DEJME DĚTEM ŠANCI PODPOŘILA DALŠÍ DĚTI DÍKY T-MOBILU A JEHO
CHARITKÁM
Praha, 11. března 2014 - DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. („DDŠ”), přední česká nezisková organizace
pomáhající dětem a mládeži v dětských domovech, podpořila díky Charitkám pět konkrétních dětí. Částku
51 300 Kč věnovaly DDŠ Charitky díky společnosti T-Mobile. Ta využila Charitky – propagační předmět s
minidražé v patentovaném, teleskopicky výsuvném obalu , ve své podzimní kampani „Podporujeme dobré
věci“. Částka bude mezi děti rozdělena rovným dílem.
Předání šeku proběhlo v pátek 7. března v dětském domově Unhošť, který je jedním ze 30 dětských domovů
v České republice, se kterými DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. spolupracuje, a ve kterém žijí tři z pěti podpořených
dětí. Většina finančních prostředků věnovaných Charitkami je směrována na podporu dětí zařazených do
projektu „Podporuj mě…“.
O projektu Charitky a podpoře T-Mobilu Michaela Chovancová, ředitelka DEJME DĚTEM ŠANCI, řekla:
„Projekt „Charitky” nás zaujal ihned poté, co nás jeho zakladatelka Miriam Janyšková oslovila.
Spolupracujeme s Charitkami prakticky od jejich vzniku a díky Charitkám jsme již podpořili 20 dětí celkovou
částkou ve výši 137.398,- Kč. Jsme velice rádi, že T-Mobile již podruhé podpořil prostřednictvím Charitek právě
naši organizaci“.
DEJME DĚTEM ŠANCI pomáhá v rámci svého projektu „Podporuj mě...“ mladým lidem především v těžkém
období, kdy se musí postavit na vlastní nohy a dětský domov opustit. Právě do tohoto programu jsou zařazeni
i Dáša (14 let), Natálka (15 let), Miloslava (14 let), Lukáš (14 let) a Matěj (14 let). Jedná se o projekt
dlouhodobé finanční podpory dítěte po dobu jeho pobytu v domově s tím, že naspořené prostředky mu
budou k dispozici až po opuštění dětského domova a usnadní mu začátek samostatného života. Naspořená
částka může být použita např. na úhradu nájemného, bytového vybavení, financování dalšího studia nebo
může být vyplácena postupně formou měsíční renty. DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je garantem účelného využití
peněz.

Pro více informací o projektu „Podporuj mě...“ a organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI navštivte prosím
www.dejmedetemsanci.cz. Bižsí informace o projektu Charitky naleznete na www.charitky.com .
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Poznámky pro redaktory:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. poskytuje komplexní pomoc dětem z dětských domovů na území celé České republiky zejména při jejich
osamostatňování. Zároveň nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě vyrůstající v dětském domově, které zájemce o podporu
něčím zaujme, a to takovou formou, která je pro něj po lidské i finanční stránce přijatelná. V současné době má DEJME DĚTEM ŠANCI
o.s navázánu spolupráci s 30 dětskými domovy ve všech krajích České republiky a ve svých projektech má zařazeno k dnešnímu dni více
než 200 dětí, které jsou průběžně zapojovány do projektů organizace. Více informací a seznam dětí, kterým můžete pomoci, najdete na
webových stránkách: www.dejmedetemsanci.cz . DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. je členem AVPO – Asociace veřejně prospěšných
organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání své veřejně
prospěšné činnosti.

