
Počátkem ledna jsme se dozvěděli úžasnou 
zprávu, a  sice že automobilce KIA se 
i  v  druhé polovině roku 2018 v  České re-
publice významně dařilo, a na podporu dětí 
s diagnózami DMO a PAS se tak podařilo za 
celý kalendářní rok vybrat rekordní částku 
521 950 korun. 

Počátkem roku 2019 jsme zároveň oslavili 
10 let spolupráce, za kterou jsme velmi 
vděční. KIA se společně s námi podílí na me-
dializaci dvou specifických diagnóz (dětská 
mozková obrna a  poruchy autistického 
spektra), důkazem je například i  beseda 
s odborníky na téma Porozumění autismu, 
kterou uspořádala automobilka KIA začát-
kem dubna v  pražském zařízení pro paci-
enty s PAS Modrý klíč.  

Mimo jiné dobrovolníci z řad zaměstnanců 
v květnu pomohli vymalovat byt Klokánku 
ve Štěrboholech a v červnu nám zase po-

mohli nainstalovat výstavu obrazů, o které 
se dočtete níže. Velmi si ceníme finanční po-
moci, osvětové činnosti i  dobrovolnické 
práce vedení a zaměstnanců společnosti KIA 
Motors Czech. 

Děkujeme!

NOVINKY z Nadace Naše dítě
Červenec 2019 

Sbírka s CZC.cz 
Začátek letošního roku jsme začali skvělým 
výsledkem charitativní sbírky, kterou jsme 
uspořádali s internetovým obchodem s po-
čítači a elektronikou CZC.cz.  

V rámci předvánočního prodeje projevili zákaz-
níci CZC.cz velkou solidaritu s hendikepova-
nými dětmi a věnovali nám přes 970.000,- Kč.  

CZC.cz  dorovnalo tuto částku pro Nadaci 
Naše dítě na 1.000.000 korun. Z tohoto daru 
jsme od začátku roku   přispěli 21 individu-
álním žadatelům především na technické 
kompenzační pomůcky. A polovina sbírky 
ještě čeká na přerozdělení ve druhém polo-
letí letošního roku. 

Kromě finančního daru věnovalo CZC.cz na-
daci věcné dary v podobě technického vy-
bavení od společnosti Microsoft. 

10 LET SPOLUPRÁCE S KIA

Příspěvek od 
C&A Foundation 
Náš dlouholetý partner C&A Founda-
tion nám už pod vánoční stromeček 
nadělil částku 5000 Euro, kterou jsme 
během ledna až června 2019 rozdělili 
mezi 6 individuálních žadatelů.  Z fi-
nančního daru jsme uhradili například 
hiporehabilitaci pro sedmiletou Lu-
cinku, nebo neurorehabilitace pro tří-
letou Natálku a  sedmnáctiletého 
Daniela. Velkou částkou jsme přispěli 
také organizaci Okno do srdce na jarní 
a podzimní pobyty pro děti z dětských 
domovů a pěstounských rodin. 

Vážení a milí, 
zdravíme vás všechny v  polovině léta 
a doufáme, že si jej užíváte plnými doušky. 

Rádi bychom vás informovali o novinkách 
z Nadace Naše dítě, kterých za celé první 
pololetí není málo. Věříme ale, že dočtete 
až do konce a  budete mile překvapeni, 
jaké projekty se nám zatím letos povedlo 
uskutečnit ve prospěch hendikepovaných 
dětí z celé České republiky. 

Letošní první finanční pomoc jsme posky-
tli už 8.1. na zdravotní kočárek pro jede-
náctiletého Marečka s  kombinovaným 
postižením a za první pololetí jsme kladně 
vyřídili celkem 76 individuálních žádost 
rodin i  organizací.  Kompletní přehled 
podpořených zde.  

Děkujeme všem za laskavou přízeň a pod-
poru našich aktivit a přejeme krásné léto 
plné pozitivních zážitků! 

Výroční zpráva 2018 
Na světě je opět naše nová výroční 
zpráva, ve které se dočtete, jak se da-
řilo Nadaci Naše dítě v loňském roce. 
Celé její znění najdete zde.  

https://www.nasedite.cz/files/pages/18-vy-
rocni-zpravy/vz_nnd_2018_cj.pdf

https://www.nasedite.cz/komu-jsme-pomohli-detail/komu-jsme-pomohli-2019-420/
https://www.nasedite.cz/files/pages/18-vyrocni-zpravy/vz_nnd_2018_cj.pdf
https://www.nasedite.cz
https://www.instagram.com/nadace_nase_dite/
https://twitter.com/Nadace_NaseDite
https://www.facebook.com/nasedite.cz/


Jaro-letní 
podoba 
naší DMS 
Možná jste si všimli, 
že v prostorách kolem 
eskalátorů pražského 
metra i v různých časopisech se objevila 
nová podoba naší DMSky.  Zdarma ji 
pro nás opět vytvořil pop-artový umě-
lec Pasta Oner,  jehož dílo je charakte-
ristické cartoonovými prvky a kritickým 
pohledem na současnou konzumní 
společnost. Děkujeme a děkujeme také 
všem, kteří nám DMSky posíláte! 

Dračí lodě 2019 
Stejně jako v loňském roce jsme i letos dali 
dohromady nadační posádku pro charita-
tivní závody dračích lodí na Vltavě, které po-
řádá Rotary Club Prague ve spolupráci 
s Českou asociací dračích lodí.  

Jubilejního 10. ročníku těchto závodů se 
zúčastnil rekordní plný počet posádek, tj. 30. 
Ve Žlutých lázních opět panovala přátelsky-
soutěžní atmosféra a všichni si i letošní závo-
dění pro dobrou věc moc užili. Děkujeme 
všem posádkám, které podpořili Nadaci 
Naše dítě a těšíme se na příští rok! 

NOVINKY z Nadace Naše dítě Červenec 2019 

Jubilejní 10. ročník charitativní kampaně 
Dejme úsměv dětem ve spolupráci se 
společností ROSSMANN proběhl letos 
v  druhém květnovém týdnu a  vynesl 
5.168.725 korun. Projekt jsme letos zamě-
řili na tzv. neviditelný handicap chudoby, 
která děti v České republice sociálně zne-
výhodňuje. Díky solidaritě zákazníků sítě 
drogerií ROSSMANN jsme mohli poslat na 
týdenní prázdniny k moři celkem 250 dětí 
i s doprovody. 

Cílovou skupinou projektu byly letos děti 
z dětských domovů ze sociálně vylouče-
ných lokalit ČR, např. ze severozápadu 
Čech, kde chudobou trpí 4x více lidí než 
v bohatších krajích ČR, dále děti s matkami 
z azylových domů, děti, které žijí se single 
rodiči na hranici ekonomického minima, 
děti z  pěstounských rodin nebo rodiny 
s  vícerčaty, které bojují s  náročnou péčí 
o děti a obtížnou finanční situací. K moři 

jely také děti s tělesným a mentálním han-
dicapem. 

Svou první dovolenou u moře si děti užily 
v  resortu Villagio Bella Italia přímo na pí-
sečné pláži Jaderského moře. Náročné or-
ganizace zájezdů se spolu s  Nadací Naše 
dítě zhostila cestovní kancelář Čedok. 

Chtěli bychom touto cestou také poděko-
vat kolektivu prodejny ROSSMANN v Brně-
Bystrci, kde iniciovali zaměstnaneckou 
sbírku zaměřenou na výcvik asistenčního 
psa pro čtrnáctiletého Přemka, který pro-
dělal neurologické onemocnění s následky. 
Výcvik fenky bernského salašnického psa 
stojí přibližně čtvrt milionu korun. A tuto 
částku se také podařilo zaměstnancům 
firmy ROSSMANN do začátku května shro-
máždit. 

Děkujeme za 10 let spolupráce!  

Za tuto dobu bylo ve prospěch dětí s hen-
dikepem, organizací a  dětských oddělení 
nemocnic přerozděleno více než 55 mi-
lionů korun. 

ROSSMANN 
Dejme úsměv dětem 2019

Mladá malířka Ema Pok se rozhodla podpořit 
projekty Nadace Naše dítě prodejní výstavou 
svých obrazů. Vernisáž výstavy se odehrála 
v pondělí 24. 6. v příjemných prostorách ma-
lostranské Kavárny Čas. Umělecký zážitek 
hostům zpříjemnilo Trio Pimpinela ze Zá-
kladní umělecké školy Iljy Hurníka. Výstavu 
pomohli instalovat dobrovolníci ze společ-
nosti KIA, která Nadaci Naše dítě dlouho-
době podporuje. Z celkem 40 obrazů může 
široká veřejnost vybírat až do konce srpna.  

Katalog obrazů najdete na našem webu, ur-
čitě ale zajděte na výstavu přímo do kavárny! 

V případě zájmu o koupi obrazu, prosím kon-
taktujte kolegyni Zuzanu Šafářovou na tel.: 
774 600 253. 

Na srpen chystáme opět sbírku drogerie pro dětské a azylové domy (bude probíhat 
pouze v Praze) a také projekt zaměřený na vzdělávání znevýhodněných dětí. Budeme 
vás včas o všem informovat, abyste měli možnost se zapojit.  
Děkujeme všem za přízeň a přejeme z Nadace Naše dítě krásné letní dny! 

Charitativní výstava ve prospěch Nadace Naše dítě

Linka 
právní 
pomoci 
Od začátku roku na Lince právní pomoci evi-
dujeme více než 50 vyřízených telefonických 
rad v oblasti rodinného práva. Pro tazatele 
jsme nově vymysleli také webový formulář, 
písemný dotaz tedy lze jednoduše poslat 
z našeho webu. Zároveň se nám letos díky 
podpoře České advokátní komory podařilo 
do týmu advokátů získat nové posily. Velmi 
si vážíme dobrovolné práce všech našich 
zkušených odborníků na rodinné právo.

https://www.nasedite.cz/novinky-detail/charitativni-vystava-ema-pok-pro-nadaci-nase-dite-416/
https://www.nasedite.cz/linka-pravni-pomoci/



