
Meníme sny detí 
na skutočnosť

Nezisková organizácia



Kto sme
Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2013 
za účelom transparentnej, kontrolovanej a efektívnej 
pomoci deťom, u ktorých sa preukázaná pomoc 
dá odsledovať reálne dosiahnutými výsledkami. 

ČO ROBÍME

Pomáhame deťom 

Vyhľadávame a podporujeme ich v situáciách, 
v ktorých už oni v pomoc nedúfajú. My sami 
zázraky nespravíme, ale s Vašou pomocou 
z nich hrdinov urobíme. 
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ľudí navštívilo naše podujatia

detí sa zúčastnilo našich aktivít

darcov nás podporilo

obdarovaných detí 

rodín obdarovaných na Vianoce

zasiahnutých okresov našou aktivitou



PREČO POMÁHAME DEŤOM

670-tisíc ľudí 
na Slovensku trie biedu 
Medzi nimi desaťtisíce detí, ktoré sa do týchto problémov dostali nezavinene 
a prenášajú si to naprieč celým životom, až do dospelosti. Deti, ktoré nemôžu 
rozvíjať svoje talenty alebo deti, ktoré zomierajú a trpia na liečiteľné choroby. 



Pomoc talentovaným deťom 

Deti, ktoré majú umelecký alebo športový 
talent, no situácia, v ktorej sa nachádzajú, 
im neumožňuje toto nadanie rozvíjať. 

Hanka 
Mali sme to šťastie spoznať usilovnú a milú Hanku. 
Šikovnú tanečníčku a hudobníčku, ktorej sme uhradili 
školné na umeleckej škole.  

Matejko
Matejko miluje futbal a má plnú podporu jeho otca. 
Ich situácia v domácnosti im však neumožnila zabezpečiť 
Matejkovi loptu, tak sme to urobili my.

Danielko
Daniel sníval, že raz bude bubeník a tak sme mu 
pripravili stretnutie s bubeníkom zo skupiny Espé, 
ktorý mu venoval paličky a potrebné rady.



Pomoc diagnostikovaným deťom 

Podávame pomocnú ruku tým, 
u ktorých sa pokrok v nepriaznivom 
zdravotnom stave dá odsledovať.

Marko 
Chlapček, ktorý s diagnózou hemiparézy nikdy nemal 
chodiť. Dnes nielen chodí, ale vďaka podpore rodiny 
a našim darcom navštevuje aj školu.

Dominika
Slušné a milé dievčatko, ktoré potrebovalo ísť na liečebný 
pobyt do Vysokých Tatier. Poslali sme ju tam spolu 
s mamkou, ktorá jej obetavo pomáha.

Viktorko
Bojovník s diagnózou DMO absolvuje finančne náročné 
rehabilitácie v Rakúsku, na ktoré mu prispievame 
a s radosťou sledujeme jeho zdravotný pokrok.



Pomoc rodinám v núdzi

Sme pri rodinách, ktorých finančná 
situácia neumožňuje zabezpečiť deti 
základnými potrebami a pomôckami. 

Martina
Rodinku mamky Martiny, ktorá aj napriek tomu, že tvrdo 
pracuje a stará sa o svoje dospievajúce deti, to finančne 
nezvláda a tak sme ich vzali na nákupy.

Monika
Syn Matúško nám zaslal nakreslený list, ktorý nás zarazil. 
Nechcel telefón, ani počítač. Chcel zubnú pastu a školské 
pomôcky, čo sme mu s radosťou nakúpili.

Danka
Starostlivá mamka štyroch detí nás oslovila, či by sme 
pre jej ťažko skúšanú rodinu nekúpili náplne do tlačiarne. 
Kúpili sme jej rovno novú tlačiareň.



CIEĽOVÉ SKUPINY

Tí, ktorí chcú pomôcť

Mierime na fyzické a právnické osoby, u ktorých rozpočet, materiálne 
zabezpečenie, časové možnosti alebo stabilita ich firmy im dovoľujú podporiť 
organizáciu Pierott prostredníctvom minimálne jednej zo štyroch ciest.

Tí, ktorí potrebujú pomoc

Mierime na fyzické a právnické osoby, ktoré vedia o niekom, kto potrebuje 
pomoc a mierime na rodiny s deťmi, ktoré sú v situácii, že na pomoc čakajú, 
no nevedia, na koho sa majú obrátiť. Obe tieto skupiny nás majú možnosť 
kontaktovať napriamo.



AKTIVITY

Pierott Day
Každoročný športovo-kultúrny deň 
s bohatým programom pre celé rodiny. 
Deň, ktorý spája deti, vytvára priateľstvá 
a prostredníctvom športu, hier a súťaží 
zapája aj rodičov. Hudobní hostia, známe 
osobnosti, výstavy, atrakcie, ukážky 
a aktivity pripravené pre našich hostí. 

Prešov Východu

Charitatívno-zábavné podujatie, 
ktorého cieľom bolo nielen ľudí zabaviť, 
ale hlavne podporiť talentované 
deti a rodiny v núdzi. Galavečer plný 
radosti, rozdanej pomoci a speváckych 
hviezd Modus, Peter Bič Projekt, 
Metalinda, Beáta Dubasová, 
Martin Harich a ďalší.



AKTIVITY

Školparáda s Pierottom

Stovky žiakov a 16 základných škôl 
sa zapojilo do projektu, ktorý im poskytol 
priestor na športovanie a vedomostné 
i umelecké súťaže. Podujatie vyvrcholilo 
dvomi koncertami pre žiakov, na ktorých 
účinkovali známe mená Martin Harich, 
Lina Mayer, Majster N a Jožo Pročko 
a jedným kultúrno-zábavným galavečerom, 
na ktorom vystúpili aj American Divas 
a Peťo Cmorík.

Kto sa hraje nehnevá

Rozdali sme 200 kvalitných futbalových a 
volejbalových lôpt deťom a rodinám, ktoré 
sa prihlásili do výzvy a poprosili o pomoc. 
Pomohli herci Radošinského naivného 
divadla, ľudový súbor Sedličan a aj známy 
hokejista Rasťo Staňa.



Zapísali sme sa 
do Guinnessovej knihy 
rekordov

Presne 10 hodín sme z 15 625 loptičiek 
skladali najväčšiu sedmokrásku na svete. 
Upozornili sme nielen na to, že sme tu, 
ale v prvom rade na to, že sú tu deti, 
ktoré čakajú a volajú o pomoc. 
Myšlienkou celej aktivity má byť dôkaz 
toho, že ak sa o niečo snažíte, dokážete 
to. Týmto sme chceli dať ľuďom najavo, 
že to tak môže byť aj v ich ťažko 
skúšaných osudoch. 

Prvú loptičku mozaiky symbolicky 
položil malý bojovník Marko, ktorý 
aj vďaka pomoci dobrých ľudí a našej 
organizácii dnes úspešne bojuje 
s vážnou diagnózou.

AKTIVITY



Druhí o nás
Ivan Binďo Bindas
MODERÁTOR

Pre Pierott som moderoval veľmi rád, hlavne ak to bolo 
pre dobrú vec, ktorých robí táto organizácia neúrekom. 
Som šťastný, že v tejto krajine ešte existujú organizácie 
a v nich ľudia, ktorí chcú nezištne pomáhať.

Rasťo Staňa
HOKEJISTA

S Mariánom a organizáciou Pierott spolupracujem veľmi 
rád, lebo máme v živote rovnaké ciele, a to prilákať 
čo najviac detí k športu, aby boli aktívne, čo je prospešné 
pre ich zdravie a zdravý vývoj. 

Slavomír Benč
PEDAGÓG

Neziskovú organizáciu Pierott, ako aj jej zakladateľa 
M. Beliša, som spoznal na jednej športovej akcii, kde 
boli hlavným organizátorom. Od tej doby táto neziskovka 
odmenila a darovala materiálne zabezpečenie rôznym 
klubom ale hlavne deťom, ktoré to najviac potrebujú 
v mojom okolí. 



Druhí o nás
Daniel Štuller
ZAKLADATEĽ FUTBALOVEJ AKADÉMIE

Naša spolupráca s neziskovou organizáciou Pierott 
sa začala v júni 2016, kde na charitatívnom podujatí Prešov 
Východu boli ocenené aj deti z našej futbalovej akadémie 
CFT. Naše deti boli súčasťou bohatého kultúrneho 
programu s populárnymi slovenskými umelcami.

Antónia Labancová
PEDAGÓG

Nezisková organizácia Pierott nás prekvapila pomocou 
v podobe pobytu na Liptove, kde sme navštívili Gino 
Paradise Bešeňová, Tatralandiu a obdivovali sme krásy 
Liptova. Splnila sen môjmu synovi, a to stretnúť sa 
osobne s jeho vzorom, bubeníkom Martinom Henešom.

Kristína Šambronská
PEDAGÓG

Touto cestou by som sa Vám rada poďakovala za pomoc 
Markovi. Prišla v pravý čas, v taký, ako keď už si myslíte, 
že to ďalej nejde. Ide, len niekedy musia prísť ľudia, ktorí 
dajú vášmu motoru „opäť hnaciu silu“.



SPÔSOBY POMOCI

Štyri cesty ako pomáhame tým, ktorí to potrebujú 
a štyri cesty ako sa nám môže zo strany fyzických 

a právnických osôb preukázať pomoc.

Finančne

Pomáhame a prijímame pomoc 
formou jednorázového a pravidelného 

prispievania alebo 2% z dane.

Materiálne 

Rozdávame, nakupujeme a prijímame 
zdravotné pomôcky a potreby do školy 

a do domácnosti.

Sieťovaním

Vyhľadávame, prepájame a spájame 
športovcov, umelcov a učiteľov 

s deťmi, ktoré to potrebujú.

Sponzoring

Spolupracujeme s firmami, ktorým záleží 
na tom, aby ich pomoc mala reálny dopad 

na osude konkrétnych detí a rodín. 



Kto nám môže venovať 2% z dane? 

Fyzická osoba (zamestnanec, szčo)
Fyzická osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť
Právnická osoba (firmy a spoločnosti)

3 dôvody prečo venovať 2% z daní organizácií Pierott

1.  Pomohli sme už viac ako 260 deťom v 16 okresoch Slovenska
2. Preukázaná pomoc organizácii Pierott je transparentná a koordinovaná
3. Vaše 2% majú dopad na konkrétne osudy detí s merateľnými výsledkami

2% Z DANÍ

Pomoc, ktorá Vás nič nestojí a má zásadný dopad 
na osudy ľudí, ktorí to potrebujú. 



NAŠA VÍZIA

Pridajte sa!
,,Pridajte sa!" je iniciatíva darcov a sponzorov, ktorí nám zverili svoje prostriedky 

na to, aby sme ich spravodlivo rozdelili tam, kde je to potrebné. 

Potrebujeme 1000 pravidelných darcov po 10 € mesačne, 
aby sme naplnili naše ciele a vízie.



Sedmokrásky v teréne
Z aktuálneho 1 zamestnanca chceme urobiť 3 na trvalý 
pracovný pomer, ktorí budú v teréne vyhľadávať 
a pomáhať.

Organizácia podujatí
Okrem letnej akcie chceme v roku 2020 vytvoriť tri nové 
pravidelné podujatia, ktoré budú zasahovať ešte viac detí.

Postavenie centra pre deti
Do 5 rokov postavíme centrum, ktoré sa stane útočiskom 
pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity aj pre deti v núdzi.

CIELE, VÝZVY A VÍZIE ORGANIZÁCIE

Pomoc 500 deťom 
Z aktuálnych 267 detí, ktorým sme pomohli alebo ktorým 

stále pomáhame, chceme do dvoch rokov 
urobiť číslo 500.



Názov a logo firmy na tričkách
V našich tričkách sa pohybujú dobrovoľníci, deti a rodiny, 
ktoré podporujeme na miestach, ktoré organizujeme.

Označenie na mieste
Formou bannerov, roll-up bannerov a stánkov 
na miestach organizovaných pod našou hlavičkou.

Webové bannery a odkazy
Pre Vaše logo bude na našej stránke vytvorená statická 
sekcia ,,Partneri", ktorá bude klikateľným odkazom 
na Vaše webové stránky.

Čo ponúkame
V prípade, že sa rozhodnete pre 
pravidelnú podporu organizácie 
Pierott, máme pre Vás pripravené 
nasledujúce propagačné plnenie:



Príspevky na sociálnych médiach
Po vzájomnej dohode pripravíme príspevky, ktoré 
budú uverejnené na Facebook, Instagram a YouTube 
účtoch organizácie.

Propagácia značky v občasníku
Občasne vydávame noviny do domácnosti 
podporovateľov organizácie, do ktorých by sme 
zakomponovali Vašu firmu.

Poštové doručenie
Našim podporovateľom zasielame po preukázanej 
podpore ďakovný list, ktorého súčasťou by bol Váš 
prospekt.

Propagácia na ďalších materiáloch
Logo spoločnosti na fotkách, vo videách, na plagátoch, 
flyeroch a ďalších tlačovinách a vizuálnych materiáloch 
pri aktivitách spoločnosti.

Tombola a súťaže
Propagačné materiáy Vašej firmy v rámci organizovaných 
súťaží na našich podujatiach, či sociálnych sieťach.



Kontaktné údaje

NÁZOV ORGANIZÁCIE

PIEROTT, n.o.
Volgogradská 4787/18
080 01 Prešov
Slovenská republika

ČÍSLO ÚČTU

SK37 1100 0000 0029 4946 2542
TELEFÓN

0910 845 055
E-MAIL

info@pierott.com
WEB
www.pierott.com

Okamžitá pomoc
Platba prevodom na účet


