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Děti načítají 100 000 korun pro seniory z Domova sv. Aloise v Plzni
Částku
ástku 100 tisíc korun nyní načítají
nač
děti z charitativního projektu Čtení pomáhá pro Domov
sv. Aloise v Plzni. Peníze půjdou
ůjdou
jdou na úpravu zahrady, která se tak stane dostupnou pro všechny
obyvatele domu, a na stavbu pergoly,
pergoly kde budou moct senioři odpočívat,
čívat, svačit
sva
a věnovat se
svým zálibám. Na pomoci se podílejí děti
d z celé České republiky.
Charitativní projekt Čtení
ní pomáhá je určen
ur
pro žáky základních a studenty středních
ředních škol. Za každou
přečtenou
tenou knihu uvedenou na seznamu četby Čtení pomáhá získají dětiti kredit padesát korun. Peníze
si nenechávají pro sebe, ale věnují
ěnují je na vybranou charitativní pomoc. Děti
Děti jsou ta
tak originální cestou
vedené ke knihám a současně
č
ě se učí
u základům pomáhání potřebným.
ebným. Na výběr
výbě mají čtenáři vždy
z deseti různých charit. Aktuálně
ě mohou p
přispívat
ispívat také Domovu sv. Aloise v Plzni.
„V Domově sv. Aloise žije 36 seniorů.
senior Většina z nich má problémy s pamětí,
ětí, někteří
ně
s chůzí. Čas
venku mohou trávit často
asto pouze na vozíku a s pomocí ošet
ošetřujících
ujících sester. Radost jim dělají
d
návštěvy
blízkých, dětí, vnoučat,
at, kamarádů...
kamarádů
Potěšit je ale přicházejí také dětiti z okolních mateřských,
mate
základních a středních škol,, které pro ně
n chystají různá taneční a pěvecká
vecká vystoupení. V teplých
měsících je pro taková setkání ideální zahrada," říká Šárka Kovandová z Alzheimer nadačního
nada
fondu,
který je garantem této charitativní akce.
Právě zahrada v Domově
ě sv. Aloise má projít rekonstrukcí tak, aby byla přístupná pro všechny
obyvatele domova. Současně
č
ě zde má být vybudována pergola, v jejímž stínu budou moct senio
senioři trávit
své volné chvíle, svačitit nebo se věnovat
v
svým zálibám. K realizaci těchto
chto plánů pomohou děti ze
Čtení pomáhá, kteříí již nyní poctivě načítají potřebnou cílovou částku
ástku 100 tisíc korun.
Do projektu Čtení pomáhá je nyní zapojeno již více než 160 tisíc žáků
ů a student
studentů základních
a středních škol z celé České republiky. A hlásit se mohou další zájemci. Stačí
Stačí se zaregistrovat na
www.ctenipomaha.cz. Pak už jen stačí
sta číst a naplňovat potřeby a přání těch,
ěch, kteří na to už sami
nestačí, nebo na které se osud příliš
p
neusmál. 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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