Tisková zpráva, dne 15. března 2016

Chcete mít radost? Darujte ji!
18. ročník nadační sbírky POMOZTE DĚTEM vrcholí a zúčastnit se můžete i vy!
Peříčko k peříčku aneb Každá pomoc se počítá.
V letošním roce Kuře dospívá, a jak už to v období dospívání bývá, prochází velkými změnami.
Kupříkladu nový systém přerozdělování vybraných peněz zaručuje ještě rychlejší přísun financí
potřebným organizacím, než tomu bylo doposud. Pomáhající organizace se staly partnery, svoje
projekty propagují už v průběhu kampaně a dárce dopředu ví, komu konkrétní částky poputují a
k čemu budou použity. Pomozte dětem, společný projekt České televize a Nadace rozvoje občanské
společnosti, rozdělil za 18 let dětem přes 202 mil. Kč.
„Novým modelem dáváme organizacím šanci v pravý moment mobilizovat třeba pomocí sociálních sítí
své příznivce, aby jejich projekty nezůstaly těsně pod čarou, která oddělí projekty podpořené a
nepodpořené. Kreativitě se při tom meze nekladou,“ objasňuje Ing. Martin Fuk, předseda správní rady
Nadace rozvoje občanské společnosti.
Kuře má na seznamu TOP 50 organizací, které byly vybrány na základě zaslaných žádostí a
následného veřejného výběrového řízení. Cílem bylo vybrat projekty organizací, které nejúčinněji
pomohou ohroženým a znevýhodněným dětem napříč celou ČR. Jejich přesný seznam s popisem
činnosti, regionu a výší potřebné částky naleznete ZDE.
Informace o organizaci:

Rodinné Integrační Centrum o. s. (RIC) vzniklo v květnu 2005 jako 2. organizační jednotka
Sdružení pro ranou péči v Pardubicích a od 1. 6. 2006 funguje nepřetržitě jako samostatné
občanské sdružení, dle současné právní úpravy jako spolek.
RIC poskytuje od 1. 1. 2012 registrovanou sociální službu, a to sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) ve věku od 1 roku do 18 let.
Z důvodu velkého zájmu o službu, nárůstu klientů a již nedostačující kapacity služby, byla
od 1. 1. 2015 zřízena nová registrovaná sociální služba raná péče pro rodiny s dětmi s PAS
pro rodiny s dětmi ve věku od 1 roku do 7 let. Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s PAS upravila od začátku roku 2015 cílovou skupinu dětí na věkovou skupinu od 8
do 18 let. Raná péče rozšířila od 1.1.2016 cílovou skupinu na rodiny s dětmi s PAS,
poruchami komunikace a sociální interakce z toho důvodu, aby mohly být poskytovány
odborné služby rodinám včasně a intenzivně v co možná nejranějším věku dítěte s danými
problémy. Obě tyto služby jsou podporovány ještě vzdělávacími a osvětovými aktivitami,
doplňkovými službami (canisterapie, arteterapie, muzikoterapie), které jsou hojně
navštěvované. V současné době mají obě služby stanovenou kapacitu - 83 rodin s dětmi s PAS
z Pardubického kraje.
RIC realizuje také neregistrované služby, tedy aktivizační služby a integrační aktivity
pro rodiny s dětmi a samotné děti, dále službu doprovázení a péče o dítě, aktivity pro rodiny
s dětmi se speciálními potřebami a další jednorázové akce.
Pořadí organizací je stanovené podle výsledků hodnocení. Kuře na svém webu vždy zveřejní konkrétní
projekt, na který se aktuálně vybírá a je na seznamu na prvním místě. Jakmile se vybere potřebná
cílová částka, posouvá se na první místo další organizace v pořadí. Máte tak šanci rozhodnout se, zda
ten či onen projekt chcete podpořit, nebo počkáte na některý z těch, které jsou uvedeny v souhrnné
tabulce v abecedním pořadí.

Kuře má v rámci své jarní kampaně v diáři zapsáno několik důležitých dnů a věří, že si je zaznamenáte
také a na následujících akcích se s vámi potká.
Kuře v akci:
13. března, 11:00–14:00

BAZÁREK šatů, bot či šperků ve foyer Divadla Na Fidlovačce, který
pořádá patronka Kuřete Maruška Doležalová spolu se svými
hereckými kolegy.

1. dubna, 8:30–18:00

PEŘÍČKOVÝ DEN – první ročník jednodenní celorepublikové sbírkové
akce, kdy na mnoha místech naší republiky potkáte dobrovolníky
prodávající peříčkové brože; akce vyvrcholí v pražských Žlutých
lázních, program bude postupně zveřejňován na webu, ale něco už
prozradit můžeme: podepisovat knížku Kafe a cigárko bude patronka
Maruška Doležalová, zahrají Mixle v piksle a Lukáš Chromek
s kapelou, více ZDE).

16. 4. 2016, 21:30–22:45

Přímý přenos benefičního večera pro Kuře na ČT1.

Pírko k pírku – máme velkou sbírku!

