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Milí přátelé Českého červeného kříže,

 dovolte mi, abych Vám jménem Českého červeného kříže srdečně poděkoval za Vaši pomoc v uplynulém 
roce 2008. Hluboce si vážíme Vaší osobní podpory, protože jen díky ní můžeme pomáhat těm, kterým život 
postavil do cesty nepříjemné překážky.  

 Váš příspěvek je vzácnou kapkou krve, a když se takových kapek sejde víc, dokáží vdechnout sílu projektům, 
které zachraňují lidské životy. 

  První poděkování Vám posílají malí pacienti Dětské odborné léčebny Bukovany. 
V minulém roce se nám společně podařilo opravit za 2 miliony korun srdce  
léčebny – část určenou pro nejmenší pacienty do 3 let, kteří musí léčbu absolvovat 
v doprovodu svých rodičů. 

  Zároveň se v předvánoční sbírce 
určené na záchranu bukovanské  
léčebny sešlo víc než 1 000 000  
korun. Ještě do konce ledna  
se vedení léčebny rozhodne,  
na co nasbírané peníze použije.  
Adeptů na rekonstrukci je více. 
Opravu nutně potřebují okna, kotelna, 
prádelna nebo dětské hřiště. Kromě 
stavebních úprav je ale také pro naše 
malé pacienty třeba pořídit i základní 

rehabilitační pomůcky. Jakmile se v Bukovanech pustí do práce, 
rádi Vám o všem příště napíšeme.

    Další díky Vám patří za tisíce seniorů, osamělých lidí  
bez domova nebo matek s dětmi, zkrátka za všechny, kteří loni našli 
svůj druhý domov v jednom z mnoha sociálních zařízení ČČK. I těm 
jsme v minulém roce finančně pomohli. Mezi vybraná zařízení jsme 
rozdělili částku 3 600 000 korun. Například v azylovém domě  
pro matky s dětmi ve Svitavách vyrostlo nové dětské hřiště, azylový 
dům pro bezdomovce v Žatci získal nové vybavení, sociální dům  
v Kladně dostal nová okna, která ušetří náklady na vytápění. A mohli 
bychom jmenovat další.  

    Pomoc sociálním zařízením ale není samozřejmá. Každé  
z nich muselo o dotaci samo požádat a pečlivě ji dokladovat. Získat ji 
mohla jen ta zařízení, která o potřebné pečují více než 3 roky a mají 
v pořádku účetnictví. Mezi podmínkami ČČK je také to, že finanční 
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prostředky musejí použít na rekonstrukci a vybavení, které zlepší kvalitu poskytovaných služeb a nikoliv  
na spotřebu, provoz či mzdy. 

 O tom, jak si vybraná zařízení podpory opravdu cení, nejlépe vypovídají děkovné maily. Následujících pár řádek 
nám poslala ředitelka Gerontocentra ČČK Český Těšín. 

 „Moc si vážíme Vaší finanční pomoci. Pokoje vypadají úplně jinak. Jen díky Vám jsme se zbavili několika již 
nevyhovujících nočních stolků z dřevotřísky. Pokoje na odděleních ztratily na strohosti a paravány (k zabezpečení 
intimity klienta) jsou i jistou barevnou dekorací, která zcela změnila ráz pokoje. Matrace si ležící klienti nemohou 
vynachválit.“

 Třetí poděkování je od těch, kterým včasně a správně poskytnutá první pomoc 
nebo darovaná krev zachrání život. Výuka první pomoci a bezpříspěvkové dárcovství 
krve patří mezi kmenové projekty ČČK. Nechejme tentokrát promluvit čísla. V roce 
2008 se prostřednictvím oblastních spolků ČČK a s Vaší podporou uskutečnilo  
3 400 kurzů první pomoci. Nové dovednosti v nich získalo 23 245 dětí a 33 554 nás 
dospělých. Jen na školách proběhlo celkem 1 160 kurzů. Bezplatní dárci krve  
a krevní plasmy darovali v minulém roce více než 250 000 litrů životodárné tekutiny, 
kterou ani dnes nelze při určitých lékařských výkonech nahradit. Možná,  
že to ani nevíte, ale každý z nás dostane v průběhu života čtyřikrát krevní transfúzi  
a dvanáctkrát preparát vyrobený z krve. 

 Poslední díky Vám píši za 400 seniorů z celé České republiky,  
kteří prostřednictvím Vaší pomoci mohli absolvovat rekondiční a rehabilitační pobyt, 
který jim pomohl zbavit se zdravotních neduhů a zároveň získat chuť do života  
nebo poznat i v pokročilém věku nová přátelství. Za všechny jmenujme například  
seniory z Ostravy, Jablonce, Vyškova, Kolína, Strakonic, Zlína nebo Písku. 

 Bylo toho opravdu mnoho, co se nám s Vaší pomocí podařilo v minulém roce pro druhé udělat. Ale od toho tu 
také jsme. Člověku v nouzi může přece pomoci zase jen člověk. Jsme hrdí, že mezi takové lidi patříte i Vy,  
a srdečně Vám za Vaši pomoc děkujeme.  

 Pokud ve Vás i v novém roce 2009 bude stále žít přesvědčení, že pomáhat ostatním je dobrá věc, bude žít  
i Český červený kříž. A bude-li žít Český červený kříž, bude se všem nemocným, opuštěným lidem bez střechy 
nad hlavou, starým lidem i nemocným dětem v naší zemi žít lépe. A to za to přece stojí! 

Pomozte nám pomáhat v roce 2009. 
 
 Děkujeme.
        
  S úctou

P. S.: Ať Vám přiložené pero pomáhá každý den, tak jako Vaše pomoc Českému červenému kříži. 

Váš dar Českému červenému kříži je daňově odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 2009 Vám 
bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2010.
 

Upozornění: V případe, že zjistíte, že Český červený kříž  nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační číslo 26491851, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, č.p. 802, PSČ 110 00, která zpracovává osobní 
údaje pro naši společnost, provádí zpracování Vašich údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné  
a s ohledem na účel jejich zpracování, kterým je nezisková činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedenou adresu nebo telefon a požádat o vysvětlení či odstranění 
závadného stavu (blokací, provedením opravy, doplněním či likvidací Vašich osobních údajů). V případě, kdy nebude Vašim požadavkům z naší strany neprodleně vyhoveno, je Vaším právem se obrátit  
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

JUDr. Jiří Procházka
ředitel úřadu ČČK

Darovaná krev zachrání život

V roce 2008 se uskutečnilo 3 400 kurzů první pomoci pro 23 245 dětí


