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KDO JSME
Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou,  
který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí  
už 20 let. 

Ve 20. ročníku sbírky Pomozte dětem bylo celkem rozděleno 10 753 143 Kč  
a bylo podpořeno celkem 31 projektů nestátních neziskových organizací.  
Za uplynulých dvacet let trvání sbírky Pomozte dětem bylo rozděleno již 233 109 880 Kč.

Hlavním cílem sbírky je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let 
věku po celé České republice.

Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační  
příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR, pomoc realizují nestátní neziskové 
organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a ročních projektů. Maximální výše nadačního příspěvku 
ze sbírky Pomozte dětem je u ročních žádostí 350 000 Kč, u individuálních žádostí pak 50 000 Kč.

Při posuzování přihlášených projektů je kladen důraz především na:
• zvyšování kvality života dětí, 
• vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace, 
• podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Veřejná sbírka Pomozte dětem je organizována na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy  
č. j. S-MHMP/1016564/2012, 1045562/2012 ze dne 20. 8. 2012 konané v období od 2. 10. 2012  
na dobu neurčitou.

O NROS 

Patříme k jedné z nejstabilnějších nadací, která existuje již 25 let. Naším dlouhodobým cílem je
poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Patříme k nejaktivnějším grantujícím nadacím
založeným v České republice po roce 1989. Naším posláním je rozvíjet občanskou společnost a český
neziskový sektor. Nadačními příspěvky z grantových programů podporujeme projekty, které pomáhají
ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty nebo jinak
oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Rozvíjíme vlastní charitativní a společensky
odpovědné projekty. Jednou z našich klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které
podporujeme v rámci specifických programů. Také trvale usilujeme o rozvoj vzdělávání a zvyšování
informovanosti v oblasti neziskového sektoru a o jeho celkovou profesionalizaci. S partnery
navazujeme dlouhodobá a smysluplná partnerství zaměřená na podporu ohrožených cílových skupin,
na rozvoj filantropie a dárcovství a společensky prospěšných projektů či aktivit. Poskytujeme odborné
konzultace a analýzy. Za dobu své činnosti jsme úspěšně podpořili více než 7 500 projektů částkou  
přesahující 1,8 miliardy korun.
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O ČESKÉ TELEVIZI 
 
Česká televize se dlouhodobě zaměřuje na oblast podpory charitativních projektů  
a dalších veřejně prospěšných aktivit. Vedle toho, že organizuje dobročinné projekty,  
pomáhá v této oblasti také přímo svým vysíláním, do kterého zařazuje nejen  
informační spoty neziskových organizací, ale i pořady, jejichž výstupem je konkrétní  
pomoc pro neziskové projekty, jako jsou Pomozte dětem, Adventní koncerty, benefiční  
pořady či speciály k mimořádným událostem.
Podpora veřejně prospěšných aktivit Českou televizí v roce 2017
Česká televize si v souladu se zákonem o České televizi a Kodexem ČT stanovila  
podporu veřejně prospěšných aktivit jako jednu ze svých priorit. V roce 2017 tak podpořila 
přes 120 charitativních, osvětových či kulturních projektů, odvysílala 97 bezplatných informačních 
spotových kampaní, zařadila do svého programu 15 benefičních pořadů a nespočet přenosů a záznamů  
z kulturně významných událostí.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE SBÍRKU  
POMOZTE DĚTEM PODPOŘIT 

• převodem na účet 9595959595/0600
• online platbou prostřednictvím stránek www.pomoztedetem.cz 
• firemním partnerstvím
• členstvím v Klubu přátel Kuřete
• příspěvkem do kasičky umístěné na sbírkových akcích
• nákupem sbírkového předmětu
• poskytnutím služeb nefinančního charakteru
• posláním DMS 

 
 
 
 
JEDNORÁZOVÁ DMS PODPORA
DMS KURE 30 nebo DMS KURE 60 nebo DMS KURE 90 na telefonní číslo 87 777.  
Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Pomozte dětem obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

TRVALÁ DMS PODPORA
DMS TRV KURE 30 nebo DMS TRV KURE 60 nebo DMS TRV KURE 90 na telefonní číslo 87 777  
a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč.  
Pomozte dětem obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.
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Rozdělení výtěžku 20. ročníku dle způsobu daru:
Způsob daru Částka
 
Firemní dary a dary fyzických osob nad 10 000 Kč 

4 025 717 Kč

 
Firemní dary a dary fyzických osob do  
10 000 Kč

1 646 668 Kč

Sbírkové a benefiční akce 1 584 479 Kč

DMS 3 301 580 Kč
Klub přátel Kuřete 99 995 Kč
Nevyčerpané prostředky z předchozích  
ročníků

94 704 Kč

Celkem do sbírky Pomozte dětem 10 753 143 Kč
Z toho na individuální projekty 1 364 520 Kč
Na roční projekty 9 388 623 Kč

Během září 2017 jsme přijali 127 žádostí o financování projektů na podporu znevýhodněných dětí, z toho 
bylo podpořeno 31 ročních projektů a pomoc se dostala k 2 161 ohroženým a znevýhodněným dětem.

 
 
 
Rozdělení peněz dle oblasti podpory 20. ročník
Oblast podpory   Počet NNO Počet dětí Výše podpory
1. Děti se smyslovým postižením (zrakové,  
sluchové, hluchoslepota) 3 215 988 000 Kč
2. Děti s tělesným postižením (DMO, omezení  
hybnosti, vrozené poruchy a onemocnění, úrazy) 3 105 999 270 Kč

3. Děti s poruchami psychického vývoje (specifické    
poruchy řeči a jazyka, školních dovedností,  
chování, ADHD, pervazivní vývojové poruchy jako 
je autismus) 6 243 1 611 020 Kč
5. Děti s kombinovaným postižením 3 170 667 830 Kč

6. Děti dlouhodobě nemocné/děti nevyléčitelně  
nemocné, ohrožené odloučením od rodiny,  
sourozenci těchto dětí 1 18 350 000 Kč
8. Děti žijící mimo vlastní rodinu (pěstounská 
péče, adopce, děti z dětských domovů) 5 207 1 528 639 Kč
9. Děti žijící v sociálně slabých rodinách 1 90 350 000 Kč

10. Děti žijící v dysfunkčních rodinách  
(alkoholismus, drogy, domácí násilí, psychická  
zátěž a nemoci) 4 231 1 264 360 Kč
11. Děti znevýhodněné 2 102 597 164 Kč
12. Děti týrané, zneužívané, zanedbávané   1 100 350 000 Kč
13. Děti ohrožené závislostmi, agresivitou, šika-
nou, kyberšikanou a jiným rizikovým chováním 2 680 682 340 Kč
Celkem rozděleno 31 2161 9 388 623 Kč
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Rozdělení částky dle regionů 20. ročník
 
Oblast

 
Rozdělená částka

Praha 1 358 550 Kč

 
Střední Čechy 844 000 Kč
 
Jihozápad (Jihočeský, Plzeňský kraj) 1 118 230 Kč

 
Severozápad (Ústecký, Karlovarský kraj) 848 374 Kč
 
Severovýchod (Liberecký, Královehradecký, Pardubický kraj) 1 374 615 Kč
 
Jihovýchod (Vysočina, Jihomoravský kraj) 1 127 760 Kč
 
Střední Morava (Olomoucký, Zlínský kraj) 1 191 220 Kč
 
Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj) 1 525 874 Kč

 
Celkem 9 388 623 Kč
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Příběhy podpořených dětí
Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti připravily ve 20. ročníku  
sbírky Pomozte dětem medailonky o dětech, kterým Kuře prostřednictvím  
podpořených organizací pomohlo. Na konkrétní videa se můžete podívat na  
https://www.pomoztedetem.cz/komu-kure-pomaha/pribehy-deti/. 

Klárka
Klárce jsou 2 roky a dva měsíce. Ve 4 měsících se rodiče dozvěděli, že Klárka má praktickou  
hluchotu.  Částečně jí pomohl kochleární implantát na obě uši. Rodiče využívají služeb organizace  
TAMTAM, která k nim pravidelně vysílá poradkyni Ranné péče. Ta Klárce vozí hračky a rodičům nápady,  
jak s Klárkou pracovat. I díky TAMTAMu má Klárka velkou šanci zařadit se do slyšící společnosti.

Dorinka
Dorince je 9 let, ale mentálně jí je rok a půl. Trpí syndromem Drawetové, což je genetické onemocnění. 
Služby centra Filipovka rodiče pravidelně využívají od doby, kdy Dorince byly 2 roky. V centru se Dorince 
věnují hodně individuálně a Dorinka může využívat také canisterapii. Díky Hornomlýnské mají rodiče nyní 
čas i na tříletého sourozence Dorinky.

Štěpán
Onemocnění u Štěpána začalo v jeho 12 letech. Nikdy se ale nezjistilo, co Štěpánkovi je. Mobilní hospic 
Ondrášek pomáhá jeho rodině se vším, co je potřeba v takové situaci. Zajišťuje mu zdravotní vybavení, 
pravidelné kontroly doktorů a sestřiček, fyzioterapeuty, kteří s ním cvičí, ale i psychologickou podporu pro 
celou rodinu.

Sbírkové a benefiční akce
Ve 20. ročníku jsme uspořádali 61 akcí (54 sbírkových, 7 benefičních).
Nejúspěšnější sbírkové akce:  
ples České televize – výtěžek 124 844 Kč,  
24 hodin pro Kuře – výtěžek 124 392 Kč,  
sbírka ZŠ Jablunkov – výtěžek 54 391 Kč
Nejúspěšnější benefiční akce:  
Edenred CZ s. r. o. – výměna stravenek – výtěžek 247 428 Kč
Celkem vybráno 1 536 428 Kč
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Poděkování patří všem našim spojencům:
Albatros Media a.s.  
Anecoop Praha, s.r.o. 
Atleti Sokola České Budějovice 
Běh pro Kuře  
Crown Worldwide Movers, s.r.o. 
Česká televize 
Čteme pro kuře 
Edenred CZ s. r. o. 
Filip Jan Zvolský- OS TEMPORUM 
Fotion, WonderFest, s.r.o. 
Galerie Vysočina 
HC Olymp Praha z.s. 
Helena Kiššová- SPORT 
Hodina H, z. s. 
HrubyMOVING S.r.o. 
Škola improvizace 
Irena Pátová 
Johnson & Johnson, s.r.o. 
Junák – český skaut, středisko Balvan Rudná z.s. 
Junák – český skaut, středisko Děti přírody Prostějov, z. s,  
Junák – český skaut, Středisko Jilemnice,  
Junák – český skaut, Středisko Kopřivnice, z.s. oddíl MINEHAWA,  
Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,  
Junák – český skaut, středisko Permoník Rtyně v Podkrkonoší, z.s.,  
Junák – svaz skautů a skautek Čechy pod Kosířem,  
Junák – český skaut, středisko Ing. L. Cagaše Lipník n/B, z.s. 
Lucie Pochmanová 
Marie Doležalová 
Divadlo na fidlovačce 
Martina Hamplová 
Město Litomyšl 
Město Třtice 
Město Tuchlovice 
Město Žirovnice 
Mgr. Jiří Hadaš 
MK První Mini Z racer ČR 
Mountfield, a.s. 
MUDr. Josef Tomáš 
Plavecký klub Delfínek s.r.o. 
Schneider Electric CZ, s.r.o. 
SK ZŠ Jeseniova 
Soubor lidových písní a tanců čtyřlístek 
Spolek břevnovských živnostníků z.s. 
SRPDŠ při ZŠ Kaznějov 
Státní zámek Mníšek pod Brdy – Národní památkový ústav  
Středisko volného času, Most 
Taiko, a.s. 
TJ KAVALIER SÁZAVA, z.s. 
Tomáš Budil – MČR v Basketbale Kadetky U17 
Základní umělecká škola Moravská Třebová 
zaměstnanci Billy v Dolních Chabrech   
Základní umělecká škola Moravská Třebová 
Zlaťáky 
ZŠ Jablunkov 
ZŠ Řeporyje 
ZŠ Zlín
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Kde jste se s námi mohli potkat

Peříčkový týden
V termínu 1. – 8. dubna 2018 jsme již potřetí pořádali sbírkovou akci Peříčkový týden.  
Během ní se díky dobrovolníkům podařilo vybrat fantastických 833 162 Kč. 
Děkujeme za vaše nasazení, ochotu a perfektní spolupráci.
V tomto ročníku se zapojilo přes 600 dobrovolníků, kteří do více než 300 kasiček  
dokázali získat 833 162 Kč. S prodejem peříčkových broží nám pomohlo přes  
100 organizací, škol, 600 dobrovolníků, spojenců a přátel Kuřete.
Více informací na: https://www.pomoztedetem.cz/perickovy-tyden/  

Děkujeme všem dobrovolníkům a tady jsou ti nejúspěšnější:
Kasička s největším výtěžkem
Zaměstnanci Zásilkovny vybrali do kasičky neuvěřitelných 10 081 Kč a vedení našeho skvělého partnera 
ještě celou částku dorovnalo na 30 000 Kč.
Nejlepší organizace
„Sdružení D“ v Olomouci dokázalo se svými dobrovolníky pro Kuře získat zcela neuvěřitelných 58 189 Kč.
Nejlepší škola
Studenti VOŠ MOST vybrali pro Kuře 40 364 Kč. Do Peříčkového týdne se letos zapojili již potřetí.
Nejlepší dobrovolník jednotlivec
Slečna Veronika Lehrová se nám ozvala na naši výzvu a se svými kolegyněmi vybraly 17 059 Kč.

Kuře v České televizi
Na Velikonoční pondělí dne 2. dubna 2018 ČT1 odvysílala přímý přenos benefičního večera Pomozte  
dětem. Se známými osobnostmi jsme tak oslavili 20 let sbírkového projektu.
Celým pořadem provázela moderátorka Jolana Voldánová a přivítala ve studiu mnoho zajímavých hostů. 
Marie Doležalová, Pavel Callta a kapela O5 a Radeček navštívili podpořené organizace a přišli do studia 
sdílet své zážitky. Zazpívat Kuřeti přišli také Xindl X, Sabina Křováková a Miro Žbirka. Všichni hosté  
společně s Pavlem Vítkem a Barborou Mottlovou zazpívali v premiéře novou Kuřecí píseň. Na výrobě  
pořadu se s námi podílel Janis Sidovský a Centrum zábavné tvorby České televize, kterým moc děkujeme 
za pomoc. Pokud jste náš benefiční večer nestihli, podívejte se na něj  
na https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12201913000-pomozte-detem-2018/21854416006. 
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Běh pro Kuře  
V sobotu 26. května 2018 proběhl na pražském Vypichu charitativní Běh pro Kuře  
na podporu znevýhodněných dětí.
Celodenní doprovodný program zahájila a po celou dobu moderovala skvělá dvojice  
Patricie Solaříková a Barbora Hlaváčková.  O zábavu a nabitý program se postarali  
známé osobnosti jako například Ondřej Ruml, Sabina Křováková, Živý Jukebox,  
Ladislav Raego Pham a další.
Na místě bylo k vyzkoušení mnoho atrakcí, možné bylo zakoupit občerstvení,  
doplňkové zboží i charitativní předměty. Součástí zábavného programu byl dětský  
odpolední běh, určený pro děti do deseti let. Hlavní běh začínal při setmění a měl  
jedinečnou atmosféru. Trasu v parku u obory Hvězda lemovaly různé zábavné zóny, například nádherná 
hravá zóna s UV světly či barvou, pěnová a hororová scéna, která byla skutečným zážitkem nejen pro děti.
Akce se v průběhu dne zúčastnilo více než 1000 návštěvníků, večerní běh zdolalo přes 400 běžců. Díky 
vám všem jsme pro znevýhodněné a ohrožené děti získali 107 807 Kč.
Všem zúčastněným moc děkujeme a již teď se těšíme na další ročník.
Více info o závodu Běh pro Kuře zde: http://behprokure.cz.

Šanzoniéra Marie Doležalové
Známé osobnosti svým zpěvem opět pomohly ohroženým dětem. Šestý šansoniérový večer na podporu 
naší sbírky proběhl pod taktovkou herečky Marie Doležalové v pražské La Fabrice 22. února 2018.
Tentokrát se hudebně-zábavný večer nesl na křídlech ptáků. Kromě patronky sbírky Marie Doležalové tu 
vystoupili například Eliška Balzerová, Marta Jandová, Jitka Schneiderová, Marek Taclík, Iva Pazderková, 
Jan Cina, Lukáš Pavlásek a další hvězdné osobnosti. Za klavír tradičně usedl Václav Tobrman.
Všichni účinkující se tradičně vzdali svého honoráře. Celý výtěžek 191 500 Kč tak putoval na sbírkové  
konto na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem.

24 hodin pro Kuře
Úžasných 128 978 Kč do sbírky Pomozte dětem přinesla víkendová sbírková akce 24 hodin pro Kuře,  
která se konala 24. června 2017. Za tímto skvělým výsledkem zábavné akce je obrovské nasazení  
organizátorů, zejména Alana Tretery a jeho týmu, který tento závod pro Kuře pořádal už 12. rokem. 

Čteme pro Kuře
Čtecí maraton se spisovateli a známými osobnostmi na podporu Pomozte dětem probíhal po celý den  
4. prosince 2017 na Staroměstském náměstí. Maraton probíhá díky všem dětem, kteří na portále  
www.ctenipomaha.cz přispějí na Kuře. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, 
který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden  
z nominovaných projektů.
Letos přišli dětem číst například Nasty, Tomáš Měcháček, Tereza Causidisová či Sabina Křováková.  
Děti také mohly vidět kouzelnické vystoupení Jirky Hadaše.
Celým dnem prováděl Jakub Voříšek. Na akci bylo již tradičně možné zakoupit knihy od Albatrosu za  
zvýhodněné ceny ve prospěch naší sbírky. 
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Tým Pomozte dětem ve 20. ročníku
Hana Šilhánová – ředitelka NROS
Jana Vožechová – zástupkyně ředitelky NROS
Zlata Kasová – manažerka projektu
Hana Plšková – koordinátorka grantování a sbírkových akcí
Jan Placák – koordinátor PR
Kateřina Šoltésová – asistentka projektu
Zuzana Ježková – manažerka PR
Marie Uhlířová – finanční manažerka
Dobrovolníci – Monika Sedláčková, Tereza Zukriegelová

Kampaň Najděte to v sobě 
Třeba už to o sobě víte, třeba to v sobě teprve objevíte! – to je hlavní myšlenka kampaně Pomozte dětem, 
ve které se Kuře snaží aktivizovat co nejvíce dárců k pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem. 
Kolem sbírky Pomozte dětem se v jubilejním 20. ročníku shromáždily známé osobnosti, které pomáhají 
dobré věci. Spojuje je společné vnímání smyslu pomáhat. Nejsou jen pasivními tvářemi, aktivně za  
Kuřetem coby maskotem sbírky stojí a svůj talent věnují dobré věci.
V předvelikonoční jarní kampani tak nejznámější českou sbírku podpořili například Marie Doležalová coby 
patronka Pomozte dětem, O5aRadeček, Pavel Vítek, Tomáš Měcháček, Ondřej Ruml, Barbora Mottlová  
a další. Hrdinové-osobnosti jsou bojovníci a bojovnice, šamani a šamanky, náčelníci — zdobení žlutým ku-
řecím peřím za svoje zásluhy pro kmen. Tento kuřecí kmen bojuje tam, kde je třeba pomáhat ohroženým  
a znevýhodněným dětem.
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Děkujeme všem partnerům sbírky ve 20. ročníku:

Finanční partneři:

Partneři:

Mediální partneři:

Bankovní partner:
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Kontakty:
Nadace rozvoje občanské společnosti
Na Václavce 1135/9, Praha 5
Tel.: 227 217 211
www.nros.cz
www.pomoztedetem.cz 
 
Manažerka sbírkového projektu:
Marta Režová
marta.rezova@nros.cz
Tel.: 227 217 261

Česká televize
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
www.ceskatelevize.cz
Koordinátorka charitativních aktivit:
Jana Jurášová
Tel.: 261 137 026
jana.jurasova@ceskatelevize.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydala Nadace rozvoje občanské společnosti v září 2018.
Fotografie: archiv NROS, archiv ČT a archivy podpořených organizací


