Milé GOAML, díky, díky a díky...Hodn va e
pomoc znamená.

U nás jsme zvyklí, e kdy oto íme kohoutkem, te e
z n j istá voda. V n kterých oblastech Afghánistánu
ale eny tráví dlouhé hodiny putováním za pitnou
vodou, kterou pak berou i ze pinavých ek.
Tento darovací certi kát má hodnotu jedné pumpy na
vodu, která m e zásobovat touto ivotodárnou
tekutinou celou men í vesnici. Pumpy, které tahají
vodu ze studní, kope a vrtá lov k v tísni nejen
v Afghánistánu.

Nákupem certi kát pod zna kou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci spole nosti lov k v tísni, o. p. s.

SKUTE NÝ P ÍB H
Studna je skv lý dárek! Ka dý rok zem e kv li pinavé
vod v Afghánistánu 85 000 d tí. Spole nost lov k
v tísni se to sna í zm nit, a proto kope a vrtá desítky
nových studní nebo opravuje ty nefunk ní, na které
instaluje nové pumpy. Díky isté podzemní vod ze
studní se výrazn sni uje nemocnost d tí. Ty navíc
mohou as, který by strávily cestováním pro vodu,
v novat t eba studiu ve kole.
Výt

ek z prodeje darovacích certi kát je podle volby dárce

ur en na podporu VZD LÁNÍ V R, nebo jednoho ze ty
zahrani ních program pomoci: VODA, KOLY, OB IVA
a ZDRAVÍ. ástka 4.500 K , za kterou dárce zakoupil tento
certi kát, bude pou ita v programu VODA.

Pro nákup podobného certi kátu pro Va e blízké nav tivte

Milé GOAML, díky, díky a díky...Hodn va e
pomoc znamená.

Dej lov ku rybu - nasytí ho na jeden den; nau ho
chytat ryby - nasytí jej na celý ivot, íká staré
p ísloví. Tento Skute ný dárek poskytne chudým lidem
v echno, co pot ebují k chovu ryb: pot r, krmivo i
znalosti, jak se o ryby správn starat. Díky na í pomoci
získají lidé v chudých zemích zdroj p íjm a tak anci
na lep í budoucnost. Skute ný dárek je sdílená radost.

Nákupem certi kát pod zna kou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci spole nosti lov k v tísni, o. p. s.

Hluboko v de tných lesích oblasti Punia v Kongu není
lehký ivot. Lidé elí nebezpe í nájezd rebel . V t inu
obyvatel su uje chudoba a hlad. Tradi n se iví
lovem, zv e v ak ubývá. V t ina zdej ích d tí nikdy
nejedla nap íklad vají ka. Místní ale vzali v ci do
vlastních rukou a rozhodli se zalo it chov ryb. Chybí jim
ov em rybí pot r a znalosti. Díky dárc m v R lov k
v tísni p edává chudým lidem v Kongu materiály i
zku enosti pot ebné pro rybníká ství.
100 % hodnoty Skute ného dárku sm uje do ve ejné sbírky

lov ka v tísni Skute ná pomoc. Výt ek sbírky pomáhá
lidem v chudých zemích. ástka 150 K , hodnota tohoto
certi kátu, se v rámci sbírky stává sou ástí programu
OB IVA.
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Milé GOAML, díky, díky a díky...Hodn va e pomoc
znamená.

Sanitace je d le it j í ne svoboda, ekl v roce
1925 Mahátma Gándhí. Oby ejná toaleta toti doká e
sní it d tskou úmrtnost, zlep it rodinný rozpo et
i zdraví en. P itom na sv t je jedna miliarda lidí, co
chodí do k oví. A co tam odlo í, se rychle p es
zne i t nou vodu dostane p ímo na jejich talí . ádný
jiný vynález za posledních 200 let nezachránil tolik
ivot jako záchod. Tak e na jeden takový vynález
p ispívám Tvým jménem. Postaví ho lov k v tísni.

Nákupem certi kát pod zna kou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci spole nosti lov k v tísni, o. p. s.

SKUTE NÝ P ÍB H
Spole nost lov k v tísni pomáhá zlep ovat hygienu a
sanitaci nap íklad v Etiopii, Angole, Kambod i,
Afghánistánu nebo v Kongu. Základem je osv ta
místní lidé si sami musí chtít postavit záchod. Chodí se
po vesnici a ukazují se domácnosti, které mají hezké
latríny. Srovnávají se s t mi, kdo chodí ven. Kmenový
v dce, sta e ina, záchod má a nemusí se schovávat ve
k oví. Záchod je zde stejný symbol bohatství, jako kdy
my máme na zahrad zaparkovaný Rolls-Royce.
Výt ek z prodeje darovacích certi kát je podle volby dárce
ur en na podporu VZD LÁNÍ V R, nebo jednoho ze ty
zahrani ních program pomoci: VODA, KOLY, OB IVA
a ZDRAVÍ. ástka 600 K , za kterou dárce zakoupil tento

certi kát, bude spole ností lov k v tísni pou ita v programu
VODA.
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V echách jsme zvyklí, e kdy oto íme kohoutkem,
te e z n j istá voda. Na venkov v Etiopii nic takového
nemají a místní eny a d ti musí asto chodit
ke vzdáleným studnám. Tento darovací certi kát má
hodnotu ty kanystr na vodu. Tolik p esn unese
oslík na fotogra i a rodin v Etiopii vysta í t ch sto
litr pitné vody na jeden den. Rodina, která ji kanystry
má, dostane vodní ltr, který jednodu e odstraní
ne istoty a z vody nabrané z kalu e ud lá vodu pitnou.
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opravili adu dal ích zdroj vody. Sna ili jsme se tak
lidem uleh it zásobování touto cennou tekutinou
v dob opakovaného sucha. V mnoha zemích také
pot ebným rozdáváme jednoduché ltry, které z vody
z kalu e nebo pinavé eky doká ou odstranit ne istoty
i bakterie. Zabrání se tak mnoha nemocem a lidé se
dostanou k n emu tak základnímu, jako je pitná voda.
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v dob opakovaného sucha. V mnoha zemích také
pot ebným rozdáváme jednoduché ltry, které z vody
z kalu e nebo pinavé eky doká ou odstranit ne istoty
i bakterie. Zabrání se tak mnoha nemocem a lidé se
dostanou k n emu tak základnímu, jako je pitná voda.
Výt

ek z prodeje darovacích certi kát je podle volby dárce

ur en na podporu VZD LÁNÍ V R, nebo jednoho ze ty
zahrani ních program pomoci: VODA, KOLY, OB IVA
a ZDRAVÍ. ástka 200 K , za kterou dárce zakoupil tento
certi kát, bude pou ita v programu VODA.

Pro nákup podobného certi kátu pro Va e blízké nav tivte

Milé GOAML, díky, díky a díky...Hodn va e pomoc
znamená.

V echách jsme zvyklí, e kdy oto íme kohoutkem,
te e z n j istá voda. Na venkov v Etiopii nic takového
nemají a místní eny a d ti musí asto chodit
ke vzdáleným studnám. Tento darovací certi kát má
hodnotu ty kanystr na vodu. Tolik p esn unese
oslík na fotogra i a rodin v Etiopii vysta í t ch sto
litr pitné vody na jeden den. Rodina, která ji kanystry
má, dostane vodní ltr, který jednodu e odstraní
ne istoty a z vody nabrané z kalu e ud lá vodu pitnou.

Nákupem certi kát pod zna kou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci spole nosti lov k v tísni, o. p. s.
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