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Portál pomáhá Fondu ohrožených dětí
Nakladatelství Portál slaví v tomto roce 25. výročí svého založení. Chce, aby jeho
„oslavy“ přesáhly běžný komerční rozměr a zaměřily se na aspekt sociální, který je pro
něj od počátku jeho činnosti charakteristický. Proto se Portál stal partnerem Fondu
ohrožených dětí (FOD), s nímž jej pojí nejen stejně kulaté výročí, a bude mu po celý rok
pomáhat v jeho činnosti.
Jak Portál pomáhá
Portál poskytl FOD jednorázový finanční přípěvek ve výši 50 000 Kč. Dále převede FOD
1 Kč z každé knihy Portálu prodané v e-shopu Portál v r. 2015. Současně věnuje FOD 100
knih se zaměřením na děti a výchovu jako podporu Klokánků, azylových domů, dětských
táborů a poradensko-relaxačních pobytů. Nebude chybět celoroční marketingová podpora jak
činnosti FOD, tak vzájemného partnerství.
„Pro Portál znamená partnerství s FOD významný krok na jeho cestě k sociálně odpovědné
společnosti,“ uvedl jednatel Portálu Ing. Jaroslav Kuchař. „Chci fondu poděkovat, že nám
důvěřuje a spojil s námi v letošním výročním roce své síly. A věřím, že naše aktivita osloví
i další dárce.“
K pomoci se může připojit i široká veřejnost. Nákupem knih Portálu v e-shopu Portál
přispěje každý čtenář či zákazník FOD 1 Kč z každé zakoupené knihy.
Co je FOD
Fond ohrožených dětí, z. s., je nevládní nezisková organizace na pomoc týraným,
zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností
na celém území České republiky. FOD se věnuje terénní sociální práci a sanaci rodin,
provozuje krizovou linku 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod, síť Klokánků
– míst rodinné péče, azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež bez domova, radí a hmotně
pomáhá náhradním i potřebným vlastním rodinám a snaží se o osvětu a zlepšení legislativy
a praxe na úseku ochrany dětí.
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