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DMS v hodnotě 190 Kč podpoří neziskové organizace během 
oslav 17. listopadu 

 
17. 11. 2022 – Díky spolupráci mobilních operátorů, APMS a Fóra dárců získala úspěšná 
dárcovská SMS čtvrtou cenovou hladinu – a to 190 Kč. Dárci tak budou moci přispět  
190 korunovou DMSkou na podporu veřejně prospěšných organizací v rámci oslav  
17. listopadu. 
  
Dárcovská SMS je oblíbeným dárcovským nástrojem již od doby svého vzniku v roce 2004. Mezi 
dárci jsou v posledních letech nejpopulárnější DMS 90 – v roce 2021 tvořily více než polovinu 
všech odeslaných dárcovských SMS. Od listopadu 2022 ke stávajícím cenovým hladinám 
dárcovských SMS přibyla DMS v hodnotě 190 Kč.  
 
Dárci tak mohou posílat 190 korunovou dárcovskou SMS v rámci oslav 17. listopadu, a to 
konkrétně během Koncertu pro budoucnost, který se rozezní na Václavském náměstí v čase od 
16.30 do 21.30. Organizátoři koncertu (Nerudný fest.cz, z. s.) vyzvou během oslav účastníky 
k podpoře sbírky Člověka v tísni, o.p.s., spojené s akcí Milostivé léto II. K tomu bude využita 
speciální DMS DRUHASANCE. 
 
Ve čtvrtek 17. listopadu proběhne také tradiční slavnostní předávání Cen Paměti národa. 
Uskuteční se v Národní divadle a přímý přenos poběží od 20 hodin na ČT2 a ČRo Plus. Během 
vysílání bude komunikována DMS PAMET ve prospěch sbírky Post Bellum, z.ú., organizátora 
celé akce. 
 
 
 
Kontakt pro média: 
 
Klára Šplíchalová                                Klára Stuchlá Libertová 
Výkonná ředitelka Fóra dárců               Manažerka dárcovských programů   
splichalova@donorsforum.cz                libertova@donorsforum.cz 
+(420) 725 999 101                               +(420) 725 999 102 
 

 

Pro editory: 

Fórum dárců je jediný celorepublikový spolek zastřešující dárce v České republice. Na budování a 

rozvoji prostředí pro dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně od roku 1997. Při Fóru dárců se 

vyprofilovala Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které 

sdružují šest desítek členů. 

 

Fórum dárců se aktivně účastní legislativních procesů směřujících k prosazování zlepšení podmínek pro 

dárcovství a rozvoje veřejně prospěšných aktivit v České republice. Fórum dárců je jedním ze 

zakládajících členů CSR platformy Byznys pro společnost.   
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Fórum dárců přispívá k formování dárcovského prostředí mnoha zásadními projekty: 

  

Informace k Dárcovské SMS najdete na Darcovskasms.cz 

Více informací k individuálnímu dárcovství najdete na Darujspravne.cz 

Žebříčky nadací a nadačních fondů najdete na Donorsforum.cz 

Všechny vítěze Cen Fóra dárců poznáte na Cenyforadarcu.cz 

https://www.darcovskasms.cz/
https://www.darujspravne.cz/
https://www.donorsforum.cz/
http://www.cenyforadarcu.cz/

