
Důležitost dopravní výchovy potvrzuje každoroční 

účast mnoha dětí při dopravních nehodách.

Seniorům zajišťujeme dopravu 
do nemocnic na nutná vyšetření.
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Také Vaše pomoc 

                 je důležitá!

Vážení přátelé,

 díky Vám mohl Český červený kříž v roce 2011 opět pomáhat v celé České republice těm nejohroženěj-
ším skupinám obyvatel – dětem a seniorům.

 Naše společná pomoc znamená naději. Naději na změnu k lepšímu – ať už jde o zlepšení zdravotního 
stavu či kvalitnější sociální péči. Vždy se snažíme o zlepšení celkové 
kvality života těch, kterým pomáháme. V našich aktivitách však klademe 
důraz i na prevenci. 
  
 V roce 2011 se nám podařilo získat od dobrovolných dárců cca 
4 000 000 Kč, které jsme použili na rozvoj programů a aktivit Českého 
červeného kříže v celé republice. Zde jsou některé z nich:

•	 podpora	seniorů – zajišťujeme domácí ošetřovatelskou péči „Alice“, 
podporujeme sociální zařízení pro seniory, provozujeme senior dopravu 
a mnoho dalších projektů,

•	 bezpečnost	v	dopravě – zaměřujeme se na dopravní výchovu dětí 
a mládeže, provozujeme dopravní hřiště, na školách učíme základy 
první pomoci při dopravních nehodách,  

•	 Světový	den	první	pomoci	– představuje každoroční vrchol 
našich aktivit ve výuce první pomoci, na desítkách míst jsou 
prezentovány ukázky první pomoci s aktivním zapojením občanů,

•	 Dětská	odborná	léčebna	v	Bukovanech – její celková 
rekonstrukce je naším  nejnáročnějším projektem. S Vaší pomocí 
se nám už mnohé podařilo, ale stále nás ještě čeká spousta práce.

Praha 10. ledna 2012



Stovky dětí s onemocněním horních a dolních 
dýchacích cest vděčí i Vám za zkvalitnění  
léčebného pobytu.

Proto nám prosím pomozte pomáhat  
i v roce 2012! 

 Věřím, že s námi zůstanete i v roce 2012 a budete nás i nadále pod-
porovat.  DĚKUJEME!

S úctou

RNDr. Josef Konečný
   ředitel Úřadu ČČK

Váš	dar	Českému	červenému	kříži	je	odečitatelnou	položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 2012 
Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2013. 

Upozornění: V případě, 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 zpraco-
vává 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 uvedené adrese nebo telefonu 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 
obrátit se 
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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