KNIHY PRO VŠECHNY,

KTEŘÍ JE V TĚŽKÝCH CHVÍLÍCH POTŘEBUJÍ
Čtení knih může být tím, co nám pomůže odpoutat se od tíživé
situace a tvrdé reality. Proniknout do světa fantazie a příběhů,
načerpat novou energii do života.

Jak o knihy požádat?

Podpoříte nás?

Co získáte podporou?

Pokud by právě vám či
vaší organizace naše
knihy pomohly, neváhejte
nás jednoduše
kontaktovat.

Abychom mohli získat
dostatečné množství knih
a naplnit své poslání,
spoléháme na
dobročinnost.

Hned dvakrát dobrý pocit:
z pomoci potřebným i
z podpory české knihy,
respektive českých
autorů.

Česká kniha pomáhá, z. ú., IČ: 10666982, Klimentská 1, Praha 1, 110 00
tel.: +420 777 740 772, www.ceskaknihapomaha.cz, e-mail: ceskaknihapomaha@gmail.com

NAŠE POSLÁNÍ
Posláním neziskové organizace Česká kniha pomáhá je zajistit bezplatnou distribuci knih českých autorů
všem, kteří právě potřebují v knize najít oporu. Knihy mají v našich životech nezastupitelné místo.
Navzdory všem moderním technologiím, navzdory času i době. Ke knihám se obracíme v čase štěstí
a pohody, ale i v nelehkých životních situacích. A právě na zprostředkování pomoci v horších časech
našeho života formou knihy se soustředí projekt Česká kniha pomáhá.
Poskytujeme knihy těm, kteří to právě nemají v životě lehké. Kniha, která pomáhá v nemocnici, v čase
osamělosti nebo v jiné těžké životní chvíli, pomáhá dvojnásob. Pomáhat můžeme díky dárcům z řad
fyzických i právnických osob. Vytváříme propojení mezi autory, nakladateli a příjemci z řad potřebných.
Snažíme se poskytnout knihy všem, kteří o ně při splnění podmínek požádají. A v případě dostatku
finančních zdrojů podporujeme vydávání knih od nadějných českých autorů, kteří nemají potřebné
finanční zdroje pro vydání svých textů.

Fotografie ze slavnostního uvedení románu Kufr pana Lederera. Zleva: zakladatelka Česká kniha pomáhá, z.ú. Gabriela
Stopková, herec Tomáš Töpfer, autor knihy Jan Jelínek a předseda správní rady ústavu Jan Stopka.

Chceme si být jisti, že se knihy z našeho projektu dostanou skutečně tam, kde budou užitečné a kde
mohou někomu pomoci. Pro koho máme nejčastěji knihy připravené?
domovy pro seniory
nemocnice

adiktologické provozy

protialkoholní léčebny
psychiatrické léčebny

zahraniční vojenské mise

další místa, kde je pomoc české knihy opodstatněná

Únik do světa
fantazie může
poskytnout
útěchu v tíživé
životní situaci.

Léčivá mo
c knih

pro dětské domovy

Nabízí rozptýle
ní, potěšení
a možnost za
měřit svou
pozornost jiným
směrem.

Pro člověka, kt
erý se
potýká se star
ostmi
nebo nemocí
pak
může představ
ovat
světlo v temno
tě.
Pomáhejte s ná
mi!

JAK O KNIHY POŽÁDAT?
Pokud by právě vám či vaší organizaci naše knihy
pomohly, neváhejte nás jednoduše kontaktovat. Stačí

vyplnit krátký formulář na webových stránkách Česká

kniha pomáhá a pak už je to na nás. Připravíme balíček
knih, které máme aktuálně k dispozici, a odešleme je
na adresu zadanou v kontaktním formuláři. Za knihy
od Česká kniha pomáhá se neplatí, jejich financování
zajišťují naši dárci a partneři.

PODPOŘÍTE NÁS?
Abychom mohli získat dostatečné množství knih

a naplnit své poslání, spoléháme na dobročinnost
dárců i partnerů z řad korporací. Fyzické a právnické

osoby mohou díky spolupráci s námi přispět k tomu,

aby knihu dostali skutečně všichni, kdo ji potřebují.

Žádná pomoc není příliš malá a každé pomoci si
vážíme. Pokud o to požádáte, připravíme pro vás
po obdržení daru potřebné dokumenty, abyste si dar

mohli v případě zájmu uplatnit v daňovém přiznání
k dani z příjmů.

CO ZÍSKÁTE PODPOROU ČESKÁ KNIHA POMÁHÁ?
dobrý pocit z pomoci dostat knihy tam, kde jsou
nejvíce potřebné,

jistotu, že celý váš příspěvek bude použit ke splnění
účelů projektu,

o poskytnutý dar si můžete snížit daňový základ
pro výpočet daně z příjmů

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A DÁRCŮM
Kniha má léčivou moc. Může být nejlepším přítelem, oporou, zdrojem poznání i fantazie. Děkujeme
všem partnerům a dárcům, kteří nám pomáhají dostat české knihy všude tam, kde je jich nejvíce
zapotřebí.

Bankovní účet: 123-3515140217/0100

Česká kniha pomáhá, z. ú.
Klimentská 1246/1
Nové Město
110 00 Praha 1
Email: ceskaknihapomaha@gmail.com
Tel: +420 777 740 772
IČ: 10666982
Bankovní účet: 123-3515140217/0100

