Diplomaté z celého světa získali pro české charity
další miliony
11. 4. 2016
Rehabilitační pomůcky pro děti a seniory, dopravu do školy pro postižené děti, letní tábor pro děti
drogově závislých rodičů, paralympijské kolo, štěně či trénovací kuchyň pro nevidomé, materiál
pro domácí hospice, mobilní kyslíkový přístroj pro pacienty s cystickou fibrózou, hudební nástroje
pro znevýhodněné děti nebo vodící zařízení pro zrakově postižené lyžaře: to jsou jen některé příklady z 34
projektů, které podpoří peníze získané diplomaty z více než 50ti zemí světa.
Mezinárodní vánoční festival, který pod patronátem První dámy pořádá Asociace partnerů
diplomatického sboru – DSA Prague, vzal koncem loňského roku tisíce návštěvníků na pomyslnou cestu
kolem světa. Ze vstupného, z prodejů dárků na stáncích, z internetové aukce, ale i ze soukromých
a firemních sponzorských darů získali diplomaté 2.850.000,- Kč.
Slavnostní předávací ceremoniál za účasti členů diplomatického sboru a zástupců 34 českých neziskových
organizací proběhne v pondělí 2. května od 10.00 hod na Žofíně. Čestným hostem bude ředitel
zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky ČR, pan Hynek Kmoníček.
„Tento předávací ceremoniál je pro naše členy mimořádně důležitý. 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 Pham Ngoc Tram z Vietnamu, Prezidentka DSA.
„Mezi námi budou vždy existovat lidé v nouzi, ale také spousta lidí ochotných nabídnout pomocnou ruku.
Naši partneři z nevládních organizací dělají vynikající práci a my doufáme, že jim náš finanční příspěvek
pomůže právě takovýmto lidem pokračovat dál v jejich snažení. I když nemůžeme pomoci všem, je pro nás
důležité pomoci co nejvíce lidem“, uvádí paní Ilda Poda z Albánie, koordinátorka charitativní pomoci.
„Každoročně dostáváme více žádostí, než kolik můžeme uspokojit. Těší nás, že nás podporuje stále větší
počet soukromých i korporátních dárců, kteří nám svěřují své finanční prostředky. Naše sdružení, na rozdíl
od podobných organizací, věnuje totiž celých 100% získaných prostředků na dobročinné účely. Vlastní
provozní náklady hradíme z členských příspěvků“, vysvětluje paní Chantana Sasitorm z Thajska,
hospodářka DSA.
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
ČR, společně sdílet informace, zájmy a nápady. Asociace pracuje na dobrovolnické bázi a klade veliký
důraz na dobročinnost. Od roku 2000 rozdělila DSA téměř 64 milionů korun, čímž se řadí k předním
mecenášům v zemi.
Podrobný přehled svých dobročinných aktivit nabízí asociace na svých webových stránkách:
http://www.dsaprague.org a nově na svém Facebooku: www.fb.com/dsaprague .
Kontakt pro média:
Lenka K. Nováková, T: 602 193 494, email: press@dsaprague.org, (česky, anglicky)
Pham Ngoc Tram, DSA Presidentka, Vietnam,
mobile: 608 833 686, e-mail: ngoctram363@gmail.com, (anglicky, vietnamsky)
Ilda Poda, Koordinátorka charitativní pomoci, Albánie,
mobile: 773 567 052, e-mail: charity@dsaprague.org, ( albánsky, anglicky, francouzsky, německy, turecky)
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Projekty podpořené v r. 2016 z výtěžku Mezinárodního vánočního festivalu 2015
Name

Nr.
1

ACORUS Ci vi c As s oci a ti on

2

Ani ma - tera pi e/ Ci vi c As s oci a ti on ANIMA - thera py

3

As s oci a ti on for Ea rl y Interventi on / Spol ečnos t pro
ra nou péči
Center for Integra ti on of Chi dren a nd youth CID

4

Project

Amount awarded

Stop domestic violence - by direct help in ACORUS
Counselling Centre
Dependent on addicted – Summer stay 2016

50 000,00 Kč
100 000,00 Kč

„A way to encourage“ – Course for families with Disabled
children

125 000,00 Kč

Mothers and Children of Karlín - More Care and Love

50 000,00 Kč

5

Play audiometry for children with hearing impairment in
Centrum pro děts ký s l uch Ta mta m, o.p.s . – Ra ná péče
Čechy/The Centre for chi l dren wi th hea ri ng i mpa i rment the Early Intervention Center Bohemia.
Ta mta m, NGO – The Ea rl y i nterventi on centre Bohemi a

6

Ces ta Domů / Hos pi ce Ci vi c As s oci a ti on “Ces ta domů”

Material Support for the Home Hospice

225 000,00 Kč

7

Czech Red Cros s - Cha pter Pra gue 1 (ori gi na l Obl a s tní
s pol ek Čes ké červeného kříže Pra ha 1)
Černí koně, z.s .

Active (old) Age

50 000,00 Kč

PARALYMPIC HOPE

70 000,00 Kč

DEJME DETEM SANCI o.p.s . (LET´S GIVE CHILDREN A
CHANCE o.p.s .)
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. ú. Chi l d Cri s i s Centre
(NGO/Ins ti tute)

We not only Run for children 2016 Charity Run in support of
children from children´s homes

100 000,00 Kč

Urgent crisis non-stop helpline of the Child Crisis Centre at
Prague 4. Enhancement of psychosocial services for
children - physically and sexually abused, neglected or
with other health-development risks.
Dets ki domov Sedl onov / Chi l dren´s Home “SEDLOŇOV” For the better world with DSA and motto: “There is no gain
without hard work”

38 000,00 Kč

8
9
10

11

88 100,00 Kč

50 000,00 Kč

12

Domá cí hos pi c Jordá n, o.p.s .

At Home Is The Best /Doma je nejlépe

60 000,00 Kč

13

Domá cí hos pi c Vys oči na , o.p.s .

Not to be a l one on the l a s t journey (Na pos l ední
ces tě nebýt s á m)

120 000,00 Kč

14

Down s i ndrom CZ - As s oci a ti on of Pa rents a nd Fri ends
of Chi l dren wi th Down Syndrome / Sdružení rodi čů a
přá tel dětí s Downovým s yndromem
EDA cz, z.ú.

EDUCATIONAL AND REHABILITATION ACTIVITIES FOR
CHILDREN WITH DOWN SYNDROME. “FUTURE FOR DOWN
SYNDROME“ 2016.
Toys help us grow

100 000,00 Kč

Hos pi c s v. Štěpá na /St. Stephen Hos pi ce

80 000,00 Kč

16
17

The material support for the hospice and palliative care for
St. Stephen Hospice patients

Integra ční centrum Za hra da

"Reha bi l i ta ti on trea dmi l l s "

200 000,00 Kč

18

Jeden na jednoho, z.s .

Guiding equipment for visually impaired skiers TakstarE188

7 470,00 Kč

19

Portable oxygen concentrators for patients with Cystic
Fibrosis

87 648,00 Kč

20

Kl ub nemocných cys ti ckou fi brózou/Czech Cys ti c
Fi bros i s As s oci a ti on
Letní dům, z. ú.

The Piece of Home

42 200,00 Kč

21

Ma l tézs ká pomoc (Ma l tes e Ai d)

Transport of children with disabilities to schools 2016

85 000,00 Kč

22

Ma thi l da / Endowment fund Ma thi l da

50 000,00 Kč

23

Na da ční fond Sl unce pro vš echny

Puppies breeding for training of guide dogs for visually
impaired people
Zootherapy of children and Adults with Special Needs

24

NGO SLEPÍŠI

TOUCHPOINT

85 000,00 Kč

25

Hel pl i ne DOST

66 200,00 Kč

26

Obča ns ké s družení Él ektra – Centrum pomoci žená m
zneuži tým v děts tví
Pes trá s pol ečnos t, o.p.s .

Compl ex a fterca re for a s s i s ta nce dog's owners

96 000,00 Kč

27

Pi nk Crocodi l e s chool

59 000,00 Kč

28

Projekt Ša nce, o. s .

29

32

Sdruženi rodi ču a pra tel Stredi s ka DAR (The
As s oci a ti on of Pa rents a nd Fri ends of the „DAR“
Centre)
Spol ečnos t DUHA, z.ú. o.s .- i ntegra ce os ob s
mentá l ním pos ti žením / As s oci a ti on “DUHA” for
i ntegra ti on of peopl e wi th menta l di s order)
The Founda ti on for prema ture chi l dren a nd thei r
fa mi l i es
The Ha rmoni e Founda ti on / Na da ční fond Ha rmoni e

Modern teaching techniques and providing education,
care and therapies all under one roof to limit the necessity
to move the child from specialist to specialist.
PREVENTION OF SOCIAL EXCLUSION of Czech “Children of the
Streets” 2016.
Respite care - equipment for children and young adults
with severe multiple disabilities

33

The Pra gue Orga ni za ti on of wheel cha i r us ers

34

Tyfl os ervi s

15

30

31

60 000,00 Kč

50 000,00 Kč

100 000,00 Kč
163 302,00 Kč

Special senior chairs will help to elderly clients from the
Day Service Centres of Společnost DUHA

37 580,00 Kč

TheraSuit

100 000,00 Kč

Musical instruments for the musical preparatory class in
Klánovice
MOTIVATIONAL PROGRAM FOR PEOPLE WITH SEVERE
PHYSICAL DISABILITIES
New training kitchen for visually impaired people

79 500,00 Kč

TOTAL:
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75 000,00 Kč
100 000,00 Kč

2 850 000,00 Kč
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