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Diplomaté získali miliony korun pro české charity 

24. 4. 2014 

Dvacet čtyři českých neziskových organizací obdrží z rukou členů Asociace partnerů diplomatického 
sboru (Diplomatic Spouses Association Prague – DSA) finanční pomoc v celkové výši 2.67 mil Kč. 
Slavnostní předávací akt proběhne ve čtvrtek 24. dubna v sídle Rumunského velvyslanectví 
v Morzinském paláci na Malé Straně. 

 „Dnešní slavnost je pro naše členy mimořádně důležitá. Představuje vyvrcholení našich dobročinných 
aktivit a příležitost potkat konkrétní osoby a projekty, kterým naše snaha pomohla. Je to pro nás 
ohromnou satisfakcí a zároveň i ujištěním, že všechny ty měsíce příprav a tvrdé práce mají smysl“, 
vysvětluje paní Odilia de Ranitz z Nizozemí, Prezidentka DSA. 

Každoroční Mezinárodní vánoční festival, pořádaný členy diplomatické komunity, se v průběhu let 
stal jednou z nejprestižnějších a nejvyhledávanějších událostí vánočních svátků. Každý rok přiláká 
festival tisíce návštěvníků, kterým nabízí možnost poznat rozmanitost kultur a nakoupit nevšední 
dárky ze všech koutů světa. Jejich prodejem získávají diplomaté prostředky pro české charitativní 
organizace. Festival tradičně zahajuje První dáma České republiky. 

 „V loňském roce jsem měla to potěšení být poprvé patronkou Mezinárodního vánočního festivalu. 
Byla jsem skutečně ohromena, protože tato velkolepá benefiční akce je organizovaná diplomaty 
dobrovolnicky a v jejich volném čase. Jejich odhodlání pomáhat českým charitám je opravdu 
inspirativní“, říká První dáma, paní Ivana Zemanová. 

„Portfolio naší pomoci je velmi široké: od nemocnic po hospice, od dětských či azylových domovů  
po denní stacionáře, terapeutické centra i výcvik slepeckých psů. Všechny projekty jsou pečlivě 
vybírány a kontrolovány“, vysvětluje paní Monika Kapráliková, koordinátorka charitativní pomoci. 
„Každoročně dostáváme více žádostí, než kolik můžeme uspokojit. Letos jsme jich obdrželi 48 v 
celkové výši přes 7 miliónů korun. Naše prostředky jsou limitované a nemůžeme pomoci všem, kteří 
by si naší podporu zasloužili. Rádi bychom proto v budoucnu přilákali více společensky odpovědných 
soukromých i korporátních dárců, kteří by nám svěřili své prostředky. Naše sdružení, na rozdíl od 
podobných charitativních organizací, věnuje totiž celých 100%  na dobročinné účely a 0%  na provozní 
náklady“, dodává paní Kapráliková. 
 
 Asociace partnerů diplomatického sboru (Diplomatic Spouses Association – DSA) byla založena 
 v roce 1997 jako nezisková organizace s cílem umožnit svým členům posílit vztahy s kulturním 
dědictvím hostitelské země, podělit se o kulturní dědictví země vlastní, společně sdílet informace, 
zájmy a nápady. Asociace pracuje na dobrovolnické bázi a klade veliký důraz na dobročinnost.   
Od roku 2000 rozdělila DSA více než 58 milionu korun, čímž se řadí k předním mecenášům v zemi.  
 
Podrobný přehled svých dobročinných aktivit nabízí asociacesvých webových stránkách: 
http://www.dsaprague.org/ a nově na svém Facebooku: 
www.facebook.com/internationalchristmasfestival.  
 
Kontakt pro média:  
Lenka K. Nováková, T: 602 193 494, email: press@dsaprague.org, (česky, anglicky)  
Odilia de Ranitz, Presidentka DSA, Nizozemí, mobile: 603 260 073, e-mail: 
odiliaderanitz@hotmail.com, (English, French, German Dutch) 

Monika Kapráliková, T: 774 385 444, email: charity@dsaprague.org (slovensky, česky, anglicky, 
španělsky) 

http://www.facebook.com/internationalchristmasfestival

