
SPOLEČNĚ S BILLOU 
jsme podpořili dětské domovy věcnými dary  
a Gillynce jsme zaplatili operaci 

Dobré srdce zaměstnanců společnosti Billa 
už pozorujeme delší dobu. Z filiálky na Pro-
seku k nám už poněkolikáté dorazil věcný 
dar v podobě hraček, drogerie, školních po-
třeb ad., který vždy posuneme správným 
směrem do dětských domovů, SOS vesniček, 

Fondu ohrožených dětí a dalších zařízení, 
které pečují o znevýhodněné děti.  

A díky zaměstnancům jiné pobočky BILLA 
CZ jsme zase mohli pomoct Gillynce uhradit 
operaci Ulzibat v hodnotě 72.000 korun. Gil-

lynka se narodila jako zdravé miminko, bo-
hužel po porodu nastaly kompliakce a téměř 
až po dvou měsících v umělém spánku bylo 
zjištěno, že Gillynka trpí zánětem mozku. 
Poté jí byla diagnostikována herpetická me-
ningoencefalitida. Když už to vypadalo, že se 
vše lepší, holčička zkolabovala a následně 
byla oživována. Po těchto událostech došlo 
k nevratnému poškození mozku.  

Děkujeme všem zaměstnancům Billa za je-
jich nasazení a organizace akce pro Gill. 
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Mimoškolní vzdělávání pro 
sociálně znevýhodněné děti 
Společně s Nadací Albatros jsme v tomto pi-
lotním projektu oslovili čtenáře knih k dob-
ročinnosti a v rámci čtrnáctidenní sbírky se 
nám podařilo vybrat částku 24.700 korun na 
mimoškolní vzdělávání dětí ohrožených pří-
jmovou chudobou. Sbírka v rámci e-shopu 
Albatros Media se uskutečnila od 1. do 15. 
září. Čtenáři přispěli koupí každé knihy 
v tomto období částkou 10 Kč, a umožnili tak 
dětem ze znevýhodněného prostředí nav-
štěvovat vzdělávací a volnočasové kroužky. 
Projekt „Každá kniha pomáhá“ byl zaměřen 

na děti na prvních dvou stupních základních 
škol. V průběhu září se na nás obrátilo množ-
ství rodin s žádostmi o úhradu například do-
učování, nejčastěji českého jazyka a mate- 
matiky, další děti měly zájem navštěvovat 
například kurz angličtiny, nebo třeba folk-
lórní soubor.  
 
Tento projekt spouštíme dlouhodobě 
a dětem na kroužky můžete přispět i Vy! 
https://www.nasedite.cz/pribeh/ 
mimoskolni-vzdelavani/

Drogistická sbírka 
s JCDecaux 
2. ročník  

Sbírka drogistického zboží se konala 
na konci srpna na šesti zastávkách 
městské hromadné dopravy po celé 
Praze. Lidé v rámci sbírky darovali více 
než 1 000 produktů, čímž překonali 
loňský ročník. Drogistické produkty 
putovaly dětem z vybraných dětských 
a azylových domů, například do SOS 
dětské vesničky nebo do Fondu ohro-
žených dětí a také dva pražské dětské 
domovy. 

Zdravíme vás, všechny naše milé dobro-
dince, podporovatele a přispěvatele.  

Jen díky vám uzavíráme 26. rok naší práce 
se skvělým výsledkem – společně jsme 
pomohli 225 dětem. Finančně jsme pod-
pořili děti, které potřebovali mechanické 
vozíky, dioptrické brýle, neurorehabili-
tace, asistenčního pejska, ale třeba i do-
učování. Příklady konkrétních příběhů 

a také informaci o našich projektech a ak-
tivitách v druhé polovině roku jsme pro 
vás připravili v tomto newsletteru.  

Tím se s vámi také pro letošní rok loučíme. 
Přejeme vám hodně zdraví, optimismu 
a úspěchu v  roce 2020.  Děkujeme vám 
za vaši přízeň a dobré srdce, ale hlavně zů-
staňte s námi i v roce příštím.  

Kolektiv Nadace Naše dítě 

V průběhu podzimu jsme také vstou-
pili do dobré a  vybrané společnosti 
a stali jsme se členy Asociace společen-
ské odpovědnosti.

https://www.nasedite.cz/pribeh/mimoskolni-vzdelavani/


Velkorysý dar 
 
Velký dík patří paní Dagmar Šulcové, 
která na naši nadaci myslela ve své zá-
věti a odkázala nám část své peněžní 
hotovosti. Nespravedlivý osud znevý-
hodněných a týraných dětí ji velmi ležel 
na srdci a tak jim i nyní pomáhá.  
Děkujeme!
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Odstartovali jsme kampaň 
STOP! NÁSILÍ NA DĚTECH 
Kampaň STOP! násilí na dětech navazuje 
na dlouholetou osvětovou činnost zakla-
datelky Nadace Naše dítě, Ing. Zuzany Bau-
dyšové.  

Stejně jako u jiných celospolečenských 
témat považujeme za důležité veřejnosti 
připomínat, že místo tělesných trestů lze 
děti vychovávat s láskou, respektem a po-
rozuměním.  

Do kampaně se můžete zapojit i Vy! Plakáty, 
které jsou volně a zdarma ke stažení na 
našem webu. Nadace Naše tímto vyzývá ko-
hokoliv, kdo s touto myšlenkou souhlasí, aby 
plakáty umístil na dostupné kanály (napří-
klad firemní weby, časopisy, nástěnky  
v bytových domech, sociální sítě apod.). Po-
můžete nám tak šířit osvětovou myšlenku 
pozitivního rodičovství a výchovy bez těles-
ných trestů ve svém okolí.

Nový web  
Během podzimu jsme také pracovali 
na novém vzhledu našeho webu.  
 
Kromě nové grafiky jsme také udělali 
inovace pro vás a umožnili vám přispí-
vat jednodušeji na naše projekty, ale 
také na konkrétní příběhy dětí – pro-
střednictvím platební brány. Aktuálně 
můžete přispět například desetileté 
Markétce na nový automobil, nebo 
patnáctiletému Lukášovi na náklad-
nou následnou léčbu popálených 
nohou.

Udělili jsme tři 
OCENĚNÍ  
ZLATÉ SRDCE  
Na každoročním setkání se sponzory cel-
kem tři prestižní ocenění Zlaté srdce. Dvě 
ocenění putovala dlouhodobým podporo-
vatelům, společnostem ROSSMANN a KIA 
Motors Czech, a to konkrétně za deset let 
spolupráce. Třetí Zlaté srdce obdržela ad-
vokátka a nositelka titulu Právník roku PRO 
BONO 2017 Mgr. et Mgr. Alena Vlachová, 
která stojí za projektem Děti bez dluhů.

 
 
 
 

 
Společně 
s iPhoneClinic 
pomáháme 
Jindrovi 
V listopadu jsme umístili naši sbírko-
vou kasičku na prodejnu iPhoneClinic 
na Praze2. Prodejna přispívá za kaž-
dého zákazníka částkou 20 Kč – záro-
veň tak pozitivně ovlivňuje k dobro- 
činnosti i návštěvníky prodejny, kteří 
samozřejmě můžou přispět také libo-
volnou částkou. Aktuálně vybíráme 
19.600 korun na přístroj WalkAide pro 
předškoláka Jindru.  
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