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Milí přátelé a podporovatelé Nadace 
Naše dítě, 

rok 2020 se nezadržitelně chýlí k závěru 
a byl to rok opravdu zvláštní. Mnoho 
plánů bylo zrušeno a všichni jsme se 
museli přizpůsobit nečekaným a nepří-
jemným situacím. O to víc si vážíme 
vaší stálé podpory a děkujeme za ni. 

V tomto e-mailu se s Vámi chceme po-
dělit o to, co jsme zvládli v druhé polo-
vině roku, představit Vám některé 
podpořené děti a také upozornit na 
právě probíhající online sbírky.  
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VĚCNÉ 
DARY OD 
UNILEVERU 
putovaly do 11 
organizací 
Prací a  mycí prostředky, dezinfekce, 
sprchové gely, tekutá mýdla, zubní 
pasty a  kartáčky, to vše jsme předali 
celkem do 11 zařízení pečující o děti 
v  nouzi - dětské domovy, azylové 
domy, Klokánky. Kromě drogerie jsme 
darovali také množství repasovaných 
žárovek od společnosti innogy. 

Děkujeme! 

KIA OPĚT PODPOŘILA DĚTI 
S DMO A PAS 
Za první pololetí roku 2020 darovala Kia nadaci částku 194 350 Kč. 

Společná pomoc trvá 11. rokem a v posled-
ních letech je zaměřena primárně na pod-
poru dětí s dětskou mozkovou obrnou a 
poruchami autistického spektra. Za první 
pololetí roku 2020 jsme díky KIA mohli pod-
pořit 8 dětí a také dvě organizace. Nejčastěji 

hradíme rehabilitační pobyty, odlehčovací či 
asistenční služby, organizacím přispíváme 
například na poznávací výlety či tábory pro 
děti s PAS nebo například na cvičební po-
můcky.  

Děkujeme! 

Nový vůz pro nemocného Mirka 
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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KOMU 
JSME  
POMOHLI 
V letošním roce jsme díky vám všem mohli 
podpořit 80 dětí rodičů v nouzi a přes 150 
dětem s handicapem jsme přispěli na neu-
rorehabilitace či kompenzační pomůcky. 
Podpořili jsme také 15 organizací, které 
o děti s handicapem pečují, mnoho dalších 
organizací pravidelně .

Kde nám můžete aktuálně pomoci 
Aktuálně jsme zařazení v Souhvězdí po-
moci na Alza.cz, kde můžete přispět jedno-
duše v rámci nákupu. A to buď Danielkovi, 
který potřebuje psího parťáka Codyho, 
který mu usnadní jeho běžné fungování, 
anebo také na podporu rodičů samoživi-
telů v nouzi. 
www.alza.cz/media/nadace-nase-dite-
asistencni-pes-pro-daniela-
d6192796.htm 
www.alza.cz/media/nadace-nase-dite-
vanocni-covidova-pomoc-pro-rodice-v-
nouzi-d6251448.htm 

Spolupracujeme také s portálem Donio.cz, 
kde můžete podpořit vánoční sbírku pro 
rodiče v nouzi, anebo bojovníka Kevina, 
který se pere s diagnózou DMO a chystá 
se na paralympiádu! 
www.donio.cz/nase-dite-vanoce 
www.donio.cz/TricyklProKevina 

Přispět můžete také 
Aničce, Tadeáškovi 
nebo Laurince přímo 
na našem webu: 
www.nasedite.cz/ 
pribehy/ 
 
 

PĚKNÝ 
DÁREK POD 
STROMEČEK  
Těsně před Vánoci nás v nadaci navští-
vil investiční a úvěrový specialista Petr 
Němec, který za námi vážil cestu až 
z Olomouce. Rozhodl se věnovat na-
daci 10.000 korun a  předat nám šek 
osobně. 

Vážíme si daru i  individuálního pří-
stupu. Finance využijeme na pomoc 
znevýhodněným dětem. 

Děkujeme! 

Přejeme Vám veselé  
Vánoce a v novém roce  

jen to nejlepší!  
Především zdraví. 

Vaše 
Nadace Naše dítě 
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