
Nadace Truck HELP, Žirovnická 3133/6,106 00 Praha 10

NADACE TRUCK HELP 

Pomozte prosím pozůstalým 
dětem a rodinám i Vy.

Číslo transparentního účtu:

1399088001/2400



Vážení přátelé,

dovolte mi představit nadaci Truck HELP, která byla založena 19. prosince 2003.

Někdy se může zdát, že ty kamiony a autobusy nám ostatním řidičům vlastně jen překáží 
a pak přichází ten moment uvědomit si, že ty křupavé rohlíky k snídani a ta čerstvá ryba 
k večeři se nějak musely dostat na náš stůl. A možná ji přivezl jeden z těch smradlavých 
kamionů, který nám ráno překážel v cestě.

Velice dobře si uvědomujeme, že nebezpečí na silnici číhá na každého z nás. Ale možnost 
být účastníkem dopravní nehody se přímo násobí časem, který trávíme na cestách. 
A proto je povolání řidiče profesionála jedno z nejnáročnějších z hlediska jeho života, 
zdraví a bezpečí.

Cítíme potřebu se aktivně angažovat v této oblasti i vzhledem k našim dosavadním 
zkušenostem v dopravě a s ní spojenou problematikou.

Nadace Truck HELP chce podporovat děti pozůstalé po obětech dopravních nehod řidičů 
profesionálů při výkonu povolání (nákladní a autobusová doprava). 

Téma pomoci dětem je citlivé pro nás všechny a společnými silami budeme pomáhat dětem, 
které pomoc potřebují. A věřte, stojí to za to. Vidět dětský úsměv je na světě to nejkrásnější.

Pokud se rozhodnete nás podpořit, chceme Vás ujistit, že můžete kdykoliv zkontrolovat 
využití Vašeho příspěvku. Založili jsme tzv. transparentní účet u eBanky č. 1399088001/2400. 

Budeme Vám vděčni za jakýkoliv dar!

S úctou

Miloslav Vít

Předseda správní rady nadace Truck HELP

Úvodní slovo



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sídlo Nadace Truck HELP
   Žirovnická 3133/6
   106 00 Praha 10
   IČO 27 11 21 01
   Číslo účtu 1399088001/2400
 Transparentní účet vedený u eBanky

Cíle Hlavním cílem nadace Truck HELP je podpora dětí a rodin v jejich těžké 
 životní situaci, kterou si samy nezavinily.

Účel
 - materiální nebo finanční pomoc dětem pozůstalých po obětech 
  dopravních nehod řidičů profesionálů při výkonu povolání (nákladní 
  a autobusová doprava)

 - oblast prevence dopravních nehod řidičů z povolání a zvyšování 
  bezpečnosti silničního provozu

 - rozvíjení vzájemné spolupráce s našimi partnerskými organizacemi

Programy 
 - podpora konkrétních případů - dětí
 - společné aktivity s partnerskými organizacemi
 - soutěže pro děti na truckerských akcích
 - DMS - příspěvky pomocí zasláním SMS (DMS TRUCKHELP na 8777)
 - společné výlety a pobyty rodin nadace
 - prodej propagačních předmětů nadace

Kontakt
 Adresa – Nadace Truck HELP, Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10

 Tereza Benešová – manažerka nadace – tel.: 00420 234 090 300
  
 e-mail: t.benesova@nadacetruckhelp.cz
 www.nadacetruckhelp.cz    

 Sociální pracovnice:  Vladislava Vítová
      608 672 915
      Zdena Dvořáková
      607 986 575 







 Číslo účtu 1399088001/2400, na který můžete zasílat libovolnou částku, 
 která se objeví na bankovním výpisu transparetního účtu u eBanky.

 Charitativní program, zřízení trvalého příkazu. Nejrychlejší 
 a nejúčinnější pomoc je třeba jen malá, ale stálá.

 Koupě drobných předmětů - samolepky s logem nadace 
 v hodnotě 500 Kč. 

 Koupí plyšové myši v ceně 220,- Kč přispíváte do nadace částkou 100,- Kč.  

 Společenské a kulturní akce. Ples nadace s vyhlášením laické veřejnosti 
 „Nejoblíbenější truck roku“.

Nyní můžete přispět dětem nadace Truck HELP pomocí dárcovské sms. 
                     Zašlete na číslo 87777 (pro všechny operátory a Český Telecom) sms ve tvaru 
                     DMS TRUCKHELP v celkové ceně 30 Kč a 27 Kč bude přičteno na účet nadace.

                     Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Více informací na www.darcovskasms.cz.

                     Získané peníze z této sbírky budou použity na ozdravné, společenské a sportovní 
                     pobyty pro děti nadace Truck HELP.

Informace dárcům

Dar je souhrn hmotných i nehmotných statků, které dárce dává a obdarovaný přijímá. 
V případě zájmu může u darující firmy proces daru upravit darovací smlouva podle 
§ 20 zákona o daních. Dar lze odečíst do výše 5 % ze základu daně. 

MOŽNOSTI PŘÍSPĚVKŮ

 Koupí plyšové myši v ceně 220,- Kč přispíváte do nadace částkou 100,- Kč.  



SMLOUVA
o poskytnutí finančního daru

Nadace Truck HELP, se sídlem 106 00 Praha 10, Žirovnická 3133/6, IČO: 27 11 21 01
zastoupená p. Miloslavem Vítem, předsedou správní rady,
ze strany jedné

a ......................................................................................
zastoupený ....................................................................
ze strany druhé,

uzavírají následující  smlouvu  o poskytnutí finančního daru:

1.
 Firma………………………………… ,  poskytne Nadaci Truck HELP finanční dar 
ve výši ………………… ,-- Kč (slovy: ……………………………… korun českých).

2.
 Nadace Truck HELP se zavazuje použít tento dar výhradně na  pomoc dětem 
pozůstalých po obětech dopravních nehod řidičů profesionálů při výkonu povolání 
(nákladní a autobusová doprava), na zlepšení jejich sociálních podmínek, na podporu 
sportovní, kulturní, zájmové a rekreační činnosti těchto dětí.
 Zároveň se dále zavazuje, že v případě, bude-li o to dárcem požádán, doloží pou-
žití daru, poskytnutého touto smlouvou k dohodnutým účelům a umožní jeho ověření 
přímo v místě své působnosti.

3.
 Firma ………………………………………….., poskytuje tento dar ze zdrojů 
a způsobem, zmíněným v § 20 zákona o daních z příjmů výše uvedené organizaci 
v hotovosti/převodem.

V Praze, dne .................................

......................................................    ...................................................
Miloslav Vít       jméno
Předseda správní rady      funkce
Nadace Truck HELP      firma

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY



Černošice
5.12.2003

Vážená NADACE TRUCK HELP!
Vážený pane Vít!

Jakožto žena mající „doma“ (spíše více méně na cestách) muže – kamioňáka- a to tako-
vého, který má ježdění opravdu „pod kůží“ a „jeho svět někdo zmapoval“ ( to jsou slova 
písně Josefa Laufera – Sbohem lásko, já jedu dál). Díky svému muži skutečně vím, 
co to obnáší „jezdit kamionem“ dálky… 
Je to především řehole, být neustále ve střehu, předvídat,  dohadovat se s celníky 
na hranicích, problémy s nakládkou, vykládkou a mohla bych takto popsat několik 
stránek. Svého muže obdivuji, vážím si ho, všemožně ho podporuji a vytvářím pro něj 
klidné rodinné zázemí, aby měl klid a pohodu pro vykonávání svého náročného po-
volání, které si nezvolil, ale bylo mu dáno „sudičkami do vínku“ a vím, že bez „ježdění“ 
by byl nešťastný. A díky svému muži sleduji veškeré dění okolo kamionové dopravy, 
kamionů…
Z tohoto důvodu jsem začala kupovat i TRUCK MAGAZÍN a v prosincovém čísle jsem 
objevila VÁS – NADACI TRUCK HELP.
Tímto vzdávám hold Vaší skvělé práci, je to úžasná myšlenka a skvělé, že jste se do toho 
pustili. Pokaždé, když můj muž odjíždí na cesty (je řidičem MKD a jezdí do Španělska), 
což je v podstatě neustále, se mi mihne hlavou myšlenka: „HLAVNĚ AŤ SE MI VRÁTÍ“!
Většina obětí dopravních nehod jsou nevinní lidé. I když může být šofér sebevětší pro-
fesionál a i když si dává sebevětší pozor, může se stát, že se z cest domů už nikdy nevrátí. 
Je to pro mě nepředstavitelné neštěstí, ale umím se do této situace vžít. Proto jsem ani 
na okamžik nezaváhala a posílám pomocí složenky příspěvek Vaší Nadaci. 
Ještě mám na Vás prosbu – chtěla bych zakoupit samolepky s logem Vaší Nadace, 
sdělte mi, prosím, jak a kde je mohu koupit. 
Přeji Vám všem v NADACI šťastné a veselé vánoce, hlavně klid a pohodu. 
Vše nejlepší do nového roku, hodně příspěvků a darů Vaší Nadaci, aby se jen hromadily 
a co nejméně vyplácely!  

S pozdravem a úctou k Vaší práci 

Jiřina Musilová 
V Kosině 1023
Černošice 252 28

Mobil: 723 411 142

REFERENCE



NAŠI PARTNEŘI

Patroni nadace:

Mediální partneři:

EUROPETRANS, s.r.o.

www.ewt.cz


