
Vážení rodiče, 

 

všichni členové naší občanské iniciativy Nesahejte nám na dětí soucítí se všemi, kteří ve čtvrtek vinou 

nebývalé přírodní katastrofy přišli o domov, ale i s těmi, kteří v postižených oblastech mají své blízké. 

Každý pomáhá jak umí. Rádi bychom tak učinili i my. Abychom naši pomoc dobře zacílili 

potřebujeme vědět od vás, kteří byli tornádem zasaženi, zda vy a vaše rodina jste v pořádku, popřípadě 

jakou formu pomoci právě potřebujete. Kontaktujte nás buď v odpovědi na tento e-mail či na e-mail: 

nesahejtenamnadeti@gmail.com. 

 

Vymysleli jsme – připravili jsme dva projekty: 

  

1. „Adoptuj rodinu“ - rádi bychom napřímo propojili pomoc konkrétním rodinám od 

konkrétních osob či firem. Možné je nabídnout dočasné bydlení (cca na 1 rok bezplatně nebo 

za úhradu nutných nákladů nebo za nízkou částku pronájmu), jednorázovou finanční výpomoc, 

materiální výpomoc (vybavení domácnosti, stavební materiál, nářadí apod.) 

 

2. „Týden péče o děti (maminky s dětmi)“ - rádi bychom jej nabídli rodičům, kteří potřebují 

zabezpečit své děti, aby se tatínkové a maminky mohli soustředit na práci. Jedná se o 

bezplatný týdenní pobyt skupinky dětí pod pedagogickým dozorem a dále individuální hlídání 

v rodinách. Jedna z možností je vybudovat poblíž stanovou základu s polní kuchyní a zázemím 

pro děti a maminky jako formu příměstského tábora. Druhou možností je uspořádat pobyt pro 

děti formou tábora. 

 

Vy, kteří jste z okolí Hodonína a Břeclavi či z jiných částí naší krásné země a nemáte problémy s 

dopravou, prosím, nabídněte nám svou součinnost v našich projektech dle vašich aktuálních možností. 

Oslovte, prosím, také lidi z vašeho okolí, své kolegy, příbuzné a známé. Při týdenním bezplatném 

pobytu dětí, který plánujeme od 5.7.2021, nám velmi pomůže iniciativa v organizování programu pro 

děti, jejich podpoře a odborném dohledu přímo v místě pobytu (pedagogové, psychologové, 

zdravotníci, sociální pracovníci). Je na Vás, zda se můžete jako dobrovolníci zúčastnit jen na jeden 

den či více dní ať už jako odborný personál, či pomocný personál (např. v kuchyni). 

Své nabídky, prosím, zasílejte na e-mail: nesahejtenamnadeti@gmail.com a následně Vám zašleme 

podrobnosti. 

 

K našemu transparentnímu účtu č. 4422946013/0800 jsme zřídili Variabilní symbol č. 5 právě 

pro pomoc postiženým rodinám. Z této sbírky uhradíme náklady na pobyt dětí (pronájem 

prostor, stravu, pomůcky a program, náklady na dopravu apod.). 

 

Děkujeme všem, kteří pomohou, velmi si vaší pomoci vážíme! 

Přejeme všem hodně sil, energie, soudržnosti, trpělivosti a lásky. 

 

S pozdravem 

za občanskou iniciativu Nesahejte nám na děti 

Ili a Iri 
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