Tisková zpráva, dne 11. dubna 2016
Kuře je letos plnoleté. 18. ročník nadační sbírky POMOZTE DĚTEM vyvrcholí během přímého
přenosu benefičního večera pro Kuře na ČT1 v sobotu 16. dubna od 21:30.
Pomozte Kuřeti se startem do dospělého života a přispějte na sbírkové konto. Z výtěžku jsou
každoročně podpořeny projekty zvyšující kvalitu života dětí po celé České republice.
POMOZTE DĚTEM, společný projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, rozdělil za
dobu svojí dosavadní existence dětem přes 204 miliony korun. A má i do budoucna velké ambice.
Kromě toho, že díky novému systému přerozdělování vybraných peněz doručí finance mnohem
rychleji potřebným organizacím, se snaží o více interaktivní spolupráci se všemi (dárce dopředu ví,
kam peníze poputují, z pomáhajících organizací se stávají partneři Kuřete).
KUŘE BAVÍ! POMOZTE DĚTEM tradičně vyvrcholí během přímého přenosu benefičního večera na
ČT 1 16. dubna od 21:30. S několika přímými vstupy, umožňujícími nahlédnout do zákulisí příprav, se
Kuře přihlásí už od sobotní 18:00 hodiny. Diváci se mohou těšit na vystoupení špičkových umělců,
kteří všichni účinkují bez nároku na honorář a podpoří sbírkové konto Kuřete: Miro Žbirka, Markéta
Irglová, Sebastián, O5 a Radeček, Vypsaná fiXa , Janek Ledecký, Anna K, Marek Ztracený, Lukáš
Pavlásek a další. Večerem provedou patronka Kuřete Maruška Doležalová a Jolana Voldánová. Jak je
dobrým zvykem, bude vidět stav konta a částky, které na něj budou přibývat.
Vybírat na konto se však bude samozřejmě celý rok.
KUŘE PŘEMÝŠLÍ, jaké způsoby pomoci by dárcům mohly vyhovovat. Kromě známých způsobů lze tak
využít i řadu nových cest. Níže uvádíme veškeré možné způsoby, více informací naleznete na
www.pomoztedetem.cz :
- dárcovská SMS (DMS) ve tvaru „DMS KURE“ na číslo 87 777 nebo roční DMS: SMS ve tvaru „DMS
ROK KURE“ na číslo 87 777
- převod darované částky na účet 505 333 505/5500
- smluvní dárcovství určené všem firmám, společnostem, právnickým i fyzickým osobám umožňující
darovat libovolnou částku (daňově zvýhodnění dárců)
- partnerství poskytující Kuřeti finance či významné služby
- spojenectví umožňující uspořádat pro Kuře sbírkovou akci
- věnujte hodinu dětem, motivujte kolegy a spolu věnujte hodinovou mzdu
- členství v Klubu přátel Kuřete
- poskytněte bezplatně služby - i nefinanční pomoc je významná a potřebná
- koupí knihy Marie Doležalové Kafe a cigárko přispějete 20 Kč na Kuřecí konto
- prostřednictvím portálu www.darujspravne.cz
Najděte to v sobě, dívejte se, bavte se a nezapomeňte přispět na sbírkové konto POMOZTE DĚTEM.
PÍRKO K PÍRKU – MÁME VELKOU SBÍRKU.
Veškeré informace hledejte na www.pomoztedetem.cz

