FRÍŠTÍ KONĚ PRO NF KAPKA NADĚJE
Nadační fond Kapka naděje
Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým
onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.
Nadační fond Kapka naděje vznikl v září roku 2000 na podkladě životní zkušenosti paní
Venduly Svobodové a zároveň jako reakce na neutěšené poměry na dětské
transplantační jednotce dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole.
Motto:

„ Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný dětský život, tak to stojí za to.
Myšlenku a poslání Nadačního fondu Kapka naděje chci věnovat památce mé dcery Klárky „

Více o našich projektech a informace o naší činnosti naleznete na www.kapkanadeje.cz
www.facebook.com/kapkanadeje

Pomoc při zlepšování diagnostických postupů a léčebných metod
Diagnostika a léčba dětských leukémií je jednou z nejprogresivněji se vyvíjejících oblastí medicíny.
Nové poznatky v oblasti genetiky, imunologie, podpůrné a hormonální léčby a transplantologie
přispívají k výrazně vyšší úspěšnosti léčby. Podmínkou zachování evropského, resp. světového
standartu dětské transplantační jednotky a hematologického oddělení v motolské nemocnici je
kontinuální vybavování tohoto pracoviště nejmodernější přístrojovou a laboratorní technikou. Nákup
potřebných přístrojů je jednou z priorit činnosti nadačního fondu.

Kruh naděje – psychosociální podpora
Podpůrná psychologická pomoc pacientům na Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Motole je
systematická péče, indikovaná u pacientů procházejících mimořádně náročnou životní situací.
Zabezpečujeme odborného psychoterapeuta, který pomáhá dětem a jejich rodičům v průběhu celého
procesu léčby a následně i po propuštění do domácího léčení.
Program vzdělávání a rekvalifikačních kurzů dlouhodobě nemocných dětí.
Ozdravné pobyty – NF Kapka naděje každoročně připravuje s transplantační jednotkou dětské
hematologie a onkologie a Pediatrickou klinikou ve FN Motol za podpory dárců, ozdravné pobyty pro
děti po transplantaci kostní dřeně a dlouhodobě vážně nemocné děti.
Loutky v nemocnici jsou již několik let součástí psychosociálního programu Kruh naděje.

Banka pupečníkové krve
Hlavní činností Banky pupečníkové krve ČR je zajišťování odběrů, vyšetřování a uchovávání štěpů
pupečníkové krve pro použití při léčbě maligních (zhoubných) onemocnění krve( například: leukemie)
pomocí transplantace. Výhodou je, že krev je bohatá na kmenové buňky krvetvorby, které mohou být
použity k transplantaci krvetvorné tkáně místo kostní dřeně. Takzvaná imunitní nezralost, slibuje méně
potransplantačních komplikací, a tím i použití u pacientů, pro které není možné najít stoprocentně
vhodného dárce kostní dřeně.

Podpora regionálních nemocnic
Od roku 2002 se naše podpora rozšířila i na dětská oddělení regionálních nemocnic po celé ČR.

Podpora vědeckých aktivit
Jeden z projektů NF Kapka naděje „ O kapku lepší „ podporuje aplikovaný výzkum - diagnostiku a
výzkum v Laboratorním centru Kliniky Dětské hematologie a onkologie.
Toto vyšetření slouží ke sledování hladin zbytkové nemoci a určení rizika po vzniku život
ohrožujících virových infekcí hrozících po transplantaci kostní dřeně. Při odhalení těchto infekcí,
umožňuje okamžité nasazení potřebných léků a tím otevírá další krok k úspěšné léčbě.
Od roku 2007 se toto vyšetření nevyužívá pouze u transplantovaných pacientů, ale u všech dětí
léčených pro nejčastější typy akutní leukémie.

FRÍŠTÍ KONĚ PRO KAPKU NADĚJE 2014
Druhý ročník unikátní benefiční akce proběhne dne 19.7.2014 na Farmě Ptýrov.
Originalita celé akce je zárukou úspěšnosti projektu. Propojením koní a dobročinné akce si
projekt získal velkou oblibu.

Proč podpořit benefiční akci
V letošním roce chystáme pestrý program, masívní propagaci široké veřejnosti. Velikou
motivací pro nás pro všechny je překonání loňské výše výtěžku, který bude předán NF Kapka
naděje.
Pomáháme tam, kde je to skutečně třeba…podpořte i Vy tuto jedinečnou akci
Akci navštívili významné osobnosti společenského i politického života a známe osobnosti z
oblasti jezdectví.
Vítanými hosty byly také děti léčené na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol,
které prošly náročnou léčbou. Právě pro ně je celá akce určená.

Prostor pro propagaci
Akce poskytuje široké možnosti pro prezentaci Vaší společnosti, produktů i služeb. Nabízíme
spolupráci doslova na míru. K propagaci našich partnerů přistupujeme vždy individuálně.
Nespornou výhodou letošního ročníku je místo konání.
- Akce se uskuteční na Farmě Ptýrov u Mladé Boleslavi. Atmosféra a servis, kterou farma
nabízí je velmi komfortní pro návštěvníky a také pro organizaci doprovodného programu.
Váš příspěvek nepředstavuje pouze Vaše logo v našich propagačních materiálech.
Logo v propagačních materiálech je samozřejmostí, přidanou hodnotou je prestiž celé akce
a podpora známého a transparentního nadačního fondu Kapka naděje.
Forma podpory tohoto projektu je proto individuální, jsme připraveni s Vámi osobně jednat
o podmínkách a nastavit takovou formu spolupráce, která bude vyhovovat Vašim
potřebám.

Pomáhat je to nejmenší, co můžeme udělat. Dokažte, že ani Vám
nejsou lhostejné životy druhých, pomáhejme tam, kde je třeba…

Možnosti partnerství
Možnosti prezentace partnerů v rámci akce se odvíjí od výše a formy příspěvku a zahrnují
čtyři základní formy partnerství.
Generální partner

1

50.000 Kč

Hlavní partner

5

od 30.000 Kč

Mediální partneři

x

Reklamní partneři

x

od 5.000 Kč

Generální partner - 50 000 Kč

-logo

na plakátech umístěné na hlavní pozici formát A4, A3 ( náklady budou upřesněny )
- distribuce - výlepové plochy v okolí místa konání
- inzerce tištěná forma propagace ( Vlasta, atd… )
- prezentace loga na webu www.koneprokapku.cz
- prezentace společnosti na webu www.koneprokapku.cz
-uvedení společnosti v TZ
-poskytnutí TZ médiím
-zveřejnění TZ na webu www.kapkanadeje.cz
-zveřejnění TZ na FB Kapka naděje
-reklamní plachty u vstupu na akci ( dodá partner )
-reklamní plachta ( banner ) na předváděcí ploše - kolbišti ( dodá partner )
-reklamní plachta či jiné propagační materiály umístěné ve vnitřních prostorách ( dodá partner ) dle
domluvy
-představení společnosti moderátorem, verbální propagace v rámci mluveného slova
- uvedení jména společnosti – rádiové spoty
-dodání VIP vstupenek – 10 kusů
-možnost zajištění ubytování dle potřeby partnery

Hlavní partner – od 30 000 Kč
-logo na plakátech umístěné na významné pozici formát A4
- distribuce - výlepové plochy v okolí místa konání.
- inzerce tištěná forma propagace ( Vlasta, atd… )
- prezentace loga na webu www.koneprokapku.cz
-uvedení společnosti v TZ
-zveřejnění TZ na webu www.kapkanadeje.cz
-zveřejnění TZ na FB Kapka naděje
-reklamní plachta (banner ) na předváděcí ploše - kolbišti ( dodá partner )
-reklamní plachta či jiné propagační materiály umístěné ve vnitřních prostorách ( dodá partner ) dle
domluvy
-představení společnosti moderátorem, verbální propagace v rámci mluveného slova
-dodání VIP vstupenek 10 ks

Partner – od 5 000 Kč
-logo umístěné na plakátech formát A4
- distribuce - výlepové plochy v okolí místa konání
- inzerce tištěná forma propagace ( Vlasta, atd… )
- prezentace loga na webu www.koneprokapku.cz
-zveřejnění TZ na FB Kapka naděje
-reklamní plachta ( banner ) na předváděcí ploše - kolbišti ( dodá partner )

-poděkování společnosti moderátorem
-dodání VIP vstupenek 2 ks

Mediální partner
Mediální partnerství, které podpoří akci v rámci jejich činnosti.
-logo na plakátech umístěné na významné pozici formát A4, A3.
- distribuce - výlepové plochy v okolí místa konání.
-zveřejnění TZ na FB Kapka naděje
-reklamní bannery na akci ( dodá partner )
-poděkování společnosti moderátorem

Reklamní partner - prezentace výrobků
-umístění reklamního panelu v místě konání akce
-cena za umístění propagačního stánku činí 5 000 - 15 000 Kč dle rozměru, zaměření atd.
- zajištění prodejní plochy dle požadavků reklamního partnera.
- prezentace na internetových stránkách www.koneprokapku.cz (odkaz na internetové
stránky)
-poděkování společnosti moderátorem

Děkujeme, že s námi pomáháte …

Kontakt:
Pavlína Vacátková
Tel: 731407906
Email: info@koneprokapku.cz
www.koneprokapku.cz

