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Dopravní podniky vyzývají k účasti na Největší sbírce
Právě před 50 lety vznikly SOS dětské vesničky. Na začátku stála spontánní celonárodní sbírka,
ve které obyčejní lidé vybrali na dnešní přepočet neuvěřitelných 450 000 000 Kč. A právě dnes
startuje Největší sbírka. Dopravní podniky napříč republikou vyzývají veřejnost, aby navázala
na předchozí generace a zapojila se do sbírky, jejímž cílem je, aby u nás už žádné dítě nemuselo
vyrůstat bez rodiny.
V rámci svých aktivit se Sdružení dopravních podniků ČR rozhodlo opět využít silnou komunikační
linku jednotlivých dopravních podniků a podpořit další úctyhodný projekt. Tentokrát se jedná
o podporu tzv. Největší sbírky, kterou organizují SOS dětské vesničky. Informace o této sbírce
se díky nim dostane ke statisícům cestujících prostřednictvím letáků ve vozech, na zákaznických
centrech a dalších místech v jednotlivých městech.
„Role dopravních podniků je v tomto obdivuhodném projektu marginální. Důležitá je práce,
nadšení a energie lidí, kteří stojí za tímto projektem,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR
a místopředseda představenstva Dopravního podniku města Pardubic, a.s., a dodává: „To
nejmenší, co můžeme pro úspěch této sbírky udělat, je přenést informaci o ní široké veřejnosti.“
„Kromě sbírky samotné je cílem kampaně připomenout důvody vzniku SOS dětských vesniček
před 50 lety i vlnu mezilidské solidarity, která vzniku předcházela,“ vysvětluje Jindra Šalátová,
výkonná ředitelka SOS dětských vesniček a dodává: „Chceme upozornit, že i po 50 letech u nás
stále vyrůstají tisíce dětí bez lásky, porozumění a důvěry a následky si nesou celý život.“
Kampaň k Největší sbírce poběží od 11. listopadu do konce září příštího roku. Informace, jak se
mohou lidé zapojit a podpořit SOS dětské vesničky, naleznou na webových stránkách
www.nejvetsisbirka.cz.
Kontakty: Mgr. Martin Chval, výkonný ředitel SDP ČR, email: sdp-cr@sdp-cr.cz
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