
Vážení obchodní partneři, 

dovolte nám poděkovat za vaši přízeň v tomto netradičním roce. 
Jelikož se tento čas každoročně spojuje s novými předsevzetími a poselstvími, podělíme se s vámi o to naše.

Letošní rok pro nás všechny byl zatěžkávací zkouškou. Uvědomili jsme si, že na některé tato situace dopadla více, na jiné méně. V době 
Vánoc jsme se rozhodli zaměřit na ty, kteří to dle našeho úsudku nejvíce potřebují. A protože nesídlíme jen v Brně, každá naše regionální 
pobočka si vybrala komu přispět. Podařilo se nám obdarovat následující organizace v celkové hodnotě 210 000 Kč. Jsme rádi, že jsme mohli 
přispět těm, jejichž příběh nás zasáhl.

Děkujeme všem organizacím za jejich skvělou práci! Více informací se dozvíte na našich stránkách www.smc.cz.
Přejeme vám krásné a klidné prožití Vánoc s vašimi nejbližšími a těšíme se na vás v novém roce 2021!

SOS dětské vesničky
jsou nejstarší neziskovou 
organizací pomáhající 
v Česku ohroženým 
dětem.

Burn fighters 
pro život s popáleninami. 
Pořádájí preventivní 
besedy ve školách. Publi-
kují články a videa 
s radami.

Maminy s rakovinou 
je organizace, pomáhájící 
onkologicky nemocným 
maminkám napříč všemi 
druhy nádorových
onemocnění.

Nováček 
je pečovatelský domov pro 
osoby se 
zdravotním postižením.

Domov Harcov                 
je organizace, která zajiš-
ťuje služby pro dospělé s 
mentálním postižením. 

Domov pro postižené UB
je poskytování pobytové 
sociální služby osobám 
v nepříznivé sociální 
situaci s vysokou potřebou      
podpory kvůli postižení.

Mezi stromy 
poskytuje odborné psychosociální 
poradenství a doprovázení v 
náročné životní situaci v době    
vážného onemocnění nebo 
těžké životní ztráty.

Český červený kříž 
je humanitární občanské
sdružení působící na 
celém území České 
republiky.

Haima Ostrava
je nezisková organiza-
ce pro pomoc vážně           
nemocným dětem na 
Klinice dětského lékařství 
FN Ostrava.

ADRA Ostrava
je dobrovolnické centrum, 
které se snaží propojo-
vat světy lidí, kteří chtějí       
pomoci, se světem těch, 
kteří pomoc potřebují.

Mobilní hospic Ondrášek
Pomáháme nevyléčitelně 
nemocným dospělým i 
dětem strávit poslední dny 
v životě důstojně a DOMA. 
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