Vážení a milí,
zdravíme Vás na konci léta!
Větší část roku 2022 je za námi a pro Krtka byla velmi pestrá.
V březnu se konal 4. ročník brněnských Dnů dětské onkologie
a díky reakcím návštěvníků si dovolíme tvrdit, že se vydařil.
Už teď můžeme prozradit, že termín následujícího ročníku
bude stejný pro celé Česko.
Poté jsme pomohli 14 rodinám z Ukrajiny, jejichž děti potřebují onkologickou léčbu.
V dubnu jsme po dlouhé covidové pauze připravili „víkendovku“ pro rodiny
s onkologicky léčenými dětmi a minulý pátek se naše krtčí děti vrátily z letního
tábora. Nejen za táborem, ale i za dalšími akcemi
se ohlédneme v několika bodech.
A co bude dál?
Dovolíme si Vás pozvat na akce, jejichž hrdým partnerem Krtek je.
Věříme, že se s některými z Vás setkáme osobně.
Velmi si vážíme Vaší přízně!

Dny dětské onkologie
Kdy: 15. únor - 26. březen 2022
Kde: Hvězdárna a planetárium Brno
Cíl: Přiblížit veřejnosti problematiku dětské
onkologie, seznámit ji s moderními
léčebnými postupy i s úspěšností léčby na
pozadí zábavního celodenního programu
s ambasadory Krtka.

Rodinný víkend
Kdy: 28. duben - 1. květen 2022
Kde: Poslední míle, Milovy, Vysočina
Účast: 96 rodinných účastníků (50 dětí)
Cíl: Odpočinout si a sdílet zkušenosti,
starosti i radosti mezi sebou - rodinami,
jejichž dítě se onkologicky léčí/léčilo.
Spolupráce: Na programu v duchu Karlíka
a továrny na čokoládu se opět úspěšně
podíleli studenti z Katedry aplikovaných
pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci.

Letní tábor
Kdy: 13. - 26. srpna 2022
Kde: Poslední míle, Milovy, Vysočina
Účast: 77 táborníků, 16 oddílových
vedoucích, 10 praktikantů, 1 asistent,
1 hlavní vedoucí, 1 lékař, 1 zdravotní
sestřička. Mnozí spolupracují s Krtkem již
20 let!
Cíl: Řádit, smát se, hrát si, vyhrát
celotáborovou hru, užívat si s kamarády
tam, kde onkologické onemocnění není
handicapem - tentokrát
s tematikou Nekonečný příběh.

Domčův sen
Kdy: 3. září 2022
Kde: Brněnské Ivanovice
Cíl: Šířit povědomí o Krtkovi během
celodenního fotbalového turnaje, na
kterém se zabaví všichni členové rodiny.
„Plníme sen malého kluka, který nedostal
šanci jej uskutečnit. Realizujeme myšlenku,
která se zrodila v hlavě mladého
onkologického pacienta Dominika.“
Tým Domčova snu.
Turnaj byl po prvním ročníku oceněn
Fotbalovou asociací ČR jako Grassroots
Sociální akce roku 2019.

Vánoční koncert
Roberta Jíchy a jeho hostů
Kdy: 1. adventní neděle 2022
Kde: KC Semilasso, Brno-Královo Pole
Cíl: Užít si předvánoční atmosféru
a podpořit NFDO Krtek.

Těšíme se na Vás!

