
Nadační fond Sluníčko pro dě� se připojilo ke givt.cz

Jak jistě víte, v minulos� jsem se podílela na založení Nadačního fondu Sluníčko pro dě�. Tento fond má za sebou 
již téměř sedmiletou historii, v níž se podařilo pomoci spoustě hendikepovaným dětem s jejich začleněním do 
společnos�, ať již příspěvky na léčbu, podporu mobility nebo osobní asistenci. Dosud jsme shromáždili 200 000,- 
EUR, které jsme beze zbytku rozdělili mezi přibližně dvě stě rodin. 

Finanční prostředky stále získáváme převážně od jednotlivců či společnos�, ale snažíme se hledat i jiné 
možnos�. Před několika lety jsme využili spolupráce se slevovým portálem. Do budoucna uvažujeme o zapojení 
do projektu dárcovské sms. Před několika týdny jsme se připojili k myšlence přispívání na dobročinné účely při 
nakupování přes internet – . givt.cz

givt.cz givt.cz propojuje nakupování s přispíváním na dobročinné účely. Internetoví prodejci zaregistrovaní u  
(např. Kasa, Baťa, Tescoma, …) se zavázali přispět určitým procentem z nákupu zaregistrované neziskové 
organizaci (např. Nadační fond Sluníčko pro dě�), kterou si zákazník při nákupu zvolí. 

Ať již tedy fandíte našemu nadačnímu fondu nebo podporujete jiné projekty, dovolujeme si Vás �mto 
informovat o možnos� přispívat na Vámi zvolené účely pouhým nakupováním u vybraných partnerů přes 
internet. Pokud nakoupíte zboží ne přímo u registrovaného prodejce, ale prostřednictvím , máte možnost givt.cz
poslat část zaplacené kupní ceny některé ze zaregistrovaných neziskových organizací. Při každém nákupu tak 
můžete udělat navíc i dobrý skutek.

Pokud víte o někom dalším, kdo nakupuje na internetu, předejte mu prosím tuto informaci. Čím víc zákazníků 
využije možnos� přispět, �m víc peněz přibude dobročinným projektům.
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