
Kdo jsme?
Jsme Tomík a Janička a jsme součás-
tí velké party Srdcehrdinů, kteří se ka-
ždý den setkávají na transplantační 

jednotce 
(TJ), kde si 
vzájemně 
pomáha-
jí a spolu-

pracují 
spolu. 
Mají 
to-

tiž společný 
cíl! Dělají všech-
no pro to, aby se 
každé dítko, kte-
ré zde podstou-
pí transplantaci 
kostní dřeně, co 
nejdřív uzdravilo 

a vrátilo se zpát-
ky do běžného života – 

domů, do školy, mezi kamarády.
Do naší party patří nejen děti, rodiče, 
lékaři, sestřičky a další pomocníci, kte-
ré vidíte na transplantační jednotce ka-
ždý den, ale také spousta Srdcehrdinů, 
kteří naši partu podporují zvenku, a to 
ve spolupráci se spolkem Donor. 

Jak vznikl Donor?
Na začátku byla skupina lékařů a sester 
z Kliniky dětské hematologie a onko-
logie. Z praxe věděli, čím prochází děti 
i jejich rodiče v průběhu léčby, a tak se 
rozhodli, že jim pomůžou s návratem 
do normálního života. S podporou fot-
balového týmu SK Slavia Praha proto 
založili Donor, z.s. 

Jak Donor pomáhá? 
•	 pomáhá dětem a rodičům v nároč-

ném období po transplantaci,
•	 pomáhá dětem a jejich rodinám 

v nové životní etapě,
•	 podporuje vzdělávání a fyzické akti-

vity,

•	 zajišťuje sportovní a vol-
nočaso- 
vé aktivity, rekon-
diční a rehabili-
tační pobyty,

•	 každoročně 
pořádá časný  
rekondič-
ní pobyt 
pro děti 
po transplan-
taci,

•	 každoroč-
ně posílá děti 
na onkologic-
kou olympiádu 
ve Wrocławi,

•	 pořádá společenské 
akce a výlety (taneční, TEP fak-
tor, rybářské závody, výstupy na hory 
apod.).

Jak se i Ty můžeš stát 
Srdcehrdinou? 
•	 můžeš se stát donorem/dárcem 

a pomáhat dětem, rodinám i perso-
nálu TJ,

•	 můžeš pomoci při zajišťování vol-
nočasových aktivit pro děti jak v ne-
mocnici, tak na akcích pořádaných 
Donorem,

•	 Ty a Tvoje fir-
ma může 
ve spoluprá-
ci s Dono-
rem věno-
vat jeden 
den charitě 
a při-
spět 
kon-
krétní ak-
tivitou (šití 
polštářků, pří-
prava soutě-
ží pro děti, zají-
mavá přednáška 
apod.),

•	 můžeš finančně 
podpořit spolek Do-
nor, z.s.,

•	 můžeš přispět věcnými dary,
•	 můžeš vymyslet akci na propagaci 

a podporu Donoru,
•	 můžeš šířit povědomí o Donoru 

na sociálních sítích.

Aktuální informace o našich aktivi-
tách i potřebách získáš na stránkách 
www.donor.cz!
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