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Vážení a milí přátelé, 

rádi bychom vás informovali o tom, co 
se nám podařilo od začátku roku.  

Aktuálně věnujeme hodně pozornosti 
podpoře vzdělávání sociálně znevý-
hodněných dětí.  

V období pandemie byla vzdálená 
výuka jedinou možnou formou vzdělá-
vání dětí, proto jsme se rozhodli pod-
pořit sociálně znevýhodněné skupiny 
finančním příspěvkem na notebooky, 
případně tablety.  

Umožnili jsme tak sociálně znevýhod-
něným dětem se plnohodnotně účast-
nit online vyučování a nezaostávat tak 
v učivu, potažmo ani v technických do-
vednostech za svými vrstevníky. 

 

 

 

800 NOTEBOOKŮ  
PRO DĚTSKÉ DOMOVY 

Také v dětských domovech se v ocitli v ne-
lehkých situacích ohledně technického vy-
bavení. To bylo a je v mnoha případech 
nedostatečné či zastaralé.  

Společně s innogy jsme vybavili notebooky 
organizace a rodiny napříč Českou republi-
kou. Nové notebooky tak dorazily například 
do dětských domovů v Ostravě, Kroměříži, 
Valašském Meziříčí, Mariánských lázních, 

Chebu, Horním Slavkově, Vysoké Peci, Aši, 
Frýdlantu, Tisé, Radkově, Příbrami, Unhošti 
nebo třeba v Dolních Počernicích.  

Celkem putovalo 800 notebooků do 20 dět-
ských domovů a do desítek pěstounských 
rodin. 

Notebooky pro děti v nouzi 
Díky podpoře Nadace ČEZ jsme mohli pomoci 

dvěma desítkám dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 
k plnohodnotnému zapojení do online výuky! 
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INDIVIDUÁLNÍ  
ŽADATELÉ 

Co se týká běžných individuálních žádostí na 
kompenzační pomůcky, rehabilitace a další, 
těch jsme od začátku roku přijali okolo 
stovky.  

Z  toho více než 80 žádostí bylo vyřízeno 
kladně, ve 14 případech ve prospěch orga-
nizací, které pečují o děti s postižením. Zby-
tek financí putovalo přímo do rodin s handi- 
capovanými dětmi. 

Přispěli jsme tak například Tobiáškovi s Do-
wnovým syndromem na rehabilitaci:  
”Díky cílené intenzivní terapii se zpevnil 
a začal konečně lézt, za což jsme velmi vdě-
ční. Nyní už se postaví a obchází nábytek, 
i díky Vašemu daru udělal ve vývoji obrovský 
skok. Rádi bychom Vám touto cestou podě-
kovali za Váš dar, velmi si toho vážíme.” 

Nebo Kubíkovi (11 let) s diagnózou DMO na 
neurorehabilitaci.  

Mimo to jsme přispěli 138 dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí částkou téměř 
200 tisíc korun v rámci mimořádné podpory 
sociálně znevýhodněných rodin v době pan-
demie covid-19. 

KDE NÁS MŮŽETE  
AKTUÁLNĚ  
PODPOŘIT?  

Na Donio.cz máme aktuálně sbírku pro Sebíka a Bellu:  
https://www.donio.cz/BellaSebastien 

Na Alza.cz, v rámci platformy Souhvězdí pomoci, stále můžete 
podpořit Daníka a Codyho: 
https://www.alza.cz/media/nadace-nase-dite-asistencni-pes-pro-
daniela-d6192796.htm

Děkujeme všem, kteří nás pravidelně podporují  
a pomáhají tak dětem s handicapem žít kvalitnější život. 

Všechny děti a jejich rodiny vám ze srdce děkují.


