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Vážení přátelé,

 znáte ten pocit, když se máte někam vypravit, ale mnohem raději byste zůstali doma? Někteří lidé
se těžko vydávají na cestu, i když sami moc chtějí. 

Cestu jim ztěžuje jejich zdraví či věk. Někteří z nich 
špatně vidí a necítí se na ulici bezpečně. Vydat se  
na nákup, na úřad nebo k lékaři je pro ně pak stresujícím 
zážitkem, který je stojí hodně fyzických, ale hlavně  
psychických sil. 

 
Přitom každé spojení s okolím má pro starého, 

nemocného a zdravotně postiženého člověka obrovskou 
cenu. Vždyť s pozdním věkem a zdravotním omezením  
přichází i samota. Každá možnost dostat se jednou za čas 
z domova, navštívit lékaře, vyřídit nutné pochůzky, nakoupit 
nebo navštívit své přátele má pro pohybově či jinak  
postiženého člověka nepředstavitelný význam.
 

Proto Český červený kříž přišel s myšlenkou takzvané 
Senior dopravy. Jedná se o službu starým a zdravotně  
postiženým lidem, díky které mohou uskutečnit své cesty 
po městě a nejbližším okolí. S radostí Vám můžeme napsat, 
že se služba těší obrovské oblibě. Ze všech děkovných 
dopisů, které jsme od zřízení dopravy dostali, mi dovolte 
vybrat alespoň pár úryvků: 

 „Jsem velmi spokojena. Dříve jsem tuto službu více využívala, neboť byl manžel nemocen.  
Teď jsem sama, ale jsem ráda, že je tu v případě potřeby někdo, kdo pomůže.“ / „Děkujeme Vám  
za velmi pěkný přístup Vašich řidiček a za jejich citlivé zacházení. Zavést tuto službu „s autíčkem“  
byl opravdu šťastný nápad. Děkuji i za ostatní klienty.“ / „Jsem velmi spokojen s Vámi i s panem  
ředitelem. Pro nás je Vaše práce nepostradatelná. Za vše moc děkujeme.“

Doprava pro seniory není hrazená zdravotní pojišťovnou. Klienti na ni přispívají. Za jeden doprovod 
po městě platí 25 korun. Mimo město přispívají 5 korun na 1 kilometr. Je jasné, že výše příspěvků  
nemůže pokrýt náklady na vybavení a provoz dopravy. 

 

Pomozte 
nám pomáhat



 Dostupnost služby je ale důležitá.  
Málokdo ze starých lidí si může dovolit 
vydávat peníze za taxislužbu. 

 Proto se na Vás obracíme se žádostí  
o podporu projektu, který dovolí starým  
a zdravotně postiženým lidem dostat  
se vždy tam, kam potřebují. Navíc  
bez zbytečného strachu a obav, jestli 
cestu zvládnou. V situaci, kdy potřebných 
lidí každý rok přibývá, se snažíme o to,  
aby péče neubývalo ale naopak.   

 Víme totiž, co je to stáří. Český  
červený kříž letos oslaví 90. narozeniny. 
Za tu dobu se narodilo mnoho lidí, spousta jich už není mezi námi. Myšlenka Českého červeného kříže 
je ale stále živá. Žije s lidmi, jako jste Vy, s lidmi, kteří vědí, jak důležité je umět si navzájem pomáhat. 

 Senior doprava je jednou z nestátních služeb Českého červeného kříže, které potřebují naši
podporu. 
 
 Dále Český červený kříž provozuje několik nestátních zdravotnických zařízení

Patří mezi ně např. 

o Dětská odborná léčebna Bukovany, která celoročně poskytuje odbornou péči stovkám chronicky 
      nemocných dětí
o Agentury domácí ošetřovatelské péče Alice, poskytující zdravotní péči tisícům starým a nemocným       
      občanům v prostředí jejich domovů 
o Dopravní zdravotní služba Českého červeného kříže, která zajišťuje převoz nemocných.

 Pomozte nám, prosím,  zachovat a rozvíjet systém nestátní zdravotní péče a služeb pro seniory, 
zdravotně postižené a nemocné občany. která se opírá o každodenní činnost téměř 80 Oblastních 
spolků Českého červeného kříže. Dovolte starým a nemocným lidem dosáhnout na péči, která jim 
pomůže zpátky mezi ostatní. Ve stáří i v nemoci se žije líp, když víme, že nezůstaneme bez pomoci.

 Jen tak budeme mít i my jednou jistotu, že tu i dalších 90 let bude někdo, kdo pomůže nám. 

 Za všechny, kterým Český červený kříž pomáhá, Vám srdečně děkujeme.

 S přáním pevného zdraví a krásného jara

 S úctou

P. S.: Jako poděkování od nás prosím přijměte malý dárek. 

Váš dar Českému červenému kříži je daňově odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 
2009 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2010.
 

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, 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 vyhoveno, je Vaším právem se obrátit  
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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