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Děti rozdělily charitám již 20 miliónů korun
Mladí čtenáři v rámci projektu Čtení pomáhá překonali hranici 20 milionů korun. Tuto částku
získali za přečtené knihy a rozdělili ji mezi 211 charitativních projektů. Mezi posledními
uzavřenými počiny je i pomoc jedenáctileté Veronice z Teplic.
Projekt Čtení pomáhá spojuje dvě hlavní myšlenky, a to vést děti ke čtení a pomoci druhým. Mladí
čtenáři za každou přečtenou knihu a správně zodpovězené testové otázky obdrží padesátikorunový
kredit, který věnují na vybranou charitu. „Za dvouleté fungování projektu se do Čtení pomáhá zapojilo
přes 130 tisíc žáků a studentů, kteří načetli již 20 miliónů korun a naplnili tak 211 charitativních
počinů,“ říká Martin Roman, iniciátor a donátor projektu. „Velmi mě těší, že se nám daří tímto
netradičním způsobem motivovat děti ke čtení, které mohou spojit příjemné s užitečným a pomáhat
ostatním,“ dodává Martin Roman.
Mladí čtenáři, kteří jsou zapojení do projektu, pomáhají svým vrstevníkům a dospělým se zdravotním
postižením, seniorům či zvířatům. Kredity zasílají také na výcvik asistenčních psů a do zahraničí,
například do Afriky či Peru. Mezi posledními naplněnými charitami je pomoc jedenáctileté Veronice
z Teplic, které byla v pěti letech diagnostikována oboustranná hluchota. K tomuto postižení se jí
přidala i špatná výřečnost a zpožděný psychomotorický vývoj.
„Veronika je velmi aktivní děvče. Ráda hraje hry, maluje, jezdí na kole a stará se o svého mladšího
brášku. V aktivitách a radosti ji však brání přístroje pro kompenzaci sluchové vady, které ji nevyhovují,
rychle se vybíjí a pískají. Lékař nám doporučil sluchadla nová, která jsou ale pro mě, jako matku
samoživitelku, nákladná,“ říká paní Mariána D., maminka Veroniky. Do pomoci se proto zapojily i děti
ze Čtení pomáhá a své vrstevnici načetly celkem 44 300 korun. Tato částka pokryje doplatek na nová
funkční sluchadla, která budou pro Veroniku jistě příjemnější.
Projekt Čtení pomáhá pokračuje i nadále. Žáci a studenti se mohou do něj hlásit na stránkách
www.ctenipomaha.cz, kde naleznou veškeré potřebné informace.

***
Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na
charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají
pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí 10 miliónů korun. O tom,
kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových
stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané
knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních
akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy zařazené do projektu
byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy
navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin
Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu. Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá je také Vojta
Dyk.
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha
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