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Děti načetly
etly 100 000 korun pro dvanáctiletou Barborku P. s mozkovou obrnou
Děti z charitativního
tativního projektu Čtení
Č
pomáhá načetly
etly 100 tisíc korun na rehabilitační
rehabilita
pobyt pro
dvanáctiletou Barborku z Chrudimi.
Chrudimi Ta trpí dětskou
tskou mozkovou obrnou a je kv
kvůli své nemoci
odkázaná na invalidní vozík. V září
zá prodělala
lala operaci zkrácených šlach a nyní pot
potřebuje
intenzivní rehabilitaci, která je však velmi finančně
finan
náročná. Ačkoli
čkoli ji žádná z českých
zdravotních pojišťoven nehradí,
ehradí, Barborka se jí dočká.
do
Díky mladým č
čtenářům.
řům.
Barborka se narodila předčasně
ř časně, na konci šestého měsíce těhotenství.
hotenství. Vážila tehdy pouze jeden
kilogram. Její start do života byl provázen řadou lékařských
ských kontrol, rehabilitací a láze
lázeňských pobytů.
Navzdory
dory tomu se její vývoj zpomaloval a ačkoli
a
to zpočátku
átku vypadalo, že bude v po
pořádku, osud se
postavil proti ní. V devíti měsících
ěsících jí léka
lékaři diagnostikovali mozkovou obrnu.
„Dnes je naší Barče
e už dvanáct let. Je to veselé děvče,
d
ráda čte,
te, má ráda zvířata,
zví
hlavně psy,
a navštěvuje
vuje Základní školu v Chrudimi. Má zde své kamarády a kamarádky. Místo nohou používá
invalidní vozík, musí pravidelně cvičit
cvi
a rehabilitovat. Před čtyřmi
mi lety jsme absolvovali náš první
rehabilitační
ní pobyt v centru Adeli, po kterém se její zdravotní stav výrazně
ě zlepšil, narovnala se
v zádech a začala
ala sama bez opory sedět.
sed
V září letošního roku prodělala
ělala Barborka operaci
zkrácených šlach a nyní je zapotřebí,
zapotř
aby opět intenzivně cvičila,“ popisuje maminka Barborky.
Barborky
Díky dětem zapojeným do Čtení pomáhá může
m
Barborka absolvovat další rehabilitační
rehabilita
pobyt v centru
Adeli. Čekají ji třii týdny plné cvičení, díky kterým může
m
dostat své nohy zpět
ět do formy a dále zlepšovat
svůj celkový zdravotní stav. Čtenáři
Čtenář ze Čtení pomáhá načetli na tento pobyt,, který žádná z českých
zdravotních pojišťoven nehradí, částku
č
100 tisíc korun.
Do projektu Čtení pomáhá je nyní zapojeno již více než 160 tisíc žáků
ů a student
studentů základních
a středních škol. Po přečtení vybrané knihy ze seznamu četby a vyplnění
ní krátkého kontrolního testu,
získávají mladí čtenáři 50 korun.
korun Peníze si však nenechávají pro sebe, ale věnují
vě
je na některý
charitativní projekt. Iniciátorem a donátorem Čtení pomáhá je Martin 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
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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