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KTO SME A ČO ROBÍME
Neziskovú organizáciu PIEROTT sme založili pred šiestimi rokmi. Od začiatku ideme cestou transparentnej,
kontrolovanej a efektívnej pomoci.
Pomáhame rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
Podporujeme aj talentované deti, ktoré žijú v prostredí, v ktorom by
sa ich talent bez našej pomoci nemohol ďalej rozvíjať. Finančne tiež
podporujeme tie deti, ktoré pre svoj lepší život potrebujú absolvovať
nákladné liečebné procedúry.

PREMEŇME SÚCIT
NA EFEKTÍVNU POMOC

Záleží nám na tom, aby sme deti dostali aspoň na chvíľku od smartfónov a televízorov, preto organizujeme rôzne podujatia pre deti,
i celé rodiny. Rodina je symbolom istoty, súdržnosti a pomoci. Preto
sa aj my snažíme našu veľkú rodinu PIEROTT rozširovať o ďalších
ľudí, ktorí chcú zlepšovať svet okolo seba.

Stretávame sa s mnohými prípadmi,
ktoré vháňajú slzy do očí, vyvolávajú
súcit, ale aj nádej.
Odhodlaná a tvrdo pracujúca Martina so svojimi deťmi.
Nechcela nič iné, len zimnú
obuv a oblečenie pre svoje deti.

Napríklad malý veľký bojovník Marko.
Od narodenia ťažko zdravotne postihnutý chlapec s nefunkčnou polovicou
mozgu, ktorého prognózu videli lekári
ako bezvládne ležiace telíčko. Vďaka
pravidelnej podpore a náročným liečeniam je z neho šikovný chodiaci
žiak základnej školy.

Alebo mladá talentovaná hudobníčka Hanka. Rozvoj talentu v umeleckej škole si rodičia jednoducho nemohli dovoliť rozvíjať.

Pierott
Day

Prešov
východu
Kto sa hraje,
nehnevá

A k tomu kopec ďalších splnených snov. Obrovských,
a pritom veľmi jednoduchých. Viac sa o nich dočítate
na našej webovej stránke www.pierott.com alebo na
našej FB stránke @pierottcom.
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POTREBUJEME VÁS
Ak chceme žiť v lepšej budúcnosti, musíme si uvedomiť, že našou
budúcnosťou sú deti. Deti, ktoré sú odkázané na našu pomoc a
na prostredie, v ktorom vyrastajú. Sú veci, ktoré bez peňazí urobiť
nevieme. Preto Vás potrebujeme. Vďaka Vašim 2% dokážeme:

Zaplatiť liečebné pobyty pre deti
v špecializovaných zariadeniach
Zakúpiť školské pomôcky pre deti
na základných školách
Zakúpiť športové vybavenie pre deti,
ktoré nechcú sedieť doma
Podporiť talentované deti vo forme
školného, alebo materiálne
Zorganizovať podujatie PIEROTT DAY
pre deti a celé rodiny

DARUJ 2%
Je možné, že už svoje 2% niekomu venujete.
Vedeli ste však o tom, že svoje 2% môžete
rozdeliť viacerým organizáciám?
Poznáme mnoho detí a rodín, ktorým stačí málo na
to, aby sa ich život významne zmenil. Spolu s Vami
môžeme zmeniť mnohé sny na skutočnosť.
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V PRÍPADE VAŠICH OTÁZOK
NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE
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Tel. :		
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0911 505 080

