svět žen mozaika

Nadace Taťány Kuchařové
Krása pomoci 1. dubna otevřela nové kontaktní místo
pro seniory a jejich blízké

Zdarma poskytovat seniorům, jejich
příbuzným či přátelům odborné poradenství, zprostředkovávat pomoc
a podporu při řešení problémů, se
kterými se setkávají – s tímto cílem
Nadace Taťány Kuchařové – Krása
pomoci zřizuje nové kontaktní místo
v centru Prahy. Sídlí na snadno dostupné adrese, v Revoluční ulici č. 3,
v pasáži Kotva, a otevřené bude od
1. dubna.
Kontaktní místo je prvním projektem přímé pomoci Nadace Taťány
Kuchařové – Krása pomoci, která
se dosud věnovala pro nadaci typickému přerozdělování finančních

prostředků organizacím a projektům,
které podporují vybranou cílovou
skupinu, v tomto případě seniory.
„Nadace funguje pět let a za tu dobu
rozdělila více než 18 milionů korun.
Již delší dobu jsme uvažovali o tom,
že bychom k této finanční pomoci
rádi přidali i nějaký vlastní projekt
a reagovali tak na aktuální potřeby
seniorů. Do nadace nám každý den
volají lidé a ptají se na nejrůznější
otázky. Kontaktní místo proto bude
místem, kde pomůžeme seniorům
a jejich blízkým zorientovat se v možnostech, které ve své situaci mají,“
říká zakladatelka nadace, Miss World
Taťána Kuchařová.
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pro finanční dary v libovolné výši
je k dispozici sbírkový účet Fondu
seniorů: 1212121212/0100. Veškeré
příspěvky ze sbírkového účtu a DMS
jdou v plné výši na pomoc potřebPodpořit činnost Nadace Taťány Ku- ným, projekty pro seniory.
chařové – Krása pomoci je možné
odesláním dárcovské SMS na číslo 87 Nadace Taťány Kuchařové – Krása
777 ve tvaru DMS FONDSENIORU, pomoci: www.krasapomoci.cz
tak dostane komplexnější a přehlednější formy pomoci,“ dodává Simona
Bagarová, ředitelka o. p. s. Krása
pomoci.

Poradenství bude poskytováno
zdarma.
„Rádi bychom v rámci kontaktního
místa poskytli nejen seniorům ale
i jejich blízkým profesionální pomoc
a podporu. Témat, se kterými senioři
mohou přijít je celá řada. Ať už jsou
to finance, zdraví, bydlení nebo i to,
že se lidé cítí být fit a aktivní a chtějí
se nějak realizovat. Tyto informace
samozřejmě mohou získat na více
místech. Naší ambicí ale je v rámci
kontaktního místa navázat intenzivnější spolupráci s partnery, kteří
mohou služby vhodně doplňovat
a dále aktivně rozvíjet. Klientům se

www.krasapomoci.cz
sbírkový účet Fondu seniorů:
1212121212/0100
dárcovské SMS na číslo 87 777
ve tvaru DMS FONDSENIORU

Šestileté Lindě pomáhají Charitky
Šestiletá Linda trpící autismem s psychomotorickou retardací, oční vadou
a vývojovou dysfázií, která má navíc
velkou intoleranci na potraviny, dostala prostřednictvím Nadace Naše dítě
od Charitek částku 11.760 korun. Tuto
částku získaly Charitky díky společnosti
RWE, která využila jejich program
společensky odpovědné reklamy.
Částka 11.760 korun, kterou Charitky získaly díky RWE, byla použita
na hiporehabilitační pobyt Lindy v Kr-

konoších. „Terapie jí velmi pomáhá
a usnadňuje tak péči mamince, která
se sama stará ještě o jednu dcerku,“
říká Miriam Janyšková, zakladatelka
Charitek. Linda má navíc má velkou
intoleranci na potraviny, musí dodržovat bezlepkovou a nemléčnou dietu
a v důsledku toho nemůže navštěvovat školku nebo podobné zařízení.
Originální reklamní předměty ve
formě Charitek umožnily společnosti
RWE efektivní propagaci jedné z je-

zástupce RWE, Zuzana Baudyšová – Nadace Naše dítě, Miriam Janyšková – zakladatelka
Charitek
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jich významných aktivit „Energie
českého lyžování“. Součástí tohoto
projektu je i podpora sportovního
rozvoje dětí. I posláním Charitek
je pomoc a podpora rozvoje dětí.
Spolupráce RWE a Charitek se tak
příjemně doplnila.
Částka 11.760 korun tvoří 12%
z ceny Charitek, které jsou ručně
vyráběny zdravotně postiženými.
Více na www.charitky.com
Miriam Janyšková, zakladatelka Charitek,
se synem

