
Personalizovaná 
léčba a výzkum léčby 

dětských nádorů 
podpora 1. pilíře činí
téměř 6.500.000 Kč*

Domácí péče

téměř 2.000.000 Kč*

Zlepšování kvality 
života pacientů

téměř 3.000.000 Kč*

velmi Vám děkujeme za významnou podporu, 
která se našim onkologickým pacientům dostala také 

na podzim a ke konci roku 2022. 
 

Mnozí z Vás zorganizovali na podzim úžasné kulturní, sportovní 
a společenské akce, v průběhu adventu vánoční jarmarky nebo koncerty. 

Výtěžek z těchto veřejných sbírek podpořil tři základní pilíře činnosti nadačního fondu – 
a to jak personalizovanou medicínu a výzkum dětských nádorů nebo domácí péči, tak

zlepšování kvality života pacientů, především rekondiční a resocializační pobyty určené
dětem, aby se po dlouhé a náročné léčbě snáze vrátily do běžného života. Vánočními dárky

jste zpříjemnili pobyt dětem, které musely strávit svátky v nemocnici.
 

Díky Vaší přízni jsme mohli nadále nabízet krtčím pacientům - školákům doučování a asistenci
do rodin. Z reakcí od rodičů víme, jak potřebná tato pomoc je, a proto plánujeme také 

v tomto roce další projekty, které nabídku doučování a asistence podpoří.
 

V listopadu jsme uspořádali pro rodiny našich pacientů relaxační víkend v Luhačovicích a moc
se těšíme na to, že se nabídka těchto nezbytných pobytů stane po epidemii zase pravidelnou.

 
Možná jste si všimli, že se na podzim rozšířil výběr krtčích předmětů v našem e-shopu. Srdeční

záležitostí se pro nás staly dámské legíny, kterým dodaly jiskru obrázky našich malých
pacientů. Pro velký zájem spouštíme znovu předprodej těchto legín. 

Na jaře se můžete těšit na další novinky, které pro Vás již připravujeme.
 

A co se bude dít za pár dní? 
V únoru začne největší krtčí akce – Dny dětské onkologie. Připravujeme spoustu 

novinek, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Těšte se spolu s námi. 
 
 

Vážíme si Vaší přízně – pomáháte nám pomáhat 
našim statečným Krtkům a Krtečkům 

z brněnské kliniky!
 

Vážení a milí,

 * Konkrétní částky budou uvedeny ve výroční zprávě za rok 2022.

podpora 2. pilíře činí podpora 3. pilíře činí



Děkujeme



Kdy: 15. února - 1. dubna 2023
Kde: celá ČR

Historicky poprvé bude termín pro tuto akci stejný pro celou republiku.

Plánujeme společnou mediální kampaň od 15. února (Mezinárodní den dětské
onkologie) a oslavy vyvrcholí v partnerských městech 1. dubna 2023. V Brně bude
slavnostní zakončení Dnů dětské onkologie ve Hvězdárně 
a planetáriu Brno s krtčími ambasadory a naučným i zábavním programem pro
celou rodinu, jak bývá tradicí.

Více informací najdete zde: www.dnydetskeonkologie.cz. A také Vás budeme
informovat na sociálních sítích i webu NFDO Krtek.

Přijďte s celou rodinou. Budeme se na Vás těšit! 

https://dnydetskeonkologie.cz/


info@krtek-nf.cz

Nadační fond dětské onkologie Krtek

www.krtek-nf.cz

NFDO Krtek

eshop.krtek-nf.cz

https://www.facebook.com/NadacniFondKrtek
http://www.krtek-nf.cz/
http://www.krtek-nf.cz/

