JAK VFS PODPOŘIT?

KONTAKTUJTE NÁS

Pomáhat vojákům a jejich rodinám v situacích, kdy to
nejvíce potřebují, můžeme jenom s Vámi.

Jste voják v činné službě a potřebujete naši pomoc?

Chci přispět konkrétní částkou na účet
 jednorázový příspěvek na účet 44665522/0800,
variabilní symbol 918
 pravidelný měsíční příspěvek formou trvalého
bankovního příkazu
 pravidelný měsíční příspěvek formou srážky z platu
(vojáci v činné službě)
Přispěvateli, který pravidelně do VFS jednou za měsíc přispívá,
a to minimálně po dobu 12 měsíců, je předáván/posílán
„odznak VFS“. Nositel odznaku, ať je to voják, občanský
zaměstnanec nebo civilní osoba, patří k výjimečným lidem,
kterým nejsou lhostejné osudy druhých.

Ozvěte se! Společně najdeme řešení Vaší situace
vfs@army.cz
Vojenský fond solidarity
Agentura personalistiky AČR
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
Chcete se o našich aktivitách dozvědět více?
Zajímá Vás, co je u VFS nového?

VOJENSKÝ FOND
SOLIDARITY
Podporuje vojáky
a jejich rodiny v těžké
životní situaci

VOJENSKÝ FOND
SOLIDARITY

Navštivte naše webové stránky
fondsolidarity.army.cz
Navštivte náš facebook
facebook.com/fondsolidarity
Organizujete vlastní akci, v rámci které byste chtěli
podpořit VFS? Rádi byste s námi navázali bližší spolupráci?
Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem a my Vám s Vaším
nápadem pomůžeme!
+420 602 695 803
+420 973 216 334 nebo +420 973 216 339
VOJENSKÝ FOND
SOLIDARITY

Chci poslat dárcovskou sms
 jednorázový příspěvek
sms na číslo 87777 ve tvaru:
DMS VFS 30 nebo DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90
 pravidelný měsíční příspěvek
sms na číslo 87777 ve tvaru: DMS TRV VFS 30
nebo DMS TRV VFS 60 nebo DMS TRV VFS 90

Chci přispět v hotovosti
Do sbírkové pokladničky VFS lze přispět na řadě sportovních,
kulturních a společenských akcí, které organizují příslušníci
vojenských útvarů a zařízení i nadšenci z řad civilní veřejnosti.
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DÍKY
VÁM
MŮŽEME
POMÁHAT

PROČ JE TU VFS?

VFS POMÁHÁ A PODPORUJE

Vojenský fond solidarity (VFS) vznikl jako společný
projekt Ministerstva obrany České republiky a Charity
Česká republika 9. března 2015. Impulsem pro zahájení
této spolupráce bylo úmrtí pěti českých vojáků po
útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu
v červenci 2014.

Podpora VFS je vždy individuální a nastavena tak, aby
odpovídala aktuálním potřebám těch, kterým je určena
– vojákům a vojákyním s jejich rodinami v nelehkých
životních situacích.

POMOHLI JSME:
 RODINÁM VOJÁKŮ, KTEŘÍ PADLI V AFGHÁNISTÁNU
dvěma mimořádnými sbírkami (2014, 2018)
 RODINÁM VOJÁKŮ, KTEŘÍ NÁHLE TRAGICKY ZEMŘELI
finanční podporou v době ztráty příjmů k úhradě
základních životních výdajů, finanční podporou
opatrovnické rodiny, úhradou služeb chůvy

 Vojenský fond solidarity je tu pro všechny vojáky
z povolání i v aktivní záloze, kteří jsou součástí
Armády České republiky, Vojenské policie, Vojenského
zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře
prezidenta republiky.
 Vojenský fond solidarity pomáhá účinně a rychle
vojákům a jejich blízkým v těžkých životních situacích,
do kterých se nedostali vlastním zaviněním.
 Vojenský fond solidarity finančně podporuje
nezaopatřené děti vojáků, kteří zahynuli při plnění
služebních povinností doma i v zahraničí

 TĚŽCE RANĚNÝM A NEMOCNÝM VOJÁKŮM
úhradou zdravotních pomůcek, nákladné léčby, pobytu
rodinného příslušníka ve vojenském léčebném zařízení,
popř. základních životních výdajů (část hypotéky
na dům), potřebných úprav bytu
 RODINÁM VOJÁKŮ S TĚŽCE NEMOCNÝMI
ČI POSTIŽENÝMI DĚTMI
úhradou potřebných zdravotních pomůcek, nákladné
léčby, popř. základních životních výdajů rodiny (část
hypotéky)
 VOJÁKŮM, KTEŘÍ SE OCITLI V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
BEZ VLASTNÍHO ZAVINĚNÍ
finanční podporou při požáru domu a při vážném
onemocnění partnera

PRAVIDELNĚ PODPORUJEME:
 NEZAOPATŘENÉ DĚTI VOJÁKŮ, KTERÉ TRAGICKY
ZTRATILY RODIČE
každoročním zasíláním finančního daru v období Vánoc

Všechny příběhy konkrétní pomoci najdete na

www.fondsolidarity.army.cz

SBÍRKA KE DNI
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
VFS každoročně od roku 2015 organizuje u příležitosti
oslav Dne válečných veteránů peněžní sbírku, při které
spolupracuje s vojenskými útvary a zařízeními resortu
MO ČR. Neodmyslitelný mezinárodní symbol rudý květ
vlčího máku v období sbírky nepřehlédnete.
Tradičně v listopadových
dnech je pro každého
dárce za dobrovolný
příspěvek do sbírkové
pokladničky VFS připraven
vlčí mák s trikolorou jako
poděkování. Získané finanční
prostředky směřují výhradně
na podporu vojáků a jejich
rodin.
Velmi oceňujeme rostoucí
zájem civilních organizací
a firem, které se ke sbírce VFS každým rokem připojují.
Činnost VFS se tak dostává do povědomí široké veřejnosti.
Připojte se i Vy a podpořte VFS.

