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Děti věnují téměř 70 tisíc korun středisku Světlo ve Vrchlabí
Téměř 70 tisíc korun - to je částka, kterou děti
d z projektu Čtení pomáhá sbírají pro Diakonii ČCE
- středisko Světlo
tlo ve Vrchlabí. Cílem je získat pros
prostředky
edky na moderní vybavení cvičné
cvi
kuchyně,
v níž se lidé se zdravotním či duševním onemocněním
onemocn
budou učit
it samostatnosti.
Diakonie ČCE - středisko Světlo
ětlo ve Vrchlabí podporuje osoby s mentálním nebo kombinovaným
postižením a osoby s duševním onemocněním.
onemocn
Cílem je podporovat nemocné i jejich rodiny, připravit
p
je na provoz v běžném životě
ě a ukázat jim, že mohou být pro společnost
spole nost obohacením.
Nyní svou pomocnou ruku podaly také děti
d zapojené do projektu Čtení
tení pomáhá. Na nové moderní
vybavení cvičné kuchyně
ě vybírají částku 67 874 korun. „V bezpečně vybavené cvičné
cvi
kuchyni si
budou moci naši lidé vyzkoušet své dovednosti, osvojit si základy vaření
va ení a vše, co k tomu pat
patří - od
nákupu a skladování potravin,, přes
es základní hygienu, až po používání různých
rů
kuchyňských
spotřebičů. Díky
íky tomu budou zase o krok dál samostatnému životu,"
životu, říká Olga Mutlová z Diakonie
ČCE.
Pomáhat mohou dětiti ze všech koutů
kout České republiky (a v rámci Českých
eských škol bez hranic i ze
zahraničí), které se připojily či připojí do projektu Čtení pomáhá.

***
Projekt Čtení pomáhá, podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem
tem a mládeži podílet se na
charitativní činnosti. Dětiti jsou k četbě
četb motivovány finanční odměnou
nou 50 korun, kterou však nezískávají
pro sebe, ale věnují
nují ji na charitu. Každý rok se tak různým
r
nadacím rozdělí
ělí až 10 miliónů korun.
O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě
práv dětští čtenáři. Každý z čtenářů,
řů, který se zaregistruje na
webových stránkách projektu, přečte
př
některou z doporučených
ených knih a správně zodpoví kontrolní
otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou
kterou z nabízených konkrétních
charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné
dobro inné organizace a partne
partneři projektu. Knihy
zařazené
azené do projektu byly vybírány v celorepublikové anket
anketě o nejlepší dětskou
ětskou knihu. V odborné
porotě, která knihy
nihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk
Zden Svěrák,
rák, Marek Eben, Alena Ježková,
Jiří Dědeček
ek a Martin Roman. Další knihy na seznam postupně
postupn přibývají.
ibývají. Jedním z ambasadorů Čtení
pomáhá je Vojtěch
ch Dyk. Iniciátorem a donátorem projektu je Martin Roman.
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha
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