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Vážení a milí přátelé ČČK,

  srdečně Vás zdravím a děkuji Vám za Vaši přízeň, kterou 
jste nám v minulosti již mnohokrát projevili. Dnes poprvé – po 
předchozím dlouholetém působení ve vedení ČČK - Vás tímto 
způsobem oslovuji jako nový ředitel Úřadu ČČK. 

  Obracím se na Vás v období blížících se svátků jara – 
Velikonoc - a to je doba, kdy se lidé vzájemně navštěvují, rodi-
ny se scházejí a všichni více myslíme na svoje blízké. Jsou však 

mezi námi lidé, kteří nejen o Velikonocích, ale i jindy zůstávají osamoceni, jsou 
staří, nemocní, možná ztratili životního partnera a rodina se neumí nebo nemů-
že o ně postarat. A pro tyto lidi je tady Český červený kříž se svými projekty 
sociální pomoci seniorům.

  Ve většině z našich 78 oblastních spolků najdete profesionální pracovní-
ky i dobrovolníky, kteří starým lidem pomáhají. Třeba s úklidem domácnosti, 
nákupem nebo při jednání s úřady.

  Zvládáme i profesionální péči, která má mnoho forem. Je to například 
domácí ošetřovatelská péče „Alice“ pojmenovaná po dceři prezidenta Masaryka 
a první předsedkyni ČSČK Alici Masarykové. Nebo péče v mnoha denních 
stacionářích, kde senioři pod odborným dohledem příjemně tráví čas přes den, 
než si je večer vyzvednou jejich rodiny. Provozujeme i pobytová zařízení – domy 

pro seniory, domy s pečovatelskou službou a sociální centra pro 
staré lidi.

  V poslední době jsme přišli s novou nabídkou služeb pro 
seniory – tzv. senior dopravou. Speciálně upravenými automobily 
a v doprovodu vyškoleného personálu přepravujeme seniory např. 
k lékaři, na úřad nebo i na návštěvu známých, se kterými by se 
třeba dlouho nesetkali, protože cestovat veřejnou dopravou je 
pro ně čím dál obtížnější. 

Pomozte nám 
   pomáhat 

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

Praha 16. březen 2010



  Věřím, že všechno, co dnes Český červený kříž dělá pro seniory, bude 
moci rozvíjet i v příštím období. Nebude to lehké, protože finanční prostředky na 
sociální projekty se v současné době hledají těžko.

  Lidí jako Vy – přátel ČČK - kteří jsou ochotni podle svých možností 
přispět, není mnoho a my si Vaší podpory nesmírně vážíme. 

  S Vaší pomocí to naše „Pomozte nám pomáhat“ nezůstane 
jenom heslem bez obsahu.

  Děkuji Vám a přeji Vám i Vašim blízkým jen to nejlepší.

S úctou

RNDr. Josef Konečný
   ředitel Úřadu ČČK

Váš dar Českému červenému kříži je odečitatelnou položkou. 
Souhrnné potvrzení za celý rok 2010 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky 
v průběhu měsíce ledna 2011. 

Zdrojem adres jsou telefonní seznamy od roku 2001.

Upozornění: V případě, že zjistíte, že Český červený kříž nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační číslo 26491851, 
sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, č.p. 802, PSČ 110 00, která zpracovává osobní údaje pro naši společnost, provádí 
zpracování Vašich údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejmé-
na jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel jejich zpracování, kterým je nezisková činnost v oblasti terciá- 
rního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedenou adresu nebo telefon a požádat o vysvětlení či odstra-
nění závadného stavu (blokací, provedením opravy, doplněním či likvidací Vašich osobních údajů). V případě, kdy nebude 
Vašim požadavkům z naší strany neprodleně vyhověno, je Vaším právem se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.


