Vážení investiční partneři, milí přátelé,
blíží se Vánoce, proto bychom Vám již nyní rádi poděkovali za skvělou letošní spolupráci.
Náš život však nepatří jen byznysu, pojďme společně přispět na dobrou věc.
Jak to chceme udělat? Od nynějška až do 18. prosince dáme za každou jednotlivou
rezervaci, nehledě na objem investice, stranou 100 Kč na dobročinný účel.
Prostředků pro podporu nejrůznějších ušlechtilých věcí není nikdy dost, přesto jsme
nechtěli směřovat naši pomoc tam, kde si nejsme zcela jisti účelem, nebo nedohlédneme
na její konečné příjemce. Velké charitativní organizace za sebou navíc zpravidla mají
mohutnější donátory, mnohé další mohou těžit například ze své mediální podpory.
Koho tedy konkrétně podpoříme?
Organizaci Dítě v srdci (ditevsrdci.cz). Ta působí v oblasti sociální a krizové intervence.
Pomáhá v situaci, kterou nechce nikdo z nás nikdy zažít a nelze se na ni předem připravit.
Podává pomocnou ruku rodinám při ztrátě jejich potomka. A to mnohdy opakované případů je mezi námi více, než většina z nás tuší. Bývají to ty nejtěžší chvíle, z nichž si lidé
odnášejí bolestivé šrámy na celý život. V minulosti byla tato oblast, která v sobě má nejen
psychologický, ale i právní, zdravotně-etický a kulturně-společenský rozměr, na okraji
veřejného zájmu. Proto se organizace rovněž podílí na postupné přeměně a kultivaci
našeho zdravotnictví v oblasti perinatální paliativní péče. Nasazení obětavých
specialistů Dítěte v srdci je obdivuhodné a ne vždy se setkává s plným pochopením.
Není to jednoduchá práce, proto ji s úctou a obdivem letos podpoříme. Pokud byste
chtěli přispět ještě dalšími prostředky nad výše popsaný rámec, pošlete je do stejného
data na transparentní bankovní účet organizace 123-1263960227/0100 a do zprávy pro
příjemce napište NEBANKA.
S díky, úctou a přáním pevného zdraví a svěžesti, obzvlášť v dnešní době, zdraví
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