
 Vážení přátelé,

jistě se už i Vy těšíte na přicházející jaro, aby jste se plnými doušky z hluboka nadechli a vychutnávali  

všechny jeho vůně. Ale ne všem dětem  je tento životodárný nádech běžně dopřán. 

Český červený kříž se s Vaší pomocí snaží, aby mohly děti, které jsou v důsledku svého zdravotního stavu 

ochuzeny o obyčejné příjemnosti života, chytit svůj druhý dech.

  Dětská léčebna Charlotte G. Masarykové v Bukovanech, zdravotnické zařízení Českého červeného kříže, 

každý rok pomůže více jak 650 dětem trpícím chronickými problémy s dýcháním. Léčebna byla založena v roce 

1931 první prezidentkou ČSČK paní Alicí Masarykovou.

Jsme zde 80 let pro zdr
aví detí.

  Naší  zásadou je, aby léčba byla dostupná pro všechny nemocné děti bez rozdílu. Proto Český červený 

kříž hradí regulační poplatek za všechny léčené děti. Nejmenší pacienti mohou trávit čas v léčebně spolu 

se svými rodiči. Ti starší zase navštěvují místní školu, aby nezanedbali výuku.

        Jestli muzete, prispejte nám
 na vybudování novýc

h sociálních zarízení 

     na pokojích pro
 matky s detmi, cím se odstraní dosud p

ouzívané 

sociální zarízení spo
lecné pro 10 pokoju.

Finanční rozpočet projektu je 1, 4 miliónu Kč, 

                           
      takže každá koruna od Vás  je cenná!

Pomozte nám  
  chytit druhý de

ch
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 Rekonstrukce léčebny probíhá již od 90. let a s pomocí dobrovolných dárců se nám podařilo vybudovat novou kuchyň s jídelnou, zrekonstruovat pavilon pro nejmenší děti a jejich maminky, vyměnit část oken na budově zámku, opravit rozvody topení, vybudovat kotelnu na spalování biomasy aj.. Kvalita poskytované péče byla zvýšena, mimo jiné, používáním nových léčebných metod, přístrojů a vybudováním solné jeskyně. 

 Údržba, opravy a rekonstrukce celé léčebny je dlouhodobý a v podstatě nikdy nekončící proces. Práce probíhají, v rozsahu podle finančních možností , za plného provozu postupně tak, abychom nemuseli léčebnu z technických důvodů zavřít. V roce 2011 musíme vybudovat také novou oddělenou kanalizaci,  čistírnu odpadních vod a dobudovat venkovní dětské hřiště, takže stovkám dětí s chronickým onemocněním dolních a horních dýchacích cest by se měl  léčebný pobyt  zase o něco zkvalitnit.
     

Děkujeme Vám za Vaši nezištnou pomoc potřebným. 
                     S úctou a přáním pevného zdraví! 

 

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

 Váš finanční příspěvek Českému červenému kříži je odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 2011 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2012. Pokud pošlete e-mailem Váš variabilní symbol ze složenky na naši adresu: cervenykriz@cervenykriz.eu, zašleme Vám potvrzení elektronicky.

Upozornění: V případě, že zjistíte, že Český červený kříž nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační číslo 26491851, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, čp. 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, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel jejich zpracování, kterým je nezisková činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedenou adresu nebo telefon a požádat o vysvětlení či odstranění 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.

Místo vydání: Český červený kříž, Thunovská 18, 118 04 Praha 1; četnost vydávání: číslo 2/2011; registrace: MK ČR E 19495; vychází: ůnor 2011;vydává: Český červený kříž, občanské sdružení, Thunovská 18, 118 04 Praha 1, IČO:00426547.

Kazdá Vaše pomoc znamená  
                   jejich budoucnost!


