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Sto tisíc korun od dětí
ětí pro děti
dě
Děti zapojené do charitativního
o projektu Čtení pomáhá načetly částku
ástku 100 tisíc korun na výcvik
kobyly Hoogy. Ta má ty nejlepší předpoklady
p
stát se hiporehabilitačním
čním koně
koněm, a pomáhat tak
miminkům, jejichž příchod
íchod na svět
svě byl provázen různými komplikacemi.
Čtení pomáhá je projekt určený
čený pro žáky a studenty základních
základní
a středních
ředních škol. Každé ze
zaregistrovaných dětí, které přeč
řečte
te vybranou knihu a její znalost prokáže krátkým kontrolním testem,
získá kredit padesát korun. Peníze si však nenechává pro sebe, ale věnuje
v nuje je na n
některou z předem
určených charit. Své padesátikoruny
tikoruny mohli čtenáři posílat také občanskému
anskému sdružení Caballinus
Caballin na
speciální výcvik kobyly Hoogy z ranče Dubská Hájnice (Jihočeský kraj). A právě
rávě tato charita se jim
nyní podařila naplnit.
„V našem sdružení máme už čtyři
čtyř ostřílené hiporehabilitační koně, kteří aktivně
ě pomáhají těm
t
dětem,
na které byl osud příliš přísný.
ísný. Bohužel těchto dětí, a tím i našich klientů, stále přibývá
řibývá, a proto bychom
rádi naše stádo rozšířili ještě
ě o kobylu Hoogy. Ta má výborné předpoklady
edpoklady k tomu, aby mohla
pomáhat s rehabilitací miminkům
miminků
s Dawnovým syndromem, dětskou
tskou mozkovou obrnou nebo
s psychomotorickým opožděním.
ěním. Výcvik hiporehabilitačního koně trvá přibližně
ě jeden rok a je velice
finančně a personálně náročný," říká Tereza Honců z občanského
anského sdružení Caballinus.
Právě díky aktivním čtenářům,
řům, které na tuto charitu načetli
na
100 tisíc korun, může
ůže výcvik Hoogy začít.
Občanské
anské sdružení Caballinus, které jej zajistí, poskytuje hipoterapii ambulantně dětem z Prahy
a okolí a zároveň organizuje intenzivní hiporehabilitační
hiporehabilita
pobyty pro dětiti ze všech koutů
kout republiky.
Do Čtení
tení pomáhá je nyní zapojeno přes
p
160 tisíc dětí z celé České
eské republiky a v rámci Školy bez
hranic i ze zahraničí.. Autorem a donátorem projektu je Martin
Marti Roman.

***
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 nadacím rozdělí
ělí až 10 miliónů
milión 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
v
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
kou knihu. V odborné
porotě,, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zden
Zdeněk Svěrák,
rák, Marek Eben, Alena Ježková,
Jiří Dědeček
ek a Martin Roman. Další knihy na seznam postupně
postupn přibývají.
ibývají. Iniciátorem a donátorem
projektu je Martin Roman.
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha
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