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tEREza vítová

Deset let   
s Nadací Truck HELP

V prosinci 2013 tomu bylo 10 let, co 
jsme založili Nadaci Truck HELP. Je to 
neuvěřitelné, že už uplynulo tolik let od 
založení. Za toto období jsme po malých 
částkách vybrali 15,6 mil., naspořili  
2 mil.  a rozdali dětem 9,2 mil. Kč. Více se 
o našem působení dozvíte v právě vydané 
knize 10 let s Nadací Truck HELP. Obsahuje 
především příběhy nadačních rodin, 
rozhovory s lidmi, kteří se o nadaci deset 
let nezištně starají, pohled na neúplnou 
rodinu z psychologického hlediska, 
možnosti podpory a i zásady bezpečnosti 
na silnicích. Kniha, kterou si čtenáři mohou 
koupit na našem e-shopu, stojí 149 korun 
a její koupí přispějí nadaci. Výrobní náklady 
knihy  jsou  60 Kč a za každou zakoupenou 
knihu tedy nadace  získá 89 korun na svou 
činnost.

Kdo všechno se do činnosti 
nadace zapojuje a podporuje ji? 
Spolupracují s vámi i společnosti, 
které jsou z dopravního oboru? 
Našimi partnery, kteří nás finančně 
podporují, jsou především firmy z oboru 
dopravy. Jedná se o výrobce tahačů, 
návěsů, prodejce techniky a dopravní 
firmy. Velkou část ale tvoří i fyzické osoby, 
zaměstnanci naší firmy a přátelé.  
Ti přispívají pomocí trvalého příkazu menší 
měsíční částkou. Protože malá, ale stálá 
pomoc, je nejúčinnější. 

Do činnosti nadace se zapojuje několik 
lidí z naší společnosti. Nadace Truck HELP 
nemá v evidenci žádné zaměstnance ani 
jiné provozní náklady. Máme takzvané 
sociální pracovnice, které vyhledávají nové 

rodiny a nadále se o ně starají, pomáhají 
nám grafici s reklamními inzeráty, letáky, 
prezentacemi, o víkendech jezdíme na 
truckerské akce s vlastním stánkem. Hlavně 
se ale věnujeme partnerům a získávání 
nových peněz. Část roku nám také zabere 
příprava letního pobytu. 

Kolik dětí, které nadace finančně 
podporuje, jste za tu dobu přijali  
do své „rodiny“?
Za celé to období prošlo nadací 55 dětí, 
které jsme dlouhodobě podporovali. 
Některé úplně od narození… Každé dítě 
dostává měsíční příspěvek 1 500 Kč, na 
narozeninový dárek nyní 700 Kč a vánoční 
1 000 Kč. Dříve byl vánoční dárek za  
1 500 Kč, ale vzhledem ke stále těžšímu 
shánění peněz na charitativní činnost 
jsme byli nuceni omezit některé výhody 
pro děti, abychom nemuseli snižovat  
měsíční příspěvek. Ten je pro rodiny často 
rozhodující, aby vůbec vyšly s penězi.

Jak vlastně vyhledáváte lidi, kteří 
potřebují vaši pomoc? Jsou nějaká 
kritéria, která musí splnit, abyste 
jim pomohli?
Dostat se k rodinám, které potkalo takové 

neštěstí, je velmi složité. 
Nejhorší to bylo na začátku, 

Už jedenáctým rokem pomáhá Nadace Truck HELP rodinám postiženým 
úmrtím otce za volantem kamionu nebo autobusu. Požádali jsme 
ředitelku nadace Terezu Vítovou o bilanční ohlédnutí za uplynulými lety 
a zhodnocení nadační charitativní činnosti.

Ředitelka Nadace Truck HELP
Tereza Vítová.
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Deset let   
s Nadací Truck HELP kdy o Nadaci Truck HELP nikdo nevěděl. Teď nás buďto kontaktují 

kamarádi a příbuzní pozůstalého nebo se snažíme získat na rodinu 
kontakt přes dopravní firmu, u které řidič pracoval. O nehodě se 
často dozvíme z médií. 

Abychom rodinu schválili do nadačního programu, musí 
především splňovat statut nadace. A to je především o tom, že 
táta zemřel nebo má trvalé následky z dopravní nehody, která se 
stala při výkonu jeho povolání, tedy za volantem kamionu nebo 
autobusu.

Jako každoročně, i v roce 2014 jste dětem 
a maminkám poskytli letní týdenní pobyt.  
Kde to tentokrát bylo?
Letos jsme vsadili na prověřenou kvalitu a místo, na které děti 
i maminky rády vzpomínají. Po pěti letech jsme tedy opět objednali 
pobyt na Moravě v Šiklově Mlýně. Program byl obnoven, jídlo 
stále stejně dobré, ubytování kvalitní a navíc je už hotové přírodní 
jezírko. Spíše jezero. Bohužel ani letos nevyšlo první týden 
v červenci  počasí, takže na koupání to moc nebylo. Čím dál více 
proto zvažujeme dovolenou u moře, která vyjde na stejné peníze 
jako v ČR. V Čechách se totiž jedná o pobyt s plnou penzí, zatímco 
u moře v apartmánech o pobyt s vlastní stravou.

V posledním roce nadace nejen vydala publikaci 
o své činnosti, ale pronikla i do médií. Máte ohlasy 
veřejnosti?
Ano, musím říct, že v roce 2014 se nám podařilo dostat do České 
televize do Dobrého rána a na Primu do Autosalonu. S rádii stále 
jednáme, ty ale chtějí rozhovor nebo spoty zaplatit. Vycházejí nám 

vstříc i některé časopisy nebo noviny.  Ohlas to má takový, 
že se nám ozvalo pár rodin, kde zemřel řidič kamionu, 
bohužel ale ne při výkonu povolání. Dvě rodiny ale naplňují 
statut nadace a měli bychom je zařadit do programu. 
Postupně nám také volají staronoví partneři, případně i noví, 
kteří chtějí finančně pomoci. A to je pro nás nyní prioritní.

Do roku 2015 tedy přejeme Nadaci Truck HELP, aby její 
záslužnou činnost podpořilo ještě více partnerů, jimž nejsou 
lhostejné osudy dětí, které přišly o tatínka-truckera. 

Zakoupením této publikace přispějete částkou 89 Kč 
i Vy na podporu dětí, kterým zemřel, nebo se těžce zranil, 
otec za volantem kamionu.

                             Cena: 149 Kč

KNiHa 

www.nadacetruckhelp.cz

inzerce

DMS
Zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 
ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové ceně 30 Kč 
přispíváte částkou 28,50 Kč na účet nadace.

Foto: archiv Nadace truck hELP a terezy vítové

Na Oravském hradě, Slovensko 2007.

První setkání rodin proběhlo v německém Legolandu, v roce 2005.


