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Hvězdné nebe GERnétic pomáhá dětem
Nový charitativní projekt s názvem „HVĚZDNÉ NEBE“ na podporu dětí
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z pěstounských rodin startuje v květnu. Cílem vzájemné spolupráce
francouzské kosmetiky GERnétic a Nadačního Fondu Rozum a Cit je
shromáždit částku min. 20 000 Kč, kterou poté rozdělí nadační fond mezi
několik dětí na jejich vzdělání a pomůcky, jenž jsou pro náhradní rodiče
finančně nedostupné. Kosmetika GERnétic se tak připojila k nadačnímu
fondu, který vyhlásil rok 2015 rokem vzdělání dětí v náhradních rodinách.
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Princip projektu Hvězdné nebe
Do projektu se mohou zapojit kosmetické salony, které spolupracují s kosmetikou GERnétic a také klientky a
klienti a další příznivci kosmetiky GERnétic. Stačí zakoupit v některém ze zapojených kosmetických salonů
vybrané kosmetické produkty GERnétic označené logem projektu. V každém takovém produktu najdou letáček
s unikátním kódem. Pokud klient/ka vloží tento unikátní kód do příslušného formuláře na
www.gernetic.cz/hvezdne-nebe, rozsvítí tak hvězdu na Hvězdném nebi, jeho/její jméno bude připsáno na
Hvězdnou zeď a GERnétic z daného produktu věnuje na projekt 50 Kč.
„Tým GERnétic přichází s projektem Hvězdné nebe, který zapojí kosmetické salony a také klientky a klienty,
kteří mohou pomoci projektu zakoupením vybraných přípravků GERnétic a rozsvícením hvězdy na
www.gernetic.cz/hvezdne-nebe. Celkovou částku poskytne GERnétic na projekt vzdělávání dětí
z pěstounských rodin,“ říká Andrea Trčková, výkonná ředitelka LK SERVIS, generálního zastoupení GERnétic
v ČR a SR. „Jako maminka vím, jak jsou děti zvídavé, chtějí poznávat, učit se nové věci. Touží být v něčem
dobré, ať je to sport či jiná záliba. Chtějí najít uplatnění ve společnosti. Vzdělání je to, co je pomáhá rozvíjet, co
jim může významně ovlivnit budoucnost, podpořit jejich nezávislost. Je správné podporovat zájmy těchto dětí
a pomáhat jim.“ dodává Andrea Trčková.
Nadační fond Rozum a Cit rok 2015 vyhlásil rokem vzdělání dětí v náhradních rodinách. Z naší mnohaleté
praxe víme, že je třeba věnovat více času a energii dětem při přípravě do školy, dospívající děti podpořit při
vzdělávání na budoucí povolání. Děti, které přijdou do náhradních rodin z dětských domovů či jiných ústavů a
mají mezery např. v češtině, angličtině, matematice zajistit např. doučování.
„Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči se musí vyrovnávat se ztrátou a nezájmem svých biologických
rodičů,“ říká Marie Řezníková, ředitelka nadačního fondu Rozum a Cit. „Situace pro ně bývá nepochopitelná a
zraňující. Děti jsou v náhradních rodinách vedeny k porozumění této situace, aby byly schopné se s minulostí
vyrovnat a prožívat přítomnost, dívat se do budoucnosti a i přes toto trauma žít plnohodnotný život. Je
důležité dětem vytvořit bezpečné prostředí. Pěstouni vedou děti k novým hrám, zážitkům, emocím, starají se o
jejich vzdělávání a začlenění do běžného života.
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Zajistit dětem vzdělávání v početnějších rodinách, nebo když vychovává maminka pěstounka děti sama, je
velmi obtížné jak na finance, tak na čas. Proto finanční podpora pro opuštěné děti na vzdělávání je velmi
cenná a my si vážíme stálé přízně všech, kteří se společně s námi na projektech podílíte. Srdečně děkuji,“
dodává Marie Řezníková.
Více informací o projektu a také příběhy dětí, kterým pomůžeme, najdete na www.gernetic.cz/hvezdne-nebe.

KOSMETIKA GERnétic
Francouzská kosmetika GERnétic poskytuje komplexní systém špičkové péče o obličej, poprsí a tělo. Je určena
pro profesionální práci kosmetiček, lázní a wellness studií a následnou každodenní domácí péči o pleť. GERnétic nabízí
individuální řešení pro každého zákazníka. Společnost Mgr. Ladislav Kavan - LK Servis, generální zastoupení francouzské
kosmetické značky GERnétic pro ČR a SR, působí na českém trhu již od roku 1996. Konkrétní projekty Nadačního
fondu Rozum a Cit podporuje GERnétic od roku 2008.
Více o kosmetice GERnétic na www.gernetic.cz

NADAČNÍ FOND ROZUM A CIT
Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je zajištění spokojeného života opuštěných dětí uprostřed rodiny
a všestranná podpora náhradní rodinné péče.
Již 18 let pomáhá Nadační fond opuštěným dětem a náhradním rodinám, které jsou pro mnohé děti z ústavů jedinou šancí,
kdy mohou svoje dětství a dospívání prožít v náhradní rodině. Opuštěné děti potřebují bezpečí, vidí vzory chování matky,
otce, sourozenců, od útlého dětství se vyvíjí citové pouto k jinému člověku a to je ten největší vklad do dalšího samostatného
života těchto dětí. Opuštěné děti potřebují náhradní rodinu a pěstouni jsou šance na nový život.
Snaha zajistit opuštěnému dítěti bezpečný domov se dotýká všech členů náhradní rodiny a má tedy vliv na jejich vztahy.
Pěstouni tak připraví děti do samostatného života. Podporují pozitivní vývoj dítěte, jeho psychické uzdravení, starají se
o jeho vzdělávání a začlenění do běžného života, a tak zamezují sociálnímu vyloučení dítěte. Pěstouni se stávají většinou
na mnoho let a někdy i na celý život nejbližšími lidmi těchto dětí. Nadační fond Rozum a Cit podporuje náhradní rodiny,
finančně, materiálně a pořádá akce pro celé náhradní rodiny. Pěstouni jsou obyčejní lidé s výjimečnými schopnostmi
a zaslouží si uznání a podporu nás všech.
Více o Nadačním fondu Rozum a Cit na www.rozumacit.cz
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