Jsou věci, které nezměníme.
JSOU VĚCI, KTERÉ DOKÁŽEME
ZVLÁDNOUT JEN SPOLU.
Dům pro julii
Jsme nezisková organizace, jejímž cílem je postavit hospic pro děti - první zařízení tohoto
typu v ČR. Náš hospic bude v Brně a nabízet bude odlehčovací služby pro dlouhodobě pečující rodiny a možnost prožití terminálního stadia u pacientů, u nichž to doma není možné.
Inspirací je nám zahraničí, kde dětské hospice fungují, úzce spolupracujeme s britským
Bluebell Wood Children‘s Hospice.

Julinka
Naše příběhy jsou možná jiné, ale řešit musíme stejné následky a situace. Letos je to 10 let,
co Julinka zemřela. Projekt nese její jméno a naději pro rodiče v situaci, kterou si nedokázali
nikdy představit. Že budou muset prakticky řešit nevyléčitelnou nemoc či smrt svého dítěte.
Příběh Julinky, jejíž jméno Dům nese, si můžete přečíst na www.dumprojulii.com/pribeh.

Začátek výstavby
Díky podpoře města Brna máme pozemek, geodet již vše zaměřil a od dubna 2019 probíhá
zpracování projektového záměru od architektonického studia Čtyřstěn. Hledáme dárce,
mecenáše a investory, ať můžeme brzy zahájit výstavbu.

Podpora
Na výstavbu, vybavení a počáteční provoz Domu pro Julii potřebujeme 80 milionů korun.
Probíhá intenzivní fundraising ve formě sbírkových pokladniček, DMS, letákových i on-line
kampaní. Provozujeme také nadační obchůdek Dobrý obchod pro Julii.

DMS zprávy

Darovací formulář

- dlouhodobá ve tvaru DMS TRV JULIE 90 (nebo 60 nebo 30) na telefonní číslo 87 777

Darovací formulář najdete na adrese
www.dumprojulii.com/cs#podporte-nas

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 90, 60 nebo 30 Kč, na účet veřejné sbírky příjde částka o 1 Kč nižší.

- jednorázová ve tvaru DMS JULIE 90 (nebo 60 nebo 30) na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 90, 60 nebo 30 Kč, na účet veřejné sbírky přijde částka o jednu korunu nižší.

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

Díky jednorázovým i pravidelným dárcům jsme každým dnem
blíže zahájení výstavby. Připojte se, prosím, také a pomozte
postavit Dům pro Julii. Společně to dokážeme. Děkujeme.
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