Staňte se 333.333. klientem a rozhodněte!
Všechny lidi z celého světa spojuje ochota pomáhat. Pomáhat nemocným, zvířatům, lidem v nouzi nebo
těm, které zasáhla živelní katastrofa. Možností je spousta. Každý člověk může přispívat ke zlepšení života
okolo sebe a darovat svůj čas, zkušenosti, energii či peníze pro dobrou věc. Každý člověk může přispívat
na základě osobní zkušenosti se snahou pomoci tam, kde je to potřeba. Náš 333.333. klient vybere tři
z následujících subjektů, kterým prostředky věnujeme společně.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Podporuje osoby se zdravotním postižením a jednotlivce i rodiny v obtížných životních situacích. Poskytuje
jim finanční příspěvky na zdravotní a kompenzační pomůcky - např. sluchadla, zvukové procesory, invalidní
vozíky a jejich doplňky, kočárky, chodítka, polohovací systémy (Grantový program Cesty k integraci),
neurorehabilitační pobyty (Fond pomoci dětem s DMO), stipendia a zvláštní pomůcky pro studium (Fond
vzdělání, Stipendia Nikoly Tesly). Zároveň VDV podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní,
sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením,
opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.
Nadační fond Rozum a Cit
Usiluje o zajištění spokojeného života opuštěných dětí uprostřed pěstounské rodiny a všestrannou podporu
náhradní rodinné péče.
Česká asociace paraplegiků
Sdružuje vozíčkáře po poranění míchy z celé ČR, hájí jejich zájmy a usiluje o vytvoření podmínek pro jejich
plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.
Klub nemocných cystickou fibrózou
Posláním je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti
veřejnosti o tomto onemocnění.
Asociace občanských poraden
Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství
v různých právních oblastech včetně dluhového poradenství a upozorňují příslušné státní a místní orgány na
nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.
Poradna při finanční tísni
Poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní
situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snaží poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím
předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů.
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Zaměřuje se na lepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Kromě
finanční pomoci na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérové úpravy bytů, škol a
dalších veřejných budov, se věnuje projektům, souvisejícím se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s
handicapem.
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Byznys pro společnost
Jde o největší platformu pro odpovědné podnikání v České republice. Organizace pomáhá velkým i menším
firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a zároveň umožňuje jejich setkávání a
sdílení v rámci workshopů, pracovních skupin apod. Spravuje také dobrovolnický portál Zapojimse.cz, kde
neziskové organizace poptávají pomoc od zaměstnanců firem (firemích dobrovolníků).
Domov Sue Ryder
Poskytuje sociální služby pro seniory – domov (tzn. pobytovou službu) a osobní asistenci. Zároveň poskytuje
poradenství v otázkách péče o seniory a půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Fórum dárců
Fórum dárců je provozovatelem služby dárcovská sms www.darcovskasms.cz a portálu pro individuální
dárce darujspravne.cz www.darujspravne.cz. V obou případech prověřuje neziskové organizace před jejich
zařazením do služby či portálu. Zároveň uděluje Známku kvality veřejným i firemním nadacím a nadačním
fondům.
Sdružení Linka bezpečí
Provozuje Linku bezpečí (prostřednictvím telefonu, chatu a emailu), na které poskytuje krizovou intervenci
a poradenství dětem, mladými lidem i jejich rodičům či blízkým. Odborníci na lince jim pomáhají s řešením
náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.
Nadační fond Mathilda
Pomáhá osobám s těžkým zrakovým postižením. Vyhledává, podporuje a realizuje smysluplné projekty,
které těmto lidem usnadňují jejich život. Soustřeďuje se jak na projekty, které napomáhají vzdělávání
nevidomých a slabozrakých osob a v konečném důsledku výrazně přispívají k jejich integraci včetně
pracovního uplatnění. Také se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se pro mnohé z nich stávají
nepostradatelnými pomocníky. Vytváří i různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých
nevidomých umělců.
Sdružení Neratov
Provozuje chráněné dílny, ve kterých zaměstnává lidi s různým typem postižení, a chráněné bydlení pro lidi
s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Zároveň navrací život do vysídlené pohraniční vsi
Neratov.
ORBI PONTES
Šíří osvětu v oblasti sluchového postižení. Snaží se odbourat komunikační bariéry mezi slyšícími a sluchově
postiženými, zamezit diskriminaci sluchově postižených a přispět k jejich integraci. Na konci září vždy
pořádá festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením.
Sportovní klub vozíčkářů
Vytváří tělesně postiženým podmínky ke sportovní činnosti. Vede několik sportovní oddílů včetně potápění
a tanečního oddílu.
Nadační fond Českého rozhlasu – projekt Světluška
Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Uděluje finanční příspěvky
jednotlivcům i neziskovým organizacím, které poskytují odborné služby těžce zrakově a kombinovaně
postiženým lidem.
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P3 – People, Planet, Profit
Organizace prosazuje a podporuje sociální podnikání v ČR. Poskytuje konzultace a pořádá semináře a
workshopy. Administrujeme www.ceske-socialni-podnikani.cz, největší zdroj informací o sociálním
podnikání v ČR.
Ergotep, družstvo invalidů
Zaměstnává lidi se zdravotním postižením a podporuje jejich samostatnost a soběstačnost. Předává knowhow ohledně sociálního podnikání, pořádá semináře a poskytuje konzultace v této oblasti.
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