25. srpna 2015
ČSOB a Nadace VIA vyhlašují třetí ročník grantového programu Pomáhej zaměřeného na rozvoj
filantropie a dobročinných aktivit dětí a mládeže. Program oceňuje kreativitu, iniciativu
a dobrovolnou činnost dětí a mladých lidí, kteří pomáhají měnit věci ve svém okolí k lepšímu.
Program je určen skupinám dětí a mladých lidí ve věku od 7 do 26 let, které sbírají finanční prostředky
pro dobrou věc. Uspořádat s kamarády či spolužáky benefiční akci, jakou je například divadelní
představení, koncert, ples, závod či módní přehlídka, je výzvou, při které se děti učí pracovat v týmu a
ukazují okolí, že stojí za to pomáhat druhým.
„Mít „svou“ neziskovku, či jinou organizaci, které pravidelně pomáhám, není zatím v České republice
úplně běžné. Nejde jen o finanční příspěvky, ale i o aktivní zapojení se – třeba jako dobrovolník. Pokud
tuto zkušenost děti a mladí lidé nevidí běžně ve svém okolí, může pro ně být inspirací právě program
Pomáhej,“ říká Alena Králíková, manažerka Společenské odpovědnosti ČSOB.
Až 15 skupin může od společnosti ČSOB a Nadace VIA získat příspěvek 2 500 korun na realizaci
benefiční akce a zdvojnásobení vybraných darů do výše 15 000 korun. Na projekty, které získají
částku 30 000 korun a více, čeká další finanční bonus. Hodnotící komise bude při výběru přihlášek
klást důraz na iniciativu, kreativitu a dobrovolnickou práci zapojených skupin.
V roce 2014 proběhl druhý ročník programu Pomáhej, během kterého bylo Nadací VIA, ČSOB a Erou
podpořeno 20 projektů. Většina zapojených dětí, jejichž průměrný věk byl 12 let, si pro svou akci
zvolila hudební nebo divadelní vystoupení, další pak sportovní odpoledne nebo například výstavu.
Mladým lidem se podařilo získat 390 000 korun, což je pětkrát více než v loňském ročníku. Nejvyšší
získaná částka z benefiční akce byla 48 621 Kč. Zvláštní ocenění za mimořádný projekt v hodnotě
30 000 korun získaly tři projekty: Divadlo pro Kristýnku, Večer plný hudby aneb i tak se dá pomáhat, S
písničkou až k moři.
Divadlo pro Kristýnku
Skupina dvaceti dětí ve věku 7 až 10 let ze školy v Komořanech, které společně navštěvují dramatický
kroužek, uspořádala na závěr školního roku divadelní představení Sněhurka a devět trpaslíků. V
průběhu roku děti zkoušely své role, vytvářely kulisy a plakáty, ručně psaly pozvánky a se svými rodiči
vylepovaly plakáty v okolních obcích. Podařilo se jim vybrat 47 120 Kč pro jejich kamarádku z MŠ
Kristýnku Suchomelovou trpící dětskou mozkovou obrnou.
Večer plný hudby aneb i tak se dá pomáhat
Osm vysokoškolských studentů, z nichž většina studuje Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v
Brně, uspořádalo benefiční koncert pro Nadační fond Modrý hroch, který pomáhá dětským
pacientům po úrazech. Hosté si v průběhu večera mohli zakoupit ručně malované květináče, které
studenti vytvořili spolu s dětmi na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. Celkem se
podařilo vybrat 39 621 Kč.
S písničkou až k moři
Pětičlenná skupina mladých lidí z Prahy, které spojuje hudba a už realizované společné charitativní
akce, se rozhodla uspořádat koncert pro šestiletou Rozálku. Ta trpí genetickým onemocněním, které
se projevuje častými potížemi dýchání a dýchacích cest. V rámci večera vystoupily studentské kapely,
které se vzdaly výtěžku ze vstupného. Celkem se skupině podařilo vybrat 19 453 Kč. Za vybrané
prostředky se pro Rozálku pořídil ozdravný pobyt u moře.

„Jít příkladem je něco, co většinou očekáváme od rodičů, učitelů či vedoucích – zkrátka lidí starších a
zkušenějších. V programu Pomáhej jdou děti naopak příkladem nám, dospělým. Velmi si ceníme
odvahy, s jakou prošlapávají cestu obnově přerušených tradic české filantropie,“ říká Jiří Bárta, ředitel
Nadace VIA.
Uzávěrka pro odevzdání nových filantropických záměrů do programu Pomáhej 2015 je 7. října 2015,
seznam patnácti úspěšných projektů k podpoře bude znám po 30. říjnu 2015. Samotné projekty
bude možné realizovat od začátku listopadu 2015 do konce května 2016.

Veškeré informace k vyhlášení naleznete na
www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-filantropie/pomahej-2015,případně vám je osobně
poskytnou:
Lucie Voláková, lucie.volakova@nadacevia.cz
Jarmila Cihlářová, jarmila.cihlarova@nadacevia.cz

……………………………………………………………………………………………………………….
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Jsme
součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí
v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Mezi priority ČSOB patří také
společenská odpovědnost. Banka je dlouhodobým partnerem organizací z neziskové sféry. Přispívá
především na projekty, které pomáhají sociálně i zdravotně vyloučeným skupinám obyvatelstva
začlenit se do společnosti. Rozvoj finanční gramotnosti u široké veřejnosti, ohleduplný přístup k
životnímu prostředí, podpora místní komunity a dobrovolnictví zaměstnanců jsou dalšími oblastmi
společenské odpovědnosti, které jsou pro ČSOB dlouhodobou investicí pro udržitelnou budoucnost
firmy.

Nadace VIA vznikla v roce 1997. Navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation
for a Civil Society, která působila v Československu od roku 1990. Dnes patříme mezi největší a
nejaktivnější české nadace, od svého vzniku jsme podpořili přes 3400 dobročinných projektů částkou
přesahující 275 milionů Kč. Stali jsme se největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje
v České republice.

