
„Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát 
dospělým.“

Charles Chaplin

Vážení přátelé,

i letošní předvánoční dopis věnuji 
našim nejmenším. Rád bych Vás 
seznámil s činností Českého 
červeného kříže v oblasti péče o 
rodinu a děti. Prostředky získané 
v rámci této kampaně jsou určeny 
především k podpoře rodin a matek 
s malými dětmi pobývajícími v azylových domech provozovaných Českým červeným 
křížem. Díky Vám mohou azylové domy poskytnout dětem nejen nutné přístřeší  
a zázemí, ale také psychosociální podporu, poradenství a další komfort, díky kterému  
se dokáží snáze vyrovnat se svými potížemi a vrátit se zpět do běžného života. 

Další aktivitou zaměřenou na pomoc dětem je budování a provozování specializovaných zařízení, ve kterých 
pomáháme dlouhodobě nemocným dětem a jejich blízkým. Dohlížíme na průběh léčby a rekonvalescenci malých 
pacientů a staráme se také o jejich vzdělání a kontakt s vrstevníky. Takovým zařízením je například Dechový 
rehabilitační stacionář v Litoměřicích, který věnuje speciální péči 2-6ti letým dětem nemocným astmatem, 
alergickou rýmou a chronickými onemocněními dýchacích cest. O děti se starají učitelky MŠ, zdravotní  
a rehabilitační sestra a odborný lékař, který plní dohled, předepisuje léčbu a terapie. Každý rok děti vyjíždějí  
na jarní a podzimní ozdravné pobyty. Dalším úspěšně provozovaným zařízením je i Dětská odborná léčebna  
CH. G. Masarykové v Bukovanech, ve které léčíme nemoci horních cest dýchacích, astma, alergie a kožní choroby. 
Získala prestižní Certifikát kvality a zařadila se tak mezi několik málo takto výjimečných zařízení v České republice.
Obrázky z azylových domů a další informace naleznete na zadní straně tohoto dopisu nebo na našich internetových 
stránkách. Máte-li nějaké náměty, sdělte nám je na telefonním čísle 251 104 217 nebo pošlete e-mailem na adresu 
info@cervenykriz.eu. 

Na závěr bych Vám rád popřál klidný předvánoční čas a hodně zdraví v roce 2016. Děkuji za přízeň a věrnost, 
kterou Českému červenému kříži poskytujete. Prosím, pomáhejte i nadále!

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

www.cervenykriz.eu



AZYLOVÉ DOMY - JIČÍN, BEROUN, 
KLADNO A SVITAVY

Pomoc matkám s dětmi a ženám v tísni či 
nouzi. Ubytování, strava, ošacení, vzdělání, 

poradenství.

DĚTSKÁ LÉČEBNA CHARLOTTY G. MASARYKOVÉ V BUKOVANECH
Jde o zařízení s celoročním nepřetržitým provozem a prostředím vhodným pro rodiny s dětmi, kterým nabízíme 

vedle léčby samotné i socializační a kulturní programy.  

DĚTSKÝ DECHOVÝ REHABILITAČNÍ 
STACIONÁŘ V LITOMĚŘICÍCH

Zařízení se zvláštní odbornou péčí s rehabilitačním zaměřením pro 
předškolní děti trpící poruchou zdraví s vleklým průběhem.   


