
 
 
 
Děti na čítají 100 000 korun pro seniory z Domova sv. Aloise v Plzni
 
Částku 100 tisíc korun nyní na č

sv. Aloise v Plzni. Peníze půjdou na úpravu zahrady, která se tak stane dostupno u pro všechny 
obyvatele domu, a na stavbu pergoly
svým zálibám. Na pomoci se podílejí d
 
Charitativní projekt Čtení pomáhá je ur
přečtenou knihu uvedenou na seznamu 
si nenechávají pro sebe, ale věnují je na vybranou charitativní pomoc. D
vedené ke knihám a současně se u
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„V Domově sv. Aloise žije 36 senior
venku mohou trávit často pouze na vozíku a s pomocí ošet
blízkých, dětí, vnoučat, kamarádů
základních a středních škol, které pro n
měsících je pro taková setkání ideální zahrada," 
který je garantem této charitativní akce.
 
Právě zahrada v Domově sv. Aloise
obyvatele domova. Současně zde má být vybudována pergola, v jejímž stínu budou moct senio
své volné chvíle, svačit nebo se v
Čtení pomáhá, kteří již nyní poctivě
 
Do projektu Čtení pomáhá je 
a středních škol z celé České republiky. A hlásit se mohou další zájemci. Sta
www.ctenipomaha.cz. Pak už jen sta
nestačí, nebo na které se osud p
Roman. 
 
 

Projekt Čtení pomáhá,  podporuje 
charitativní činnosti. Děti jsou k četb
pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak r
O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují práv
webových stránkách projektu, př
otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten
charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobro
zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anket
porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zden
Jiří Dědeček a Martin Roman. Další knihy na seznam postupn
pomáhá je Vojtěch Dyk. Iniciátorem a donátorem projektu je Martin Roman. 
 
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha
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