Vážení rodiče a opatrovníci dě�,
blíží se prázdniny a jako máma dvou dcer vím, že není jednoduché tyto dva měsíce dětem
rozplánovat a postarat se o ně tak, aby si prázdniny krásně užily. A protože si málokdo z nás může
vzít na celé období prázdnin dovolenou, vybíráme pro naše dě� tábory.
Po dvouleté pandemii covidu máme letos konečně znovu možnost nepřeberného výběru táborů.
Ale! Rostou ceny energií, rapidně se vše zdražuje, zvyšuje se inﬂace a náklady nejen na každodenní
život, ale také na volnočasové ak�vity dě�. Tábory letos budou také ve většině případů dražší a pro
mnoho rodičů, zejména pak samoživitelů, začíná být problém tábor vůbec zapla�t. Přitom právě �,
kteří pečují o své dítě sami potřebují, aby o jejich dě� bylo o prázdninách postaráno.
Proto NADAČNÍ FOND DVOJKA SRDCEM přichází s nabídkou pomoci a PŘÍSPĚVKU NA LETNÍ
TÁBORY pro ty, kteří na to sami nestačí. Mám z toho velikou radost!
Od 16. května si tak mohou rodiče dě�, kteří mají trvalé bydliště u nás na Dvojce nebo jejich
dítě chodí do některé ze základních škol zřizovaných městskou čás� Praha 2 - a kteří se dostali
do existenčních problémů - požádat o PŘÍSPĚVEK AŽ 3 000 KČ na tábor pro své dítě. Víme, že
nemůžeme pomoci všem, ale uděláme maximum pro to, abychom pomohli těm, kteří to nejvíce
potřebují. Formulář pro vyplnění žádos� a také další informace o příspěvcích na tábor najdete
na webových stránkách fondu: h�ps://dvojkasrdcem.cz/.
UZÁVĚRKA PRVNÍHO KOLA ŽÁDOSTÍ JE 31. 5. 2022 (pomoc fondu je zcela anonymní). A pokud
ji nepotřebujete zrovna vy, ale znáte někoho z okolí, komu by příspěvek na tábor pomohl, dejte
mu prosím vědět. Budu moc ráda, když se informace dostane k co nejvíce maminkám a ta�nkům
z Prahy 2, kterým bychom mohli pomoci. Děkuji!
Přeji vám klidný konec školního roku a krásné prázdniny.
S úctou
Alexandra Udženija
starostka MČ Praha 2
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