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PERPETUUM 
MOBILE

JAKO NOVÉ

Vrácené kolo rozebereme, zkontrolujeme všechny 
díly, vyměníme a opravíme co je potřeba, aby opět 
sloužilo dalšímu dítěti.

POŠLI TO DÁL

Jednoho dne dítě z kola vyroste a co teď 
s ním? Byla by škoda, aby někde leželo 
nevyužité. Proto požadujeme vrácení 
kola, jakmile ho dítě přestane využívat.

HURÁ NA VÝLET

Pohyb hraje zásadní roli na vývoj nervové soustavy 
a mozku, rozvíjí samostatnost, fyzickou kondici
a předchází sociálnímu zaostávání.

6.000 DĚTÍ

Dle statistik je u nás 6.000 dětí se zdravotním 
postižením, kterým speciální kolo dokáže zkvalitnit 
život. Projekt Perpetuum mobile má před sebou 
ambiciózní cíl - kolo pro každé dítě.

ODMĚNA

Speciální kolo dítěti předáme 
společně. Odměnou nám je nejen 
radost dítěte, ale i vědomí, že 
jsme právě změnili další malý 
svět.

VÝROBA

Mezitím, co hledáme sponzora, ověříme si aktuální 
zdravotní stav dítěte, vybereme vhodné kolo a ihned 
jak získáme finanční prostředky začneme vyrábět.

POMÁHÁME S FINANCOVÁNÍM

Hledáme lidi, sponzory, co mají srdce na 
správném místě. A to je i důvod, proč se 
obracíme na Vás. Pomozte nám změnit 
alespoň jeden malý svět.

MAMI, JÁ CHCI KOLO...

BBylo by to běžné přání, kdyby se nejednalo o dítě se 
zdravotním handicapem. Drtivá většina rodin má 
velké finanční výdaje spojené právě s handicapem 
jejich dítěte. Potřebuje stálou péči, pravidelné cvičení 
a nespočet kompenzačních pomůcek. Je nutná 
přestavba bytu, pořízení auta a věřte, že vyčet není 
zdaleka u konce. Prostě jde o to, že bychom měli 
pomoct pomoct rodinám splnit dětem některá přání.

1FSQFUVVN�NPCJMF
,PMP�QSP�LBäEÏ�EÓUǔ�T�IBOEJDBQFN

�

)MFEÈNF�TQPO[PSZ�B�EÈSDF�LUFǲÓ�TQFDJÈMOÓ�LPMP�[BQMBUÓ�B�[EBSNB�QǲFEBKÓ�EÓUǔUJ��
1PLVE�OFNÈUF�OB�LPMP�QFOÓ[F�[BǲBEÓNF�7ÈT�EP�QSPKFLUV�1FSQFUVVN�NPCJMF�
B�QPNǾäFNF�T�öOBODPWÈOÓN�

1&31&566.�.0#*-&



130%&+�/"�41-«5,:

"-&907"�7&-,«�$&/"

%BMÝÓ�[QǾTPC�öOBODPWÈOÓ
XXX�BEPQUVKIBOECJLF�D[

.ǾäFNF�7ÈN�[QSPTUǲFELPWBU�QSPEFK�OB�TQMÈULZ�OFCP�OB�PQFSBUJWOÓ�MFBTJOH�

;ÈWPEZ�QSP�EǔUJ�OB�TQFDJÈMOÓDI�LPMFDI
XXX�DFSOJLPOF�D[

0SHBOJ[VKFNF�TFSJÈM�[ÈWPEǾ�QSP�EǔUJ��

ƎFSOÓ�LPOǔ�[�T�
$ZSJMPWTLÈ�����������+JSOZ�*Ǝ������������
UFM����������������������NBJM��JOGP!DFSOJLPOF�D[


