Nezisková organizácia

PIEROTT

500

100

Detí, ktoré sme podporili,
obdarovali alebo im nejakým
spôsobom pomohli.

Miest a obcí, z ktorých
pochádzajú deti, ktoré
sme podporili a obdarovali.

9 rokov
meníme sny detí
na skutočnosť

2500

1 mil.

Darcov, fanúšikov, priateľov
a podporovateľov našej
neziskovej organizácie.

Ľudí, ktorých sme zasiahli
našimi aktivitami v online
a offline priestore.

Zdravie

Chudoba

Hradíme liečebné pobyty
a zdravotné pomôcky
deťom, u ktorých sa dá
zlepšenie zdravotného
stavu odsledovať.

Pomáhame rodinám
v núdzi, rodičom -samoživiteľom alebo viacdetným
rodinám zabezpečiť
špecifické potreby.

Talent

Šport

Vyhľadávame, podporujeme a pomáhame rozvíjať
talent detí prostredníctvom
finančnej alebo materiálnej
pomoci.

Vyhľadávame, podporujeme a pomáhame rozvíjať
športové nadanie detí
prostredníctvom finančnej
alebo materiálnej pomoci.

Zdravie

Markov príbeh
Markov príbeh sme spoznali v roku 2016. Rýchlo
sme pochopili, že Marko a jeho rodina si zaslúžia
našu podporu a pomoc. Je to výnimočný chlapec, ktorý svojimi zdravotnými pokrokmi šokuje
svet.
Lekári kvôli nefungujúcej časti mozgu Markovi
predpovedali, že strávi celý život na lôžku,
bez pohybu. S tým sa nechcela zmieriť jeho
rodina a začali hľadať cesty, ako Markovi pomôcť.
Vďaka nekonečnej drine, finančne nákladným
rehabilitáciám a aj operačným zákrokom,
sa podarilo niečo nepredstaviteľné. Marko dnes
dokáže chodiť, hrať sa so svojim zdravým bratom, a dokonca začal chodiť do školy.
Boj za Markovu lepšiu budúcnosť je dlhodobý,
radi ho v tomto boji budeme naďalej podporovať.

Cesta, ktorou musíme ísť je síce kľukatá
a má jamy aj hrbolce, ale mať na nej priateľov
a pomocnú ruku je to najlepšie, čo nás mohlo
stretnúť. Preto ďakujeme za Vašu pomoc.
p. Šambronská - Markova mamka

“

Zdravie

Laurinkin príbeh
Do schránky nám pristál list od Laury.
Deväťročného dievčatka, ktoré bojuje
s niekoľkými diagnózami.
Prekvapilo nás, ako aj napriek ťažkej situácii
zostáva stále silná, akú ohromnú podporu
má u rodičov a akou dôležitou oporou
je aj ona pre svojich rodičov.
Jej príbeh nás nenechal chladnými, preto
sme sa rozhodli, že jej pomôžeme s nákladmi
na liečebné procedúry a rehabilitácie. Práve
tie jej totiž zásadne pomáhajú k zlepšovaniu
jej zdravia. Vďaka podpore od ľudí jej môžeme
pomáhať aj v ďalších jej snoch a potrebách.

Je úžasné, čo v PIEROTT robíte pre takéto
hendikepované deti. Nech vás Boh žehná
a dá vám úspech vo všetkom, čo budete
podnikať.
p. Platková - Laurinkina mamka

“

Talent

Deti majú talent
Pierott podporuje talentované deti. Takýchto
detí je na Slovensku veľa len o nich ľudia nevedia. Preto sme pre šikovné deti vytvorili priestor,
kde môžu svoj talent ukázať.
Deti hodnotila široká verejnosť, ale aj odborná
porota a známe tváre slovenskej umeleckej
scény:
Zuzana Kraváriková - herečka, Martin Harich
- spevák, Johnny Perfecto Mečoch - tanečník,
Barbora Piešová - speváčka, Oliver Oswald herec, Nika Lehocká - tanečníčka.
V našej celoslovenskej talentovej súťaži môžu
deti vo veku od 5 do 15 rokov ukázať divákom
svoj talent v kategóriách tanec, hudba a spev,
voľná disciplína. Najšikovnejšie deti v každej
kategórii od nás získavajú finančnú podporu
pre ich ďalšie napredovanie.

Ďakujeme krásne. Deti mali možnosť sa zviditeľniť. Každé jedno si zaslúži pochvalu a uznanie. Vďaka každému, ktorý svoje schopnosti,
možnosti a čas venuje deťom. Nádherný nápad.
Prajem organizácii PIEROTT veľa úspechov.
p. Némethová - mamka Viki

“

Talent

Vidíme to ružovo
Na Slovensku máme mnoho talentov, ktoré
čakajú na to, kým ich niekto objaví. Alebo
kým sa nájde niekto, kto im umožní ich talent
rozvíjať.
Sú tu aj rodiny, ktorých deti potrebujú finančne
a časovo náročné liečebné procedúry. Sú to často
deti, ktorým by sa mohol po takýchto procedúrach výrazne zlepšiť život.
Spoločným problémom, prečo nerozvíjame
talent detí, a prečo deti nedostávajú adekvátnu
lekársku pomoc, je chudoba. Týka sa to nás všetkých.
Preto prichádzame s iniciatívou Vidíme to ružovo. Jej cieľom je ukázať tieto problémy a súčasne
získať podporovateľov, ktorí sú odhodlaní dať deťom šancu na lepší život.

Deti by mali robiť to, čo ich baví, no nie každá
rodina je schopná podporiť svoje deti tak,
ako by možno chceli. Týmto deťom však vieme
pomôcť prostredníctvom kampane Vidíme
to ružovo. Tak poďme na to !

“

Dominik Haly Haluška - hudobník, zabávač

Šport

Preteky pre deti
Od založenia organizácie PIEROTT organizujeme
športové a kultúrne podujatia pre malých aj veľkých. Jedným z takýchto podujatí sú preteky
HERO RACE.
Zábavný prekážkový beh, kde majú svoju kategóriu deti, začínajúci dospelí, ale aj skúsení
športovci. Každý si môže vyskúšať na vlastnej
koži, čo všetko je schopný zvládnuť, a tak objaviť
hrdinu vo svojom vnútri.
Na štart pretekov sa postavilo za dva roky už viac
ako 250 detí, ktoré si užili kopec zábavy. Nikomu
nevadilo, že sa zašpinili, dôležitejšia bola odvaha
postaviť sa na štart a prekonať prekážky.
Na štart omnoho náročnejšej trate sa postavilo
viac ako 500 dospelých pretekárov. Aj na tých
čakal v cieli, okrem pamätnej medaily, dobrý
pocit z prekonania samého seba.

Môj syn - športovec - chcel vyskúšať niečo nové.
Prekvapilo nás krásne prostredie a celé okolie
pretekov. Prekážky boli pripravené super, zapájali všetky časti tela a mali rôzne úrovne záťaže.
Môj syn sa už veľmi teší na ďalšie preteky.
p. Tirpák - otec malého hrdinu

“

Šport

Tenisová akadémia
Tenis je jeden z finančne náročnejších športov.
Ak majú rodičia vybrať pre svoje deti nejaký
šport, tenis je často na posledných miestach.
Spojili sme sa s tenisovými odborníkmi a vytvorili
sme pre deti vo veku od 5 do 8 rokov priestor,
kde si môžu tenis bezplatne vyskúšať.
Do Tenisovej akadémie PIEROTT mohli prísť deti
bez akejkoľvek skúsenosti s tenisom. Stačila
iba chuť a o všetko ostatné sme sa postarali my.
Tréningy viedli profesionálni tréneri, niektorí
z nich spolupracujúci aj so slovenskou reprezentáciou.
Náš projekt sa zapáčil desiatkam detí, ktoré
v Košiciach a v Prešove pešli už tromi zorganizovanými akadémiami.

V prvom rade, veľmi fandím PIEROTT-u. V dnešnej dobe je málo projektov, ktoré umožňujú deťom
rozvíjať sa. My, naša rodina, sme športovo ladená a deti podporujeme a snažíme sa ich viesť zdravým
spôsobom života. Takže veľké ďakujem patrí Vám, že ste nám dali takú možnosť.
mamka Juraja - účastníka akadémie

“

Šport

Kto sa hrá, nehnevá
Už niekoľko rokov sa snažíme motivovať deti
k pohybu a aspoň na chvíľku ich dostať
od počítačov a televízorov. Hýbať sa a športovať
sme chceli umožniť aj deťom zo sociálne slabých
rodín, ktoré si nemôžu dovoliť kúpiť športové
vybavenie. Preto sme sa rozhodli venovať deťom
kvalitné futbalové lopty.
Lopty si našli cestu nielen k desiatkám
jednotlivcov, ale aj k aktívnym súrodencom a skupinám kamarátov. Vďaka loptám
sa tak budú môcť všetci spoločne zabaviť.
Kvalitná futbalová lopta tak mala aj iný
cieľ – vytvoriť nové priateľstvá, motivovať
deti k súťaživosti a pohybu.

Hneď, keď dostal syn loptu do rúk, už bežal
von a pochválil sa kamarátom. Vždy takúto loptu
chcel, teraz má motiváciu nesedieť iba doma.
p. Platko - otec malého futbalistu

“

Šport

Podporujeme hokej
Hokej sa stáva v meste Prešov športovou témou
číslo jeden a my chceme stáť pri zrode malých
hokejových velikánov. Aj preto sme nadviazali
spoluprácu s hokejovým klubom HC Prešov
a spoločne hľadáme možnosti, ako podporiť
nielen tento šport, ale najmä prilákať doň novú
generáciu detí.
Pre deti sme zorganizovali veľkú autogramiádu,
na ktorej sa mali možnosť stretnúť a odfotiť
s hviezdami prvého tímu. Rozhodli sme sa podporiť aj organizáciu mladých hokejistov Prešov
Penguins a darovali sme im 10 hokejových
prilieb. A pred nami je niekoľko ďalších nápadov,
ako podporiť tento šport a zapojiť do neho nové
detské talenty.
Sme radi, že sme mohli rozšíriť naše pôsobenie
o ďalší obľúbený šport.

S 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. Pri každej príležitosti chceme všetkým
zúčastneným vyčariť úsmev na tvári a spraviť
život krajší.
Rasťo Staňa - hokejista

Chudoba

Školské pomôcky
Začiatok školského roku znamená, že rodičia
musia siahnuť hlbšie do vrecka a kúpiť školské
pomôcky pre svoje deti. Veď školské pomôcky
sú len jedna z mnohých položiek na zozname
vecí, ktoré musí rodina na začiatku školského
roka zakúpiť.
Niektoré rodiny to majú ťažšie, najmä ak majú
viac detí, alebo sa o deti stará iba jeden rodič.
Práve takéto rodiny vyhľadávame a takýmto
rodinám darujeme základné písacie, technické,
a aj praktické školské pomôcky.

Na deti som sama, mám čo robiť, aby som
deťom dala všetko, čo potrebujú. Školské
pomôcky od Vás sú veľká pomoc, ďakujeme.
p. Romaňáková - mamka

“

Chudoba

Vianočná výzva
Vianoce by mali byť obdobím splnených prianí. Nie každý má to šťastie, že prežíva Vianoce
pri bohato prestretom stole, alebo si nájde
pod stromčekom nejakú maličkosť. Pred každými Vianocami dostávame množstvo žiadostí
a námetov, ako niekomu urobiť Vianoce krajšie.
Preto každoročne pomáhame tam, kde to
padne na úrodnú pôdu najviac. Žiadatelia môžu
napísať podnet, ako môžeme im, alebo niekomu
v ich okolí, urobiť Vianoce krajšie. Tieto podnety
následne vyhodnotíme a vyberieme tie najkrajšie
a splniteľné.
Už desiatkám rodín sme takto mohli pomôcť
so zimnými topánkami, bundami, ortopedickým
matracom, detskou futbalovou bránkou, sánkami, či sadou tenisových loptičiek.

Chcem sa poďakovať organizácii PIEROTT,
že myslí na deti. Veľmi nám to pomohlo
v momentálnom zložitom rodinnom období. Dcérka sa potešila darčekom, ktoré
som jej mohla vďaka poskytnutej pomoci kúpiť.
p. Šarudy - mamka Almy

Zaujímavosť

Pierott day
Už si ani nevieme predstaviť leto bez PIEROTT
DAY. Je to podujatie pre malých aj veľkých,
kde sa môžeme osobne stretnúť so stovkami
detí a ich rodinami. PIEROTT DAY je plný zábavy,
smiechu a množstva aktivít.
Okrem tradičných atrakcií a zábavneho programu v podobe skákacieho hradu, trampolín,
preliezok, stánkov s občerstvením alebo hasičského programu majú deti taktiež možnosť liezť,
skákať, bežať, podliezať, ťahať alebo aj dvíhať.
Jednoducho radovať sa a žiť.

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. Držím Pierott-u palce.
Ivan Binďo Bindas - moderátor

Zaujímavosť

Guinnessov rekord
Sme pravdepodobne jediná nezisková
organizácia na Slovensku, ktorá je zapísaná
v Guinnessovej knihe rekordov.
Dlhých 10 hodín sme skladali najväčšiu mozaiku
z ping-pongových loptičiek na svete. Úplne prvú
loptičku do mozaiky položil náš malý bojovník
Marko. Loptičiek bolo nakoniec až 15.625
a vytvorili sedmokrásku, ktorú máme v našom
logu.
Aj takto sme chceli ľuďom ukázať, že ak sa budú
o niečo usilovne snažiť, môžu to dosiahnuť.

Neziskovú organizáciu PIEROTT vnímam ako
zoskupenie ľudí s veľkým srdcom a dobrom
v duši, ktorí sa rozhodli pomáhať. Čo ma ale zaujalo najviac, že si zvolili kľúč, ako budú pomáhať.
Nezamerali sa iba na detičky, ktoré sú choré alebo handikepované, ale aj na talentované detičky.

“

Lenka Hrubovská - PR profesionálka

Všetky aktivity
môžeme robiť
aj vďaka Vašim
2% z daní

2 % sú jediným spôsobom, ako môžete darovať
finančné prostriedky na podporu našich aktivít bez
toho, aby Vás to stálo čo i len euro.
Kto môže venovať 2% z dane?
Zamestnanci
Živnostníci a fyzické osoby
Dobrovoľníci
Právnicke osoby

Pre darovanie 2% budete potrebovať tieto údaje:
Názov: 			
Právna forma: 		
Ulica: 			
Obec: 			
PSČ: 			
IČO: 			

PIEROTT, n.o.,
Nezisková organizácia
Volgogradská 4787/18
Prešov
080 01
45740372

Všetky informácie o tom, ako darovať 2% z daní, dokumenty
na stiahnutie a pod. nájdete na www.pierott.com.

Jednorazová podpora
Vďaka jednorazovej podpore dokážeme deťom pomôcť.
Pošlite ľubovoľný dar bankovým prevodom na č. účtu:

SK37 1100 0000 0029 4946 2542

Pravidelná podpora
Pravidelná podpora nám umožní pomáhať
deťom dlhodobo a efektívne.
Zriaďte trvalý príkaz v ľubovoľnej výške na č. účtu:

SK37 1100 0000 0029 4946 2542

Okamžitá pomoc

Naskenujte kód vo Vašej bankovej
aplikácii a podporte nás ľubovoľnou sumou.

Kontaktné údaje
NÁZOV ORGANIZÁCIE

PIEROTT, n.o.

Volgogradská 4787/18
080 01 Prešov
Slovenská republika
IČO: 45740372
RIADITEĽ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Mgr. Marián Beliš
ČÍSLO ÚČTU

SK37 1100 0000 0029 4946 2542
TELEFÓN

0910 845 055
E-MAIL

info@pierott.com
www.pierott.com

