Tisková zpráva

Již posedmé můžete pomoci vykouzlit dětský úsměv!
/24. srpna 2016/
Síť drogerií parfumerií ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě a nově také organizací
DEBRA ČR zahajuje již 7. ročník charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv.
V týdnu od 19. do 23. září 2016 ve všech prodejnách ROSSMANN mohou zákazníci svým
nákupem výrobků označených logem smajlíka „ROSSMANN POMÁHÁ“ podpořit vážně
nemocné a ohrožené děti z celé České republiky. Během předchozích ročníků se na podporu
vybraných projektů podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě přes 36 milionů
korun. Patronkami letošního ročníku jsou Alice Bendová, Jitka Čvančarová a Heidi Janků.
Kampaň 5.000.000 Kč pro dětský úsměv byla spuštěna v roce 2009 a jejím hlavním cílem je pomáhat
vážně nemocným a ohroženým dětem. Projekt probíhá ve spolupráci s Nadací Naše dítě, k níž se
letos nově připojila také charitativní organizace DEBRA ČR podporující osoby s nevyléčitelnou nemocí
motýlích křídel (EB). Tváří letošního ročníku se stala jedenáctiletá Markétka, u které se právě
onemocnění EB projevilo již krátce po porodu a zcela zásadně jí a celé rodině změnilo život.
„Během šesti předchozích let se nám podařilo vykouzlit úsměv na tváři mnoha dětem a jejich rodinám.
Věříme, že letos navážeme na úspěšné ročníky a opět pomůžeme na místech, kde je každá pomoc
opravdu důležitá. Předem děkujeme za podporu Nadaci Naše dítě, organizaci DEBRA ČR, našim
dodavatelům a samozřejmě všem zákazníkům, kteří se do kampaně zapojí,“ říká jednatel společnosti
ROSSMANN Vladimír Mikel.
„Každý rok vybíráme nové projekty, kam naše pozornost v rámci kampaně bude směřovat. Je to velmi
nelehký úkol, ale snažíme se k němu přistupovat s co největší pečlivostí a svědomitostí. Jsem moc
ráda, že letošní ročník je zaměřen na pomoc dětem s popáleninami a na prevenci vzrůstajícího rizika
rakoviny kůže u dětí,“ doplňuje ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.
„Nemoc motýlích křídel se řadí mezi vzácná vrozená onemocnění a u nás jí trpí přibližně 300 lidí.
Nedá se vyléčit, ale díky vysoce specializované péči lze život nemocných značně zlepšit. Proto jsme
se rádi stali součástí projektu, který tento rok mimo jiné podpoří i děti, které stejně jako Markétka, tvář
letošního ročníku, s

nemocí statečně bojují,“ uvádí ředitelka organizace DEBRA ČR Lucie

Marková, DiS.
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Stejně jako v předchozích ročnících, je předem určeno, na které projekty budou peníze využity.
Příspěvek ve výši 3 100 000 korun poputuje na pořízení lékařských přístrojů pro FN Královské
Vinohrady Klinika popáleninové medicíny, Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno
a Dermatologické oddělení pro děti FN Motol. Celkem 1 000 000 korun bude věnován na podporu
činnosti organizace DEBRA ČR, jež dlouhodobě pomáhá osobám s nevyléčitelnou nemocí motýlích
křídel (EB). Za finanční prostředky v hodnotě 500 000 korun bude uhrazena rekonstrukce zahrady
organizace Modrý klíč o.p.s. (pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením) a výcvik
asistenčního psa pro handicapované dítě, který zajistí obecně prospěšná společnost Helppes. Zbylé
finanční prostředky jsou určeny na pokrytí individuálních žádostí sociálně slabých rodin pečujících
o handicapované děti a další činnosti Nadace Naše dítě.
Více informací o jednotlivých projektech, na které jsou letošní finanční prostředky určeny, najdete na
stránkách http://www.rossmann.cz/detsky-usmev/2016/o-projektu/.

Drogerie parfumerie ROSSMANN
Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v šesti evropských zemích více než3 500
prodejen a zaměstnává téměř 48 000 pracovníků. V roce 1994 společnost ROSSMANN expandovala na český
trh, kde v současnosti provozuje 125 prodejen s více než 720 zaměstnanci. Více informací naleznete na
www.rossmann.cz.

Nadace Naše dítě
Nadace Naše dítě pomáhá dětem v tíživých životních situacích od 1. října 1993. Zakladatelkou a ředitelkou je
Ing. Zuzana Baudyšová, která založila také celostátní Linku bezpečí, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů.
Posláním nadace je pomoc týraným, handicapovaným, zneužívaným, opuštěným a jinak ohroženým
či znevýhodněným dětem. Více informací naleznete na www.nasedite.cz.

DEBRA ČR
Charitativní organizace DEBRA ČR vznikla v roce 2004. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života lidí trpících
nemocí motýlích křídel. Usiluje o to, aby nemocní a jejich rodiny dokázali čelit tíživé ekonomické situaci,
psychickým a sociálním problémům, vyplývajících ze záludnosti tohoto onemocnění. Cílem je prosazovat a hájit
jejich zájmy, zabezpečovat větší informovanost, spolupracovat s vládními, krajskými a dalšími institucemi a šířit
osvětu nemoci motýlích křídel mezi laickou i odbornou veřejnost. Více informací na stránkách www.debra-cz.org.
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