
DOBROČINNÁ AUKCE

CO SE PODAŘILO A KDE VŠUDE

POMÁHÁ VÝTĚŽEK Z 13. ROČNÍKU 

DÍKY ŠTĚDROSTI VŠECH

ÚŽASNÝCH HOSTŮ SE BĚHEM

VEČERA PODAŘILO VYBRAT 

3 883 700 KČ

TAKÉ LETOS POMÁHÁ VÝTĚŽEK

MLADÝM FILANTROPŮM V

PROGRAMU DOBRO-DRUZI

 A AKTIVNÍM LIDEM V PROGRAMU 

ŽIVÁ KOMUNITA

SRDEČNĚ DĚKUJEME



DOBRO-DRUZI

Skupina studentů podbořanského

gymnázia uspořádala charitativní koncert

pro Vojtíška, postiženého chlapečka 

z Podbořan, kterému pomáhají již dva roky.

Letos si návštěvníci akce kromě koncertu

mohli užít i pestré občerstvení a aukci

výtvarných děl umělců z Podbořan a okolí. 

Vojtu mnozí ze studentů osobně znají a vidí,

jak moc mu pomáhá rehabilitace, na kterou

se jim podařilo vybrat 65 965 Kč. Tato částka

byla díky pomoci našich dárců navýšena na

103 078 Kč.

Děti a mladé lidi do 26 let povzbuzujeme v

pomoci jejich okolí. Učíme je a podporujeme

v pořádání benefičních akcích.

Ještě před vypuknutím koronavirové krize

jsme ze 34 přihlášených týmů do programu

vybrali dalších 15. A už se moc těšíme až se

společně s nimi pustíme na podzim do akce!

V roce 2019 jsme podpořili 30 mladých týmů,

kterým se dohromady i s pomocí Nadace Via

podařilo vybrat přes 1 700 000,- Kč. 

více o programu

Dobro-druzi 

se dozvíte ZDE

https://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/#oprogramu


ŽIVÁ KOMUNITA

Radotín na Moravě je malá obec, která

plánuje velké věci. 

 

Členové spolku ProRadotín, z. s. chtějí na

základě potřeb místních obyvatel

společnými silami vytvořit kryté místo pro

setkávání, kde se budou pořádat kulturní,

společenské a sportovní akce. 

Spolek by rád zapojil občany všech

věkových skupin, čímž podpoří

mezigenerační dialog a současně propojení

novousedlíků se starousedlíky.

Zájem o veřejný prostor i péči o krajinu,

zlepšování sousedských vztahů a zvyšování

vzájemné důvěry... to je Živá komunita.

Letos jsme podpořili již 17 projektů a po

skončení karantény se těšíme na další!

více o programu

Živá komunita

se dozvíte ZDE

V roce 2019 jsme nejen na podporu dobrých

sousedství rozdělili v grantech 4,7 mil. Kč 

a podpořili 79 projektů po ČR. 

https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/#novinky


SRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM,

DRAŽITELŮM, DÁRCŮM POLOŽEK A SPOLUPRACOVNÍKŮM

a dalším...

 


