
v Praze dne 27. března 2012

Prosíme, připojte se k nám a pomozte vážně nemocným dětem, 
o které pečují rodiče v domácím prostředí.

Částkou ve výši 1 000 Kč pomůžete změnit
jejich smutný a bolestivý život.

Vážené vedení společnosti,

jménem občanského  sdružení  Život  dětem  si  Vás  dovolujeme oslovit  a  požádat  vaši  společnost  o  podporu 
projektu, který  cílen ě  pomáhá rodinám, pe čujícím o vážn ě  nemocné d ěti  v rámci  celé České republiky. 
Přesná částka, kterou pro d ěti pot řebujeme získat, činí 5 135 690 korun.

Velmi Vás prosíme , připojte se ke spole čnostem, které se rozhodly t ěmto d ětem částkou ve výši 1000,- K č 
na základ ě řádné darovací smlouvy pomoci.  Celkem jsme oslovili vč. vaší firmy 5 136 společností. Buďte tak 
moc hodní a pokud je to ve vašich možnostech, podpořte tento potřebný projekt. Pro jeho úspěšnost je nesmírně 
důležité,  aby řetězec 5 136 společností  zůstal zachován. Pouze tehdy,  pokud se i vaše společnost do sbírky 
zapojí,  můžeme pomoci všem 125 těžce nemocným dětem změnit  jejich smutný život  v život  radostnější  bez 
stresu, strachu a s nadějí na zlepšení.

Co vše obnáší pečovat o těžce nemocné dítě?
Pro  rodiče  je  velmi  těžké  smířit  se  s faktem,  že  je  jejich 
milované  dítě  těžce  nemocné  a  nevyvíjí  se  jako  ostatní 
zdravé  děti,  navíc  péče  o  vážně  nemocné  dítě 
s onkologickým  onemocněním  nebo  dítě  s  mozkovou 
obrnou, s nemocí tzv. motýlích křídel, syndromem krátkého 
střeva  či  jiným  závažným  onemocněním  je  velmi 
náročná. Rodiče  se  s dětmi  radují  z každého  malého 
pokroku, drobného zlepšení,  několikrát denně  s nimi cvičí, 
připojují  děti  na  infúzní pumpy,  pečují  o  stomie  (vývody 
střev),  udržují  centrální  žilní  katetry,  navštěvují  s dětmi 
stacionáře,  jezdí  na  léčebné  pobyty,  tráví  dlouhý  čas  po 
nemocnicích, mnohdy několik dní téměř nespí …. Toto vše 
je  psychicky  i  fyzicky  nesmírně  náročné  a  finančně  velmi 
nákladné zvláště proto, že zdravotní pojišťovny hradí pouze 
léčbu a pomůcky nezbytně  nutné, navíc často hradí pouze 
jejich část a rodiče jsou nuceni sehnat si zbývající finanční
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prostředky sami. Jeden z rodičů musí o postižené dítě pečovat celodenně, což prakticky znamená zajištění rodiny 
z jednoho platu, pokud opomeneme příspěvky od státu, které jsou nedostačující a pokryjí pouze minimum péče. 
V mnoha případech se, bohužel, navíc jedná o maminky samoživitelky, které se o své postižené dítě starají úplně 
samy a bez podpory  neziskových organizací,  kterým pomáhají  laskaví  lidé  a společnosti  by nebyly  schopny 
dětem pořídit velmi potřebné a nezbytné pomůcky, léky, speciální výživu a další potřebné.
 
Byli  bychom skutečně moc rádi, kdybyste nám pomohli a do sbírky pro děti  se s částkou ve výši 1 000 korun 
zapojili. Věříme, že logo našeho o.s. Život dětem – usměvavé sluníčko, které rozdává lásku a radost dětem po 
celé naší republice již po dobu 12 let,  bude i  díky vám zářivě  svítit  na cestu životem dalším dětem, které to 
potřebují. Naše sdružení je veřejnosti dobře známé především veřejnou sbírkou Srdíčkové dny, kterou pořádáme 
třikrát ročně a také benefičním koncertem Srdce pro děti, který vždy koncem roku vysílá TV Prima family. Tento 
benefiční projekt podporuje tradičně  Karel Gott, Petr Kolář,  Michal David, Lucie Bílá,  Monika Absolonová, Jiří 
Korn a další známí umělci a herci. V loňském roce se do podpory zapojilo 50 umělců. Prosíme vás,  p řipojte se 
v letošním roce také…

Veškeré  reference  a  konkrétní  pomoc  dětem  a  nemocnicím,  která  je  doposud  v celkové  výši  přesahující 
105 000 000 korun můžeme, samozřejmě dokladovat.  

Pro ušet ření výdaj ů za poštovné si v p říloze dovolujeme zaslat darovací smlouvu, kterou st ačí doplnit, 
potvrdit a zaslat na naši adresu.

Těšíme se na Vaše vyjád ření, všechny podrobnosti i další požadované informa ce s Vámi velmi rádi 
projednáme a zodpovíme p řípadné dotazy.

Dětské přání je mít kouzelnou moc a Vy ji máte, 
můžete PROMĚNIT dětské SLZY v ÚSMĚV.

Za občanské sdružení Život dětem s úctou a přáním všeho dobrého

Lucie Faktorová
projektový  manažer 

telefon: +420 777 853 705
e-mail: lucie.faktorova@zivotdetem.cz

Občanské sdružení Život dětem
Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika
www.zivotdetem.cz
www.facebook.com/www.zivotdetem.cz

tel.: 284 840 516 – 518 IČO: 70105031 zivotdetem@zivotdetem.cz
fax: 284 840 519 č.ú. 83297339/0800 www.zivotdetem.cz


