Více v aplikaci ROSSMANN CLUB

Náš charitativní projekt KDE SRDCE POMÁHÁ vznikl v dubnu 2020
a plynule navázal na projekt Dejme úsměv dětem, který probíhal
ve spolupráci s Nadací Naše dítě a během něhož bylo za 10 let
přerozděleno více než 57 milionů Kč na podporu ohrožených
dětí. Současný projekt propojuje naši charitativní činnost s ostatními obchodními aktivitami a napojuje se na celkovou komunikaci značky. Je součástí věrnostního zákaznického programu
ROSSMANN CLUB a několikrát ročně dává zákazníkovi možnost
využít své body za zrealizované nákupy k tomu, aby je mohl darovat a svým hlasováním rozhodnout o výši finančního příspěvku.
Společně tak každý rok přerozdělujeme částku ve výši 4–5 mil.
Kč, podporujeme různé neziskové organizace a tím pomáháme
měnit lidské osudy.
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BE CHARITY
Nadační fond Be Charity vznikl v létě 2015 a do dnešního dne se mu podařilo rozdělit cca 23 milionů Kč. Základem činnosti je přímý kontakt s žadateli a rozdělení
100 % získaných finančních prostředků. Posláním NF je podpora dlouhodobě nemocných či jinak znevýhodněných osob a jejich rodinných příslušníků, kteří se o ně
starají. Pomáhá formou příspěvků na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických
pomůcek a materiálu. Chce znát příběh každého žadatele a pomáhat s konkrétními
osudy.
Z charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme částkou 648 576 Kč podpořili osmiletou Emičku a sedmiletého Radečka. Emičku během prvních chvil
života postihla srdeční zástava, dále docházelo k selhání funkce ledvin a byla
absolutně odkázána na přísun kyslíku do plic. Stupeň nedonošenosti a nedostatek kyslíku pro mozek byly tak vysoké, že byla Emičce diagnostikována
dětská mozková obrna (DMO). Mentálně je naštěstí v pořádku, ale velké problémy má s pohybem. Zatím nedokáže správně lézt, sama se posadit, postavit ani chodit. Na vozíku zvládne přesun na menší vzdálenosti. Z finančních
prostředků pro ni byly zakoupeny speciální terapeutické ortézy od rakouské
firmy Pohling. Radeček se narodil jako zdravé miminko, ale ve 2 měsících se
začal propínat do „luku“, byl plačtivý a měl napjaté nožičky. V 9 měsících
u něj neurolog diagnostikoval DMO, triparézu s levostrannou převahou. Má
postižené obě spodní a levou horní končetinu. Nyní doma prakticky neustále
cvičí, 2× týdně u fyzioterapeutky, 1× týdně u ergoterapeutky, 2× týdně jezdí na
hipoterapii, 3× ročně na intenzivní hiporehabilitační pobyt a 3× ročně na čtrnáctidenní léčbu TheraSuit do Centra Hájek. Z finančních prostředků mu byla
uhrazena roční pohybová léčba. Zbylé finanční prostředky využil NF Be Charity
na podporu dalších handicapovaných dětí.

ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK
Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací potravinových bank
v ČR. Na národní i nadnárodní úrovni zastupuje všech 15 fungujících potravinových
bank a provozuje centrální sklad v Modleticích. Snaží se hájit zájmy potravinových
bank na národní úrovni a pomáhat s přípravami celonárodních smluv i metodik. Federace potravinové banky neřídí, pouze koordinuje jejich činnost a dbá na dodržování
základních pravidel – Charty potravinových bank a Etického kodexu.
Potravinové banky pravidelně pořádají celonárodní sbírku potravin, aby získaly
zboží pro seniory, rodiče samoživitele a ty, kteří se ocitli v sociální nebo materiální nouzi. Sbírka ve všech krajích ČR je vždy organizována potravinovými
bankami a Českou federací potravinových bank (ČFPB) ve spolupráci se Svazem
obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci. Na jaře r. 2020 se z důvodu epidemie koronaviru tato
sbírka nekonala. Díky hlasování zákazníků jsme České federaci potravinových
bank věnovali drogistické produkty denní potřeby v hodnotě 201 743 Kč, ta
zajistila jejich následnou distribuci mezi lidi v nouzi.
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DEBRA ČR
Nezisková organizace DEBRA ČR pomáhá lidem s vrozeným onemocněním epidermolysis bullosa congenita už 16 let. Poskytuje podporu ve všech aspektech života
s nemocí motýlích křídel a svým pacientům financuje nákladný ošetřovací materiál,
přímořské ozdravné pobyty a vzdělávací aktivity, kupuje nezbytné pomůcky do domácnosti atd. To vše podle konkrétních potřeb jednotlivých pacientů. Od roku 2008
jim poskytla materiální pomoc ve výši 15 mil. korun. Jen za 1. pololetí roku 2020
podpořila celkem 48 pacientů příspěvky ve výši 1,2 mil. Kč.
Z charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme organizaci DEBRA ČR věnovali
částku 386 753 Kč, z níž byl pořízen ošetřovací materiál pro Vojtíška. Když se chlapeček narodil, neměl kůži na nártech, na těle měl mnoho puchýřů a kolem pusinky
strženou kůžičku. Na specializovaném dětském kožním oddělení Pediatrické kliniky
FN Brno provedli lékaři speciální genetické vyšetření a bohužel nemoc motýlích křídel rodině potvrdili. Vojtíšek trpí tou nejzávaznější dystrofickou formou. Puchýřky se
mu tvoří po celém těle, v ústech a vnitřních orgánech prakticky pořád. Péče o malého Vojtu spočívá v neustálém ošetřování puchýřů ran a zároveň hlídání, aby neupadl
nebo se neodřel. Nové puchýřky se musí pravidelně propichovat, mazat a převazovat a to se v průběhu dne mnohokrát opakuje. Vojtíšek musí nosit ochranné rukavičky na rukou, protože dlaně jsou značně citlivé. Jídlo se mu musí mixovat, neboť
větší kousky by mu mohly poranit jícen, navíc by mu dráždily i puchýřky v pusince.
Vojtíšek je přes všechna trápení hodně aktivní dítě, má rád pohyb a společnost. Je
však neustále nutné dbát na to, aby se nikde neporanil. Celkové roční náklady na
ošetřovací materiál činí cca 200 000 Kč. Díky hlasování zákazníků jsme tak mohli
přispět k lepšímu zvládání jeho života s touto nemocí. Ze zbylých peněz byly podpořeny i další děti s nemocí motýlích křídel.

ELPIDA
Elpida od roku 2002 pomáhá seniorům zůstat samostatnou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti prostřednictvím 5 hlavních projektů: vzdělávacích a kulturních center pro seniory, bezplatné telefonické krizové Linky seniorů,
společenského časopisu (nejen) pro seniory Vital, kampaně OLD’S COOL za pozitivní vnímání stáří a projektu Ponožky od babičky.
Elpida znamená řecky „naděje“ a v době koronavirové pandemie jí pro seniory skutečně byla. Bezplatná telefonická krizová Linka seniorů 800 200 007 pomáhala
denně více než 300 volajícím seniorům i pečujícím o seniory a poskytovala jim odbornou psychosociální pomoc, pomáhala zorientovat se v aktuální situaci, případně
sestavit individuální krizový plán a zajišťovala individuální dobrovolnickou pomoc
s obstaráním každodenních potřeb.
Z našeho charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme Elpidě věnovali
částku 233 709 Kč, která částečně pokryla náklady spojené s provozem bezplatné krizové linky a vytvořením podmínek pro on-line výuku seniorů.
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HELPPES
Posláním organizace Helppes je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či
pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze a získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.
Z našeho charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme v roce 2020 z částky 812 250 Kč podpořili výcvik 2 asistenčních psů – Freddieho pro jedenáctiletou Nikolku a Rendyho pro osmiletého Míšu. Nikolka se narodila předčasně
v 27. týdnu těhotenství, vážila pouhých 1 300 g a měřila 47 cm. Byla jí diagnostikována dětská mozková obrna s větším postižením dolních končetin.
Od miminka cvičila Vojtovu metoda, poté koncept Bobathových. Od 3 let jezdí
do lázní Klimkovice, pokud to dovolí finanční situace rodičů, na speciální program Klimtherapy nebo Rehaklim. Poctivě rehabilituje a cvičí prakticky denně.
Freddie se stal nejen jejím kamarádem, ale zejména asistentem ve chvílích,
kdy potřebuje pomoci – podává jí různé předměty, otevře dveře, pomůže s oblékáním atd. Míša se narodil bez štítné žlázy. Když mu byl 1 rok, začaly se u něj
objevovat příznaky autismu. Ve 3 letech mu byl diagnostikován autismus,
ADHD a středně těžká motorická retardace. A protože od 2 let chodí pouze po
špičkách, má zkrácené Achillovy šlachy. Na noc proto dostává ortézy a jednou
za čas mu aplikují do lýtek botox, aby se mu svaly uvolnily. Míša rád tráví čas
na zahradě a na procházkách v lese. Často zažívá výbuchy energie, což doprovází zvýšená fyzická aktivita a křik. V tu chvíli neví, kde je nahoře a dole,
bývá často nepozorný a značně nemotorný. Vše mu ještě komplikuje fakt, že
nemluví a s okolím je schopný se dorozumět pouze pomocí kartiček s fotkami.
Asistenční pes Renda se pro Míšu stal strážným andělem a kamarádem, který
mu pomáhá s orientací v prostoru a brání mu v náhlém útěku či vběhnutí do
silnice nebo vody. Také mu zahřívá svaly na nohách, a napomáhá tak jejich
uvolnění. Kromě těchto velmi důležitých věcí je Míšovi záchytným bodem ve
stresových situacích, ten je tedy dokáže lépe překonat a přizpůsobit se jim.

LUDVÍK HESS A JAKUB HESS
POMÁHAJÍ ODLOŽENÝM DĚTEM, Z. S.
Cílem spolku je snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi
za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. Odložení dítěte
je zde anonymní a není trestné. Babyboxy v ČR jsou široké 100 cm, vysoké 60 cm
a hluboké 50 cm. Váží 150 kg, vnitřek je vytápěný asi na 30 °C a vybavený signalizací
přivolávající lékaře. Zařízení je řízeno mikroprocesorem, ten řídí oběh vzduchu a kontroluje teplotu. Ke konci roku 2020 bylo po celé ČR v provozu 76 babyboxů, jejichž
dvířky prošlo do života 212 dětí.
V rámci charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ byla spolku věnována
částka 282 511 Kč na zřízení babyboxu nové generace v náchodské nemocnici.
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KLAPETO
Nadační fond KlaPeto založili Kateřina Klasnová a Jaroslav Petrouš (světově úspěšný paralympijský sportovec, který sám prodělal amputaci dolní končetiny). Od roku
2014 pomáhá handicapovaným dětem, které potřebují příspěvky na kompenzační
a zdravotní pomůcky a rovněž rehabilitace nehrazené zdravotními pojišťovnami.
V rámci charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ byla NF KlaPeto věnována částka ve výši 564 548 Kč, z níž byly pořízeny sportovní protézy pro
čtrnáctiletého Filipa Veselého, ze zbylých peněz byly uhrazeny kompenzační
pomůcky a rehabilitace pro další handicapované děti. Filipovi byla po narození diagnostikována vzácná nemoc fibulární aplazie bilat. II. typu dle Archtemana a Kalamchiho. Na každé nožičce měl Filip jen tři prstíky, ale levá na
tom byla mnohem hůř než pravá. Lékaři se mu nejprve snažili nohy zachránit,
nakonec mu však museli provést amputaci obou nohou pod kolenem. Filip
do svých současných 14 let absolvoval neuvěřitelných 20 operací a dodnes
není jisté, jestli nebude nutné levou nohu amputovat nad kolenem. Přes tyto
neuvěřitelné zdravotní komplikace je ale Filip úplně normální veselý kluk, od
9 let hraje parahokej za SKV Sharks a jeho velkým životním snem je zúčastnit
se paralympiády.

NADACE NAŠE DÍTĚ
Nadace Naše dítě pomáhá již od roku 1993 dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným a opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti
chrání, poskytuje bezplatné právní poradenství, tvoří osvětové kampaně a snaží se
prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí. V letech 2009 až 2019 jsme
úzce spolupracovali na charitativním projektu Dejme úsměv dětem. Za těchto deset
let se nám společně podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě více než
57 000 000 Kč na podporu vybraných projektů.
V rámci charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme Nadaci Naše dítě
věnovali částku ve výši 256 462 Kč, která posloužila jako příspěvek na pořízení automobilu pro Mirka, jenž je od svých 7 let paraplegikem. Navíc trpí
vzácným onemocněním neuromyelitis optica, které postihuje centrální nervový systém. Během pár let se jeho zdravotní stav značně zkomplikoval a nyní
vyžaduje nepřetržitou celodenní péči. Měl několik ataků, nechodí, v 11 letech
oslepl, nosí pleny, má závažnou kyfoskoliózu a musel podstoupit náročnou
operaci ledvin.

7

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO
Nadace prof. Vejdovského – nese jméno světově uznávaného očního lékaře prof.
MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. Téměř 28 let pomáhá překonávat každodenní
překážky lidem s těžkým zrakovým postižením v mnoha oblastech života, a pomohla
tak již tisícům dětí a dospělých na celém území České republiky. Stejně jako prof.
Vejdovský se nadace snaží dělat vše pro to, aby nevidomí a slabozrací mohli žít
důstojný a aktivní život. Zajišťuje pomůcky, stipendia a rekvalifikace, financuje rekondiční pobyty a usiluje o kvalitní vzdělávání. Zároveň dělá vše pro prevenci vzniku
závažných očních onemocnění a jejich léčbu nákupem nejmodernějších lékařských
přístrojů. Nadace prof. Vejdovského pomáhá jednotlivcům, organizacím a rodinám
a zajišťuje nejlepší dostupnou péči o zrak a kvalitnější život se zrakovým handicapem.
Z našeho charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme částkou
362 211 Kč podpořili nejen Barunku, ale i další děti se zrakovým postižením.
Barunka se od narození potýká s Rettovým syndromem – vážným neurovývojovým genetickým onemocněním vázaným na chromozom X, jež Barunku
stále více uvězňuje v jejím těle, které nemůže ovládat. Syndrom mj. způsobuje hypotonii – snížení svalového napětí, které Barunce znemožňuje mluvit,
uchopovat věci, stát na nohou a špatně se jí kvůli němu dýchá. Nyní ztratila
schopnost vyslovovat už naučené slabiky. Barunka má také poruchy dýchání,
špatně vidí, používá brýlečky se silnějšími dioptriemi, okluzor na procvičování každého oka zvlášť a šilhá. Potřebuje se naučit lépe používat zrak, vnímat
předměty a obrázky a naučit se rozeznávat obličeje pomocí fotografií. V tom jí
nyní pomáhá nové elektronické komunikační zařízení, které umožní zrak cvičit
a obrázky a fotografie zvětšit. Pomocí zraku a následně hlasového výstupu
může sdělit rodičům, co zrovna potřebuje.

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI
Společnost pro ranou péči pomáhá dětem s postižením a jejich rodičům už 30 let.
Zaměřuje se na děti se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození
do sedmi let. Poradkyně rané péče jezdí do rodin domů na pravidelné konzultace
a věnují se jak dětem, tak i jejich rodičům v jejich přirozeném prostředí. Naslouchají
rodičům a pomáhají jim vyrovnat se s těžkou a nečekanou životní situací. Pracují přímo s dítětem, doporučují vhodné pomůcky a ukazují rodičům, jak si správně s dětmi
hrát, aby je rozvíjeli.
V rámci charitativního projektu jsme Společnosti pro ranou péči věnovali částku 251 237 Kč na pořízení nového automobilu. Zákazníci dali hlasy příběhu
Moniky, která se narodila s poškozeným mozkem. V důsledku toho trpí těžkým
mentálním i tělesným postižením a potřebuje dohled 24 hodin denně. Zvládat
nekonečný kolotoč cvičení, krmení a stimulování smyslů pomáhá rodině raná
péče, bezplatná mobilní pomoc, která pravidelně jezdí domů nejen za Monikou, ale i dalšími dětmi s postižením. Díky novému vozu tak může jezdit ke
všem dětem, které ji potřebují.
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NADACE NAŠE DÍTĚ
Nadace Naše dítě pomáhá již od roku 1993 dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným, či dětem, které se ocitnou v obtížné
životní situaci. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které
je chrání, poskytuje nadace bezplatné právní poradenství, tvoří osvětové kampaně a snaží se prosazovat pozitivní legislativní změny. V letech 2009 až 2019 jsme
úzce spolupracovali na charitativním projektu Dejme úsměv dětem. Za těchto deset
let se nám společně podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě více než
57 000 000 Kč na podporu vybraných projektů.
V rámci projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme Nadaci Naše dítě věnovali částku
335 242 Kč, která posloužila jako příspěvek na nákup auta pro Verunku, která se od
narození potýká s těžkými zdravotními problémy. Verunka se narodila předčasně ve
26. týdnu těhotenství a vážila jen 845 g. Trápily ji tak potíže s dýcháním, nedlouho
na to jí navíc byla diagnostikována dětská mozková obrna. Přestože má Verunka
kvůli zdravotnímu stavu problémy s pohyblivostí, je to jinak veselá holčička, která si
ráda čte knížky a kreslí. Miluje koupání, pohádky, chození ven a hraní si se starším
bráškou.

ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK
Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací potravinových bank
v ČR, která provozuje centrální sklad v Modleticích a zastupuje všech 15 fungujících
potravinových bank na národní i nadnárodní úrovni. Federace potravinové banky neřídí, pouze koordinuje jejich činnost a dbá na dodržování základních pravidel – Charty potravinových bank a Etického kodexu.
Potravinové banky pravidelně pořádají celostátní sbírky potravin, aby získaly prostředky pro seniory, rodiče samoživitele a ty, kteří se ocitli v sociální nebo materiální
nouzi. Ekonomická nouze v roce 2020 zasáhla řadu lidí, kteří do té doby pomoc potravinových bank ani státu nepotřebovali. Mnohým z nich chybějí peníze na základní
ochranné pomůcky i na dezinfekci, která by pomohla chránit je i jejich rodiny v pandemii koronaviru.
Zákazníci drogerie ROSSMANN rozhodli, že Česká federace potravinových bank získá
153 581 Kč na nákup ochranných pomůcek právě pro ty, kteří na jejich pořízení nemají dostatek finančních prostředků.

10

KlaPeto
Nadační fond KlaPeto založili Kateřina Klasnová a Jaroslav Petrouš (světově úspěšný paralympijský sportovec, který sám prodělal amputaci dolní končetiny). Od roku
2014 pomáhá handicapovaným dětem, které potřebují příspěvky na kompenzační
a zdravotní pomůcky a rovněž rehabilitace nehrazené zdravotními pojišťovnami.
V rámci charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ bylo NF KlaPeto darováno
celkem 511 177 Kč, které posloužily jako příspěvek na neurorehabilitaci Viktorky,
Amálky a Žofinky Hráčkových. Trojčata se narodila v únoru 2017 s porodní váhou
kolem půl kilogramu, všechny tři sestry navíc trpí dětskou mozkovou obrnou, jejíž
následky si bohužel ponesou celý život. Nákladnou pravidelnou léčbu bohužel nehradí pojišťovna. Dar nadačnímu fondu KlaPeto děvčátkům uhradí potřebné neurorehabilitace, aby se jednou mohla postavit na vlastní nohy, ale zároveň zbylé peníze
poskytne dalším handicapovaným dětem na nákup zdravotních a kompenzačních
pomůcek.

HELPPES
Posláním organizace Helppes je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či
pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze a získání větší soběstačnosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů
v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.
V rámci charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme částkou 370 718 Kč podpořili organizaci Helppes, a uhradili tak výcvik asistenčního pejska pro Toníčka trpícího Menkesovým syndromem. Jde o metabolické onemocnění postihující mužskou
populaci, které v jejich těle brání distribuci mědi. Měď je nesmírně důležitá pro fungování různých orgánů, svalů a kostí. Následky nemoci se pak projevují opožděným
psychomotorickým vývojem, vadou řeči nebo záchvaty. Proto si rodina přála psího
pomocníka, který by Toníčkovi ulehčil život s nemocí.
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DEBRA
Nezisková organizace DEBRA ČR pomáhá lidem s vrozeným onemocněním Epidermolysis bullosa congenita, čili nemocí motýlích křídel, už 16 let. Pacientům poskytuje podporu ve všech aspektech života - financuje nákladný ošetřovací materiál,
přímořské ozdravné pobyty a vzdělávací aktivity, hradí nezbytné pomůcky do domácnosti... to vše podle konkrétních potřeb jednotlivých pacientů.
Z charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme organizaci DEBRA ČR věnovali
částku 312 690 Kč, z níž byl pořízen ošetřovací materiál pro čtyřletého Péťu. Když se
Péťa narodil, nikdo netušil, kolik síly, statečnosti a optimismu se v něm skrývá.
Co ale bylo znát na první pohled, byla jeho křehkost a zranitelnost. Nemoc, se kterou
se narodil, mu totiž způsobuje puchýře a rány na celém těle. I přes všechnu bolest,
kterou Péťa denně pociťuje, je ale velice hravý, učenlivý a veselý. Toho, co je pro
většinu dětí i rodičů samozřejmostí, si Péťa a jeho rodiče velmi váží. Hledají cesty,
jak věci zvládnout, jak uzpůsobit domácnost, výlety a hry, aby si je mohli společně
užívat s úsměvem.

MODRÝ KLÍČ
Modrý klíč o.p.s. je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem
i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Modrý klíč byl založen
z iniciativy rodičů postižených dětí v roce 1991. Služby jsou navrženy k tomu, aby život lidí s postižením maximálně přiblížili běžnému životu jejich vrstevníků. Dětem
je umožněno vzdělávání na úrovni speciálních mateřských a základních škol.
V projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme přispěli organizaci Modrý klíč částkou
316 592 Kč, která uhradila náklady na pořízení komunikačního zařízení a speciálního kočárku pro jedenáctiletou Karolínku. Ta se potýká s Rettovým syndromem, což je
vážné neurovývojové onemocnění, které způsobuje, že Karolínka neovládá své tělo,
nedokáže uchopovat věci, není schopna stát na nohou, má potíže s dechem, a dokonce jí syndrom znemožnil používat i těch pár slov, které před propuknutím nemoci uměla. Zařízení Karolínce nesmírně pomůže v každodenním životě a komunikaci.
Zbývající peníze z částky budou navíc použity na podporu dalších klientů společnosti
Modrý klíč.
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NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO
Nadace nese jméno světově uznávaného očního lékaře prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. Za téměř 28 let pomohla již tisícům dětí a dospělých s těžkým zrakovým postižením. Stejně jako prof. Vejdovský se nadace snaží dělat vše pro to, aby
nevidomí a slabozrací mohli žít důstojný a aktivní život. Zajišťuje pomůcky, stipendia
a rekvalifikace, financuje rekondiční pobyty a usiluje o kvalitní vzdělávání. Zároveň
dělá vše pro prevenci vzniku závažných očních onemocnění.
Finanční dar ve výši 338 753 Kč byl letos v rámci projektu KDE SRDCE POMÁHÁ
věnován Nadaci prof. Vejdovského. Ta mimo jiné pomohla Aničce, která se od narození potýká s vadou nosného aparátu, která ji upoutala na invalidní vozík. Mimoto
se u ní projevily záchvaty epilepsie, problémy s výslovností a lehké mentální postižení. V tom, aby svět poznávala jako každá jiná holčička, jí brání zrakové vady
– nystagmus, strabismus a astigmatismus. Aničce pomáhají pravidelné rehabilitace,
terapie a pomůcky, ty jsou však pro rodinu finančně náročné. Věnovaný dar jí tak
zajistí špičkovou péči a léčebné pomůcky.

BE CHARITY
Nadační fond Be Charity vznikl v létě 2015 a do dnešního dne se mu podařilo darovat cca 23 milionů Kč. Základními principy je přímý kontakt se žadateli a rozdělení
100 % získaných finančních prostředků. Posláním NF je podpora dlouhodobě nemocných či jinak znevýhodněných osob a jejich rodinných příslušníků, kteří se o ně
starají. Pomáhá formou příspěvků na léčbu či rehabilitaci, na koupi zdravotnických
pomůcek a materiálu.
Z charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ jsme částkou 356 278 Kč podpořili
dvojčata Barušku a Adélku, která se před 4 lety narodila s transfuzním syndromem.
Adélka byla prostřednictvím placenty překrvována, Barunka byla naopak málo vyživována. Zatímco Adélka postupně dohnala vývojovou normu, u Barušky se výrazněji projevovalo vývojové zpoždění, zrakový handicap a další komplikace. Nakonec
byla Barunce zjištěna dětská mozková obrna, kvůli které musí navštěvovat speciální
školku, jejíž součástí je pravidelná fyzioterapie, logopedie a ergoterapie. Finanční
dar uhradí Barušce rehabilitaci, a ona si tak bude moct se svou sestrou užít nový
pokojíček.
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LUDVÍK HESS A JAKUB HESS
POMÁHAJÍ ODLOŽENÝM DĚTEM, Z. S.
Cílem spolku je snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi
za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. Odložení dítěte
je zde anonymní a není trestné. Babyboxy jsou v ČR široké 100 cm, vysoké 60 cm
a hluboké 50 cm. Váží 150 kg, vnitřek je vytápěný asi na 30 °C a vybavený signalizací přivolávající lékaře. Zařízení je kontrolováno mikroprocesorem, ten řídí oběh
vzduchu a teplotu.
Babyboxů je v České republice stále nedostatek, což je obrovská škoda, zachránily
totiž doposud 226 bezbranných miminek. Zapsaný spolek BABYBOX nicméně nedostává žádné příspěvky od státu a svoji činnost provozuje výhradně z prostředků dárců, ať už jsou jimi firmy či velkorysí jednotlivci. Vybrané prostředky ve výši
334 711 Kč byly použity na nový babybox v Klatovech.

ÚSMĚV SENIORŮM
Úsměv seniorům je mladý nadační fond, který si dal za cíl pomáhat babičkám a dědečkům žijících v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Během jeho působení rozzářili dobrovolníci úsměvy seniorů mnoha způsoby - rozdali téměř 2 000 mikulášských či vánočních balíčků, pravidelně seniory navštěvují a společně si povídají
či čtou. Dojíždí za nimi dokonce se zařízeními virtuální reality a berou je tak (virtuálně)
k moři, na hory či do světových metropolí. Zástupci fondu se tímto způsobem snaží
seniory vyvést z denní rutiny a vnést jim do života více radosti. Během koronavirové
pandemie navíc do domovů pravidelně rozváží dezinfekce, roušky a jiné potřeby.
Ne každý senior má to štěstí, že tráví volný čas a svátky se svou rodinou. Nadační fond
Úsměv seniorům proto organizuje už třetím rokem Mikulášskou nadílku, během které
navštěvuje domovy pro seniory a LDN. Tam každému dědečkovi a babičce předají
malý dárek, který obsahuje různé kosmetické a hygienické potřeby, časopisy, křížovky, obrázky od dětí z mateřských školek a v neposlední řadě i něco malého na zub.
Z celkové částky projektu KDE SRDCE POMÁHÁ bylo Nadačnímu fondu Úsměv seniorům darováno 349 349 Kč, díky nimž budou mít opuštění senioři krásnější Vánoce.
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SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI
Společnost pro ranou péči pomáhá postiženým dětem a jejich rodičům už 30 let.
Zaměřuje se na děti se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do věku
sedmi let. Poradkyně rané péče jezdí k rodinám domů na pravidelné konzultace
a věnují se jak dětem, tak i jejich rodičům, kterým naslouchají a pomáhají jim vyrovnat se s těžkou a nečekanou životní situací. Dále doporučují vhodné pomůcky
a ukazují rodičům, jak si s dětmi správně hrát, aby je rozvíjeli.
V rámci charitativního projektu jsme Společnosti pro ranou péči věnovali částku
259 562 Kč, která poputuje pětiletému Jiříkovi trpícímu těžkou mentální retardací
a ochrnutím půlky těla v důsledku dětské mozkové obrny. Jiřík navštěvuje řadu specialistů, léčí se doma a má 5 dalších sourozenců, a tak se rodiče opravdu nezastaví.
Velkou oporou se rodině stala právě Společnost pro ranou péči, která všem členům
zajistila společný víkendový pobyt. Zde získali nejen cenné rady, ale i nové známé
s podobným osudem.

NADACE NAŠE DÍTĚ
Nadace Naše dítě pomáhá již od roku 1993 dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným, či dětem, které se ocitnou v obtížné
životní situaci. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které
je chrání, poskytuje nadace bezplatné právní poradenství, tvoří osvětové kampaně
a snaží se prosazovat pozitivní legislativní změny. V letech 2009 až 2019 jsme úzce
spolupracovali na charitativním projektu Dejme úsměv dětem. Za těchto deset let
se nám společně podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě více než
57 000 000 Kč na podporu vybraných projektů.
Projekt KDE SRDCE POMÁHÁ letos částkou 361 347 Kč pomohl také šestiletému
Sebíkovi. který trpí progresivní spinální svalovou atrofií II. typu. To znamená, že nemůže sedět, chodit a je odkázán pouze na svůj vozíček. Sebík navštěvuje pravidelné
rehabilitace a jezdí do lázní, tudíž je pro něj a jeho tatínka samoživitele nezbytné
mít spolehlivé a prostorné auto. Díky daru byl prostřednictvím Nadace Naše dítě
Sebíkovi uhrazen automobil, který teď mohou využívat na dlouhé cesty za léčbou
a kvalitní péčí.

15

Vše, co děláme, děláme srdcem – vždy s ohledem na společnost
a prostředí, ve kterém žijeme. Každý den se snažíme přinášet
svým zákazníkům do života radost a inspirovat je. V rámci našich
společensky odpovědných aktivit se věnujeme otázkám ekologie,
vzdělávání, dobrovolnictví a dobročinnosti.
Charitativní projekt KDE SRDCE POMÁHÁ je součástí naší
dlouhodobé strategie, kdy pravidelně pomáháme těm sociálním
skupinám ve společnosti, které to nejvíce potřebují.
Děkujeme.
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