
Dotazy, které Vás mohou v souvislosti se  
Sluníčkovou sbírkou napadnout: 

 
 
Proč budeme naše sluníčka posílat až do Plzně?  
Protože se nám nepodařilo zajistit podobnou akci v Brně či v blízkém okolí. A v Plzni je 

sluníčková sbírka natolik rozšířená, že se vždy rozdají všechna sluníčka těm, kdo 

přispějí… 

 
Za kolik se budou sluníčka prodávat? 

Nebudou se prodávat, budou odměnou pro všechny milé lidi, kteří nezištně přispějí do 

speciálních kasiček s logem Sluníčkové sbírky. Částka je dobrovolná a zcela na 

rozhodnutí toho, kdo jí bude darovat. Je to dobrovolná akce a proto se dává libovolná 

částka. 

 
A proč vlastně vůbec sluníčka? 
Vycházející slunce je znak Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního 

registru dárců dřeně. Sluníčko jako malý dárek je milou pozorností pro každého, kdo 

během sbírky vhodí drobný příspěvek do kasičky. Je mnohem osobnější, než jakékoliv 

profesionálně vyráběné a nakoupené věci či informační letáky (které studenti 

samozřejmě rozdávají při akci také). 

 
Když se potom peníze pošlou na konto nadace, tak co s nimi vlastně bude? Na co 
se použijí? 
Samotná transplantace kostní dřeně stojí kolem jednoho a půl milionu, ve složitějších 

případech se může vyšplhat až na několik milionů. To ale hradí pacientům zdravotní 

pojišťovna. Jenže, pokud se chcete vůbec jen dostat do registru dárců, provádí se 

vstupní vyšetření, a to stojí kolem 4000,-Kč na osobu. To už pojišťovny neplatí a proto 

jsou vstupní poplatky hrazeny právě z programu Nadace pro transplantaci kostní 

dřeně.To, co se vysbírá ve sluníčkové sbírce, bude použito právě na pokrytí 

laboratorních vstupních testů. 



Co když chci také nějak pomoci, ale nechce se mi tvořit sluníčka? 
Není prostor na podrobné rozepisování veškerých možností, ale ve stručnosti: buď se 

můžete stát dárcem, nebo pomoci finančně – zasláním SMSky, nebo se můžete stát 

členem klubu či spolupracovníkem, či můžete nabídnout i jinou pomoc (Nadace pro 

transplantace kostní dřeně vyvíjí řadu osvětových aktivit a akcí, kde každá nabídka na 

snížení režijních nákladů na jejich realizaci je více než vítaná - např. levný tisk materiálů, 

levný papír, kopírovací služby, levná výroba drobných reklamních předmětů, pomoc 

grafika) 

 
Další informace o Sluníčkové sbírce můžete najít zde: 

http://www.kostnidren.cz/nadace/pomoc/slunickova-sbirka.php 

 
Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena rodinami nemocných pacientů a 

působí na území celé republiky s pomocí desítek dobrovolných spolupracovníků, 

vyléčených pacientů i dalších ochotných lidí. S jejich dopomocí pracuje do současnosti 

pouze s minimálními režijními náklady a dvěma placenými zaměstnanci. 

Výsledky dosavadní činnosti nadace by nebyly myslitelné bez léta trvajícího pochopení 

a nezištné pomoci tisíců obětavých lidí v této zemi - dobrovolných dárců dřeně, všech 

větších i drobných přispěvatelů i všech dobrovolných spolupracovníků, kteří nadaci 

pomáhají v regionech. 

 

 

Více informací na www.kostnidren.cz 
 

 

http://www.kostnidren.cz/nadace/pomoc/slunickova-sbirka.php
http://www.kostnidren.cz

