tzv. multidisciplinárního týmu, tj týmu, který se zaměřuje na celkovou pomoc dítěti s tímto
postižením. Dětští pacienti tak můžou snáze zvládat své onemocnění, posunout se tak k lepšímu
zdravotnímu stavu a jednoduššímu životu ve společnosti.
Multidisciplinární tým tak pomohl již i malé Marušce při nástupu do první třídy.  
Díky této pomoci se jedna malá Maruška mohla účastnit nástupu do první třídy ZŠ, jehož se odborný
tým též účastnil a následně se podílel na komunikaci s vedením školy ohledně přístupu k jejím
potřebám.

Projekt Pomozte dětem poskytuje finanční příspěvky na přímou a účinnou
pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice.

Děkujeme, že díky vašim darům můžeme měnit dětské příběhy.

Kde peníze pomáhají



Děti 

v ohrožení a krizi

 

 

 

 

PROSTOR PRO, o.p.s.
Online terén NZDM – stačí jeden klik a bude líp

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnou pomoc dětem a mladým lidem, kteří víceméně tráví svůj
život na sociálních sítích. Vyškolení pracovníci mají za úkol na sociálních sítích zachytit a pomoci
dětem, kteří se cítí být ohroženi a nechtějí o svých problémech komunikovat se svým okolím.
Okamžitě tak mohou dětem poskytnout poradenství, možnost odreagování a především podporu při
řešení obtížných situací, ve kterých se děti nachází. 
Preventivně tak mohou předcházet násilnému jednání, útěkům z domova či jiné újmě.

Děti 

se sociálním 

znevýhodněním

 

 

 

 

AKROPOLIS z.s.
Biologické dítě pěstouna a děti svěřené do péče jiné osoby – konečně v centru
zájmu

Projekt se zaměřuje na dvě skupiny dětí, které jsou systémem přehlížené – biologické děti
pěstounů a děti svěřené do péče jiné osoby. První skupina totiž neprochází dostatečnou přípravou
na změny spojené s příchodem pěstounského dítěte do rodiny, druhá je zase ohrožena prožitými
traumaty (ztráta rodiče z důvodu např. výkonu trestu, závislosti apod.), s nimiž nikdo nepracuje, a
zároveň chtějí nalézt odpovědi na řadu otázek. 
Cílem projektu je posílení jejich identity, hledání silných stránek dítěte a dospělého. Projekt takto
pomáhá například šestnáctileté Karolíně, jejíž matka je ve výkonu trestu a je svěřena do péče své
tety. Společně tak díky celoroční péči mohou zvládat nové soužití a preventivně zachytit jakékoliv
těžkosti, které by mladou Karolínu mohli v tomto citlivém věku potkat.



Každý rok díky získaným darům od dárců vypisujeme veřejná grantová řízení, kde neziskové
organizace přihlašují své projekty na přímou pomoc znevýhodněným dětem.
Ve 24. ročníku bylo podpořeno 52 projektů neziskových organizací napříč celou Českou
republikou.
V rámci 24. ročníku byla společně s Moneta Money bank a.s. uspořádána výzva Back to school,
kde Moneta darovala IT techniku neziskovým organizacím a na domácí výuku dětem v hodnotě
2,2 mil. Kč. 

Celoroční péče 
o děti

rozděleno 10 mil. Kč

Grantové výzvy

Multidisciplinární
tým

rozděleno 4,5 mil. Kč, vybráno v
předchozím ročníku

Pomoc dětem
zasažených válkou

rozděleno 4,3 mil. Kč, mimořádná
sbírka

Přímá pomoc
dětem

alokovány 2 mil. Kč (rozdělujeme
postupně)

 

Aufori z.s.

Naděje pro děti úplňku

Tosara z.s.

PRO DOTYK, z.s.

https://www.pomoztedetem.cz/podporene-projekty-z-24-rocniku/


Spojenci jsou důležitou součástí naší kuřecí pomoci. Díky spojencům můžeme po celé České
republice vybírat do kasiček dary pro pomoc znevýhodněným dětem.
Pomoci spojenců si moc vážíme a za spolupráci děkujeme.

MK PRVNÍ MINI Z
RACER

Dvacetičtyřhodinový závod mini
autíček pro Kuře se jel již po
17nácté. Děkujeme.

Spojenecké akce, které pomáhají
dětem

ZŠ Jablunkov

Každoroční velikonoční sbírka
pořádaná žáky ZŠ Jablunkov, do
které se zapojí i všichni obyvatelé
města. Děkujeme.

Město Litomyšl

Každý pátek v létě můžete potkat
Kuře a přispět dětem na
Toulovcových prázdninových
pátcích. Děkujeme.

Kolotoče bez
bariér

Spolek břevnovských živnostníků
umožnil jezdit na kolotočích
znevýhodněným dětem celé
odpoledne zdarma. Děkujeme.

 



Děkujeme partnerům 
za spolupráci

ZAKLADATELÉ
PROJEKTU

GENERÁLNÍ
PARTNER

PARTNEŘI A SPOJENCI PROJEKTU

BANKOVNÍ
PARTNER

ASOCIACE SPORTU PRO RADOST, z.s.
Ámos vision
Albatros Media a.s.
Burger King/AmRest s.r.o.
Chocotopia
Divadlo NaVětvi
Event Media s.r.o.
IPSOS
Junák – český skaut, 
středisko Balvan Rudná z.s.
Kolo pro život z.s.
Knowlimits a.s.

Sbor dobrovolných hasičů
Praha – Písnice
Testa s.r.o.
Treehouse pod Ještědem
Zásilkovna
ZŠ Jablunkov
ZŠ Okružní Zlín
ZŠ Žirovnice

Magenta experience center 
MEA Water management s.r.o
MEDIAN s.r.o.
Město Litomyšl
Míra Oros - Míra Go
MK První Mini Z racer ČR
Nadace Martina Romana
PORTÁL s.r.o.
Peter Pschorr
RB Mědílek
Rohlík



Máte zájem přispívat finančně znevýhodněným dětem? 
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

Staňte se členem Klubu přátel Kuřete a pomáhejte pravidelně
www.pomoztedetem.cz/klub-pratel-kurete

Udělejte radost sobě i svým blízkým, kamarádům či kolegům
eshop.pomoztedetem.cz

Pomozte dětem
s námi
a Kuřetem

http://nros.cz/
https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/platba-on-line/
http://www.pomoztedetem.cz/klub-pratel-kurete
http://eshop.pomoztedetem.cz/


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

          Youtube kanál Pomozte dětem

pomoztedetem@nros.cz

http://www.pomoztedetem.cz/
http://www.nros.cz/
https://www.facebook.com/pomoztedetem/
https://www.instagram.com/pomoztedetem/
https://www.youtube.com/c/PomoztedetemCz1
mailto:pomoztedetem@nros.cz

