
STOP! násilí na dětech 
Na začátku tohoto roku ještě pokračovala 
kampaň STOP! násilí na dětech, jejímž 
cílem bylo upozornit veřejnost na nevhod-
nost používání tělesných trestů jako vý-
chovné metody a také na to, že týrání se 
většinou děje za zavřenými dveřmi domác-
ností a že by nikdo z nás neměl být lhos-
tejný ke svému okolí. V lednu a únoru 
pokračovala kampaň na plochách v Praze 

a také prostřednictvím spotu na stanicích 
Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří 
naši kampaň podpořili, včetně Policie 
České republiky. Plakáty ke stažení i další 
informace o kampani jsou stále na našich 
webových stránkách.  

www.nasedite.cz/kampan/stop-nasili-na-
detech-434/
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Dárcovskou SMS ve tvaru , 
nebo , nebo  
posílejte na 

STOP!
násilí

#stopnasilinadetech

Vážení a milí,  

zdravíme vás v druhé polovině léta z Nadace Naše dítě a rádi by-
chom vás informovali o aktivitách, které jsme podnikli v první po-

lovině roku. Jak všichni víme, situaci nám v tomto období všem 
zkomplikovala krizová situace na celorepublikové úrovni v sou-
vislosti s onemocněním Covid-19 a vládními opatřeními. V období 
od března do konce června jsme proto zaměřili naši pozornost na 
mimořádnou pomoc matkám samoživitelkám, které se kvůli 
těmto okolnostem ocitly v komplikované ekonomické situaci, 
často takové, že neměly finance na základní potřeby pro sebe 
a své děti. Od začátku roku jsme přijali více než stovku žádostí, 
přičemž většině bylo vyhověno. Za měsíc červenec jsme schválili 
16 žádostí v celkové výši 212 430 Kč.   

Další novinky se dozvíte v tomto vydání newsletteru.  

Krásné letní dny vám všem přeje tým Nadace Naše dítě 

NOVINKY z Nadace Naše dítě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
PRO ROK 2019 
I letos jsme hrdí, že jsme získali hod-
notný auditorský výrok od společnosti 
Ernst&Young s.r.o., která naši nadaci au-
dituje dlouhodobě. Naši aktuální výro-
ční zprávu si můžete přečíst zde.  

www.nasedite.cz/data/pages/2020/06
/vz_nnd_2019_cj_web.pdf

PODPORA 
MAMINEK 
SAMOŽIVITELEK 
V HMOTNÉ NOUZI  
V SOUVISLOSTI  
S COVID-19 
Jak jsme již naznačili výše, v krizovém ob-
dobí na jaře letošního roku jsme se kromě 
naší klasické pomoci zaměřili na mimořád-
nou podporu maminek samoživitelek, které 
v důsledku vládních opatření musely zůstat 
doma, nemohly docházet na brigády či př-
išly o práci a vypadl jim tak zásadní příjem 
do rodinného rozpočtu. Celkem jsme přeroz-

dělili 64.000 korun ve prospěch více než dva-
ceti maminek a téměř 50 dětí.
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RichLife POCHOD PRO MARUŠKU 
V  sobotu 13.6. jsme se vydali do Divoké 
Šárky, abychom společně s  firmou Rich 
Life Consulting pomohli Marušce a její ro-
dině vybrat finance na nový prostornější 
automobil.  

Marušce je 14 let a  trpí spinální svalo-
vou atrofií ll. až lll. typu. Přesto je to 
moc šikovná holka, má spoustu zájmů 
a koníčků, chodí do školy a užívá si vý-
lety do přírody. Ve škole ji nejvíc baví 
matematika, fyzika, chemie a přírodopis 
a v budoucnu by se chtěla těmto obo-
rům věnovat, pokud to její zdravotní 
stav dovolí.  

S přepravou je to samozřejmě trochu slo-
žitější. Je třeba přepravit Marušku, vozí-
ček a  další věci a  také celou její 
milovanou rodinu. "Vzhledem k  mému 
handicapu se potýkám s mnoha bariéro-
vými problémy. Před třemi lety jsem 
úplně přestala chodit a  pohybuji se na 
mechanickém vozíku, což je problém 
nejen v terénu, ale také u nás doma v by-
tovce. Do školy a na procházky jezdím na 
speciálně upravené tříkolce, kterou jsem 
si moc oblíbila a  jsem na ní alespoň tro-
chu v pohybu." 

Společnost Rich Life Consulting s.r.o. se 
rozhodla Marušku podpořit a na dobročin-
ném pochodu Divokou Šárkou se vybralo 
na pomoc Marušce úžasných 23.000 
korun. Firma potom darovala částku 
50.000 korun.  

Užili jsme si krásnou slunnou sobotu v př-
írodě a  zároveň jsme pomohli někomu, 
kdo to má v životě o poznání složitější. 

Děkujeme všem zúčastněným-přispěvate-
lům, organizátorům a zdatným pomocní-
kům v terénu!

Komu jsme pomohli 
Mezi letos podpořené děti patří například 
roční Víteček s  Downovým syndromem, 
kterému jsme přispěli na hipoterapii. Nebo 
například sedmiletý Mareček, kterému 
jsme přispěli částkou 17.000 korun na re-
habilitaci v Centru Hájek.  

Na všechny podpořené děti se můžete po-
dívat zde. 

www.nasedite.cz/komu-jsme-pomohli-de-
tail/komu-jsme-pomohli-2020-447 

Aktuálně na našem webu můžete podpořit 
čtrnáctiletého Ondru, který potřebuje fi-
nance na nový větší vůz, kterým by ho ro-
diče mohli vozit do školy, na vyšetření 
a rehabilitace.  

www.nasedite.cz/pribeh/auto-pro-on-
draska 

Děkujeme všem za podporu znevýhodně-
ných dětí. Vážíme si každé pomoci.  

Víteček na hipoterapii.  Mareček v Centru Hájek.


