
 
 
Sto tisíc korun od d ětí pro d ě
 
Děti zapojené do charitativníh o projektu 
kobyly Hoogy. Ta má ty nejlepší p
mimink ům, jejichž p říchod na sv ě
 
Čtení pomáhá je projekt určený pro žáky a studenty základní
zaregistrovaných dětí, které přeč
získá kredit padesát korun. Peníze si však nenechává pro sebe, ale v
určených charit. Své padesátikoruny 
speciální výcvik kobyly Hoogy z
nyní podařila naplnit.  
 
„V našem sdružení máme už čtyř
na které byl osud příliš přísný. Bohužel 
rádi naše stádo rozšířili ještě o
pomáhat s rehabilitací miminků
s psychomotorickým opožděním.
finančně a personálně náročný," 
 
Právě díky aktivním čtenářům, které na tuto charitu na
Občanské sdružení Caballinus, které 
a okolí a zároveň organizuje intenzivní hiporehabilita
 
Do Čtení pomáhá je nyní zapojeno p
hranic i ze zahraničí. Autorem a donátorem projektu je Marti
 

 

Projekt Čtení pomáhá,  podporuje 
charitativní činnosti. Děti jsou k četb
pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok 
O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují práv
webových stránkách projektu, př
otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak v
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
projektu je Martin Roman.  
 
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha
 
KONTAKT pro další informace:
Ivana Jelínková, AMI Communications, 
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