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VAŠE POMOC 
ZNAMENÁ VÍCE NEŽ MOC!

Děkujeme Vám - všem přátelům a dárcům Českého červeného kříže!                                                
       
 V roce 2010 se nám podařilo získat od dobrovolných dárců cca 4 000 000,- Kč, které jsme použili na rozvoj 
programů a aktivit ČČK na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.

Praha 18. ledna 2011

Nadále jsme mohli 
zabezpečovat projekty, 
jako je domácí ošetřovatel-
ská péče „Alice“, sociální 
a pobytová zařízení pro 
seniory, senior dopravu 
a mnoho dalších projektů.  
V roce 2010 přibyl 
v areálu Domu pro 

seniory HVĚZDA v Praze 6 – Břevnově 
nový dům, který poskytuje seniorům ubytování 

v klidném prostředí v 30 bytových jednotkách 
s odborným dohledem a pečovatelskou službou.

Zabezpečujeme dopravní výchovu dětí 
a mládeže, provozujeme dopravní hřiště, 
na školách šíříme 
osvětu v oblasti 
prevence úrazů 
a vyučujeme první 

pomoc. Vzrůstající 
nehodovost na silnicích 
s tragickými následky 
potvrzuje důležitost této 
činnosti ČČK právě mezi 
dětmi a mladými lidmi.



Každá Vaše pomoc pro ty, kteří ji nejvíce potřebují, znamená naději 
a budoucnost.

Jsme Vám upřímně zavázáni za to, že dokážete myslet i na druhé, že se dokážete vcítit do jejich problémů. 
Věříme, že na ně nezapomenete a budeme velmi rádi, když budeme moci díky Vaší štědrosti pomáhat i v příštím 
roce.

DĚKUJEME za všechny, kterým pomáháte!                                                              
POMÁHEJTE nám, prosím, i v roce 2011.

S úctou

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

Váš dar Českému červenému kříži je odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 2011 Vám bude 
vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2012. 

Upozornění: V případě, že zjistíte, že Český červený kříž nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační číslo 26491851, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, čp. 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 vyhověno, je Vaším právem se obrátit na Úřad pro ochranu 
osobních údajů.

Místo vydání: Český červený kříž, Thunovská 18, 118 04 Praha 1; četnost vydávání: číslo 1/2011; registrace: MK ČR E 19495; vychází: leden 2011; vydává: Český červený kříž, občanské sdružení, 
Thunovská 18, 118 04 Praha 1, IČO: 00426547.

Jako každý rok, i letos jsme se 11. 9. 2010 podíleli 
na této významné mezinárodní akci, kdy Oblastní 
spolky ČČK prezentovaly ukázky první pomoci 
s aktivním zapojením veřejnosti. Návštěvníci byli také 
informováni o kurzech první pomoci, problematice 
dětské úrazovosti a humanitním právu. Akcí se účastni-
lo na 18 500 lidí a organizovalo ji 320 členů Českého 
červeného kříže.

Závěrem minulého roku se 
nám také díky Vaší finanční 
pomoci podařilo dokončit 
rekonstrukci vlastní čističky 
odpadních vod. Teď nás čeká 
nový rozvod kanalizace, aby 
nedocházelo k poklesu účin-
nosti čističky. Z Vašich příspěv-
ků jsme provedli také odvodně-
ní budovy školy a rekonstrukci 
sociálního zařízení. Byla vybudována solná jeskyně, která je velkým přínosem 
pro rozšíření nabídky léčebného programu. Stovkám dětí s onemocněním 
horních a dolních dýchacích cest se tak pobyt v léčebně opět zkvalitní.


