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Světový den 
	 						Červeného	kříže

Vážení přátelé,

 Světový	den	Červeného	kříže

je oslavou největší humanitární organizace na světě!
Zároveň je projevem vděčnosti všem, jimž osud druhých lidí není lhostejný!

 Dnem oslav se stal 8. květen – výročí narození Henryho Dunanta – 
zakladatele Červeného kříže.

 7 principů Červeného kříže, které určují jeho činnost všude ve světě jsou: 
humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota, světovost!

 Československý červený kříž byl založen krátce po vzniku Československé republiky. 
Jeho první a nejvýznamnější předsedkyní byla jmenována  Alice Masaryková, jež měla v té době 
rozsáhlé zkušenosti v oblasti sociální práce.
 

Pomozme lidem, kterým je třeba pomáhat

 Jednou z nejdůležitějších součástí Českého červeného kříže je Dětská odborná léčebna 
v Bukovanech, kterou v roce 1931 založila právě Alice Masaryková. Každý rok zde pomůžeme více 
než 650 dětem trpícím chronickými potížemi s dýcháním... 
 
 Díky finanční pomoci dobrovolných dárců můžeme rozvíjet také programy na podporu 
seniorů - např. domácí ošetřovatelskou péči „Alice“, zřizujeme tzv. senior dopravu, provozujeme 
domy seniorů, denní stacionáře a jiná sociální zařízení.

 Podporujeme dopravní výchovu dětí a mládeže, provozujeme dětská dopravní hřiště, děláme 
osvětu na školách a zabýváme se problematikou prevence dětské úrazovosti. 

Praha 6. května 2011



 Pravidelně pořádáme kurzy první pomoci, do nichž se snažíme aktivně zapojovat 
lidi všech věkových kategorií...

Finanční dar v jakékoliv výši, 
který nám poskytnete,

poslouží právě těm, jejichž zdraví a kvalita života závisí na naší společné pomoci!

 U příležitosti oslav Světového dne Červeného kříže 
je znovu nutné zdůraznit, 

že bez Vaší velkorysé pomoci 
by se ti, kterým Český červený kríž pomáhá 

neobešli!

DĚKUJEME!

S úctou

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

Váš dar Českému červenému kříži je odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 2011 Vám 
bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2012. 

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 odstraně-
ní 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.
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