Dejme šanci dětem jsme podpořili dopisovou kampaní
Rádi bychom vás informovali o dopisové kampani, kterou jsme letos na jaře spustili na podporu
našeho projektu Dejme šanci dětem. V kampani oslovujeme tisíce lidí z celé České republiky osobním
dopisem, v němž žádáme o finanční podporu projektu. K dopisu přikládáme informační leták a celý
projekt představujeme. Vysvětlujeme, že z došlých prostředků financujeme konkrétní aktivity a zájmy
dětí z dětských domovů, jimiž mohou rozvíjet svůj talent a se učit novým věcem. Zpravidla jde o
zájmové kroužky, vzdělávací kurzy nebo nákup školních pomůcek, které dětem pomohou rozvíjet
zvolenou dovednost nebo připravovat na budoucí profesi, ale na které mnohdy chybí v rozpočtech
dětských domovů peníze.
Cílem dopisové kampaně je proto získat jednorázové, ale i dlouhodobé dárce a partnery projektu
Dejme šanci dětem i naší organizace Spolu dětem. Lidé mohou své příspěvky posílat přímo na
bankovní účet k tomuto účelu zřízený (2106519344/2700). Každý dárce od nás obdrží doklad o přijetí
daru po skončení kalendářního roku, který může uplatnit ve svém daňovém přiznání.
Proč ale přicházíme s kampaní právě teď, když samotný projekt Dejme šanci dětem běží už od roku
1999. Přání dětí jsme dosud financovali ponejvíce z individuálních darů. Naši činnost financujeme
z dotací a grantů ze státních i evropských zdrojů. Oslovujeme nadace a další dostupné fondy. Část
příjmů získáváme i vlastními aktivitami, jako je například Karlínský benefiční bazárek. Mnohé dárce
k nám dovedly webové stránky projektu sance.cz. Zatímco se ale potřeby dětí v dětských domovech
nesnižují, v posledním roce čelíme krácení příspěvků ze strany státu i komerčních subjektů. Dopisovou
kampaní proto chceme najít nové dárce mezi fyzickými osobami. Adresáty vybíráme spolu se
specializovanou agenturou z veřejně dostupných zdrojů, tedy například z telefonních seznamů,
katastru nemovitostí, obchodního rejstříku nebo seznamu zájemců o nákup u zásilkových obchodů.
Věříme, že náš dopis adresáty osloví a přesvědčí je o užitečnosti projektu a jejich pomoci.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří nám pomáhají a projekt podpořili. Jsme vděčni za
příspěvky v jakékoli výši. I malé dary znamenají pro děti i organizaci projektu velkou pomoc. Všem
současným i budoucím dárcům děkujeme!
Pokud budete mít k projektu nebo dopisové kampani jakýkoli dotaz, kontaktujte nás, prosím na
emailové adrese info@spoludetem.cz nebo na telefonním čísle 607 817 016.
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