Děkujeme GOAML!!! S vaší pomocí vykouzlíme v
roce 2020 více úsměvů tam, kde je potřeba.

U nás máme vodu na dosah ruky. Jinde na světě ale
lidé putují za vodou dlouhé hodiny nebo ji berou ze
špinavých řek. Jedna pumpa přitom dokáže zásobovat
malou vesnici.
Tento Skutečný dárek pomůže dostat čistou pitnou
vodu přímo k lidem, kteří ji potřebují. Ušetří čas a
zabrání šíření chorob. Díky naší pomoci získají lidé
v chudých zemích to nejzákladnější – vodu. Skutečný
dárek je sdílená radost.

Nákupem certiﬁkátů pod značkou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
„Jsem tak šťastná, že už nemusíme chodit daleko pro
vodu, ani na ni stát fronty. Můžu mít to, co mí rodiče
nemohli – pitnou vodu kousek od domu,“ říká paní
Medhanit Barkot. Medhanit žije v malé etiopské vesnici,
kde Člověk v tísni vybudoval nový zásobovací systém
na vodu a pomáhá místním opravovat staré a nefunkční
vodní zdroje. Díky dárcům v ČR zajišťuje Člověk
v tísni vodu nejen v Etiopii, ale také například
v Afghánistánu.
100 % hodnoty Skutečného dárku směřuje do veřejné

sbírky Člověka v tísni Skutečná pomoc. Výtěžek sbírky
pomáhá lidem v chudých zemích. Částka 4 500 Kč, hodnota
tohoto certiﬁkátu, se v rámci sbírky stává součástí
programu VODA.

Pro nákup podobného certiﬁkátu pro Vaše blízké navštivte

Děkujeme GOAML!!! S vaší pomocí vykouzlíme v
roce 2020 více úsměvů tam, kde je potřeba.

Válka, hladomor, zemětřesení. Slova, která nám možná
zní vzdáleně, jsou v jiných koutech světa realitou. Lidé,
které takové neštěstí postihne, jsou v bezprostředním
ohrožení života. V těchto chvílích potřebují nejvíce ze
všeho zajistit přístup k pitné vodě, bez níž se není
možné obejít. Právě zdroje čisté vody se však při
humanitárních krizích mohou snadno znečistit, zničit
nebo i vyschnout.
Tento Skutečný dárek vyčistí 10 000 litrů vody od
bakterií a mikroorganismů a zajistí tak jedné
domácnosti dostatek pitné vody na 2 měsíce.

Nákupem certiﬁkátů pod značkou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
„Nikdy nás nenapadlo přemýšlet o vodě jako o něčem
drahocenném, než přišla válka. Měli jsme jí vždy
dostatek. Ale pak nám došla a my si to uvědomili. Voda
je zdroj života. Abych s ní šetřila, používám stejnou
vodu na mytí nádobí a na zalévání. Také sbírám
dešťovku a v zimě nechávám roztát sníh,” říká 82letá
Mariia z východní Ukrajiny. Válka zde zničila potrubí a
voda zmizela z kohoutků i ze studní. Obyvatelé vesnic
zasažených boji jsou již několik let odkázáni na vodu
dovezenou z cisteren.
Člověk v tísni během humanitárních krizí
zprostředkovává lidem přístup k pitné vodě. Kromě
Ukrajiny a Sýrie pomáháme také lidem v Etiopii, Barmě
nebo Iráku.
100 % hodnoty Skutečného dárku směřuje do veřejné sbírky
Člověka v tísni Skutečná pomoc. Výtěžek sbírky pomáhá
lidem v chudých zemích. Částka 500 Kč, hodnota tohoto
certiﬁkátu, se stává součástí programu VODA.
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drahocenném, než přišla válka. Měli jsme jí vždy
dostatek. Ale pak nám došla a my si to uvědomili. Voda
je zdroj života. Abych s ní šetřila, používám stejnou
vodu na mytí nádobí a na zalévání. Také sbírám
dešťovku a v zimě nechávám roztát sníh,” říká 82letá
Mariia z východní Ukrajiny. Válka zde zničila potrubí a
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Člověk v tísni během humanitárních krizí
zprostředkovává lidem přístup k pitné vodě. Kromě
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Pro nákup podobného certiﬁkátu pro Vaše blízké navštivte

Děkujeme GOAML!!! S vaší pomocí vykouzlíme v
roce 2020 více úsměvů tam, kde je potřeba.

Když potřebujeme pitnou vodu my, jednoduše
otočíme kohoutkem. Lidé v chudých zemích takové
štěstí nemají. Voda v okolí jejich bydliště bývá často
znečištěná, nebo také žádná. Pro pár doušků
životadárné tekutiny musí často vyrážet na dlouhé
cesty.
Tento Skutečný dárek zkrátí lidem v chudých zemích
Afriky a Asie cestu k pitné vodě. Na potřebných
místech Člověk v tísni vybuduje nebo opraví studny a
naučí místní obyvatele, jak s nimi zacházet, aby jim
vydržely co nejdéle. Skutečný dárek je sdílená radost.

Nákupem certiﬁkátů pod značkou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
Když se v etiopské vesnici Yeye porouchal vrt, nejbližší
pitná voda byla najednou sedm hodin cesty daleko.
Místní lidé tak často brali vodu z blízkého, ale
znečištěného rybníčku. Taková voda pro ně
představovala riziko nebezpečných nemocí. Člověk
v tísni vrt opravil a výrazně tak zkrátil místním lidem
cestu k pitné vodě. Mají radost, že z jejich Skutečného
dárku – Kohoutku na vodu, už teče čistá pitná voda.
Skutečný dárek zkracuje cestu k pitné vodě nejen
v Etiopii, ale také například v Afghánistánu.
100 % hodnoty Skutečného dárku směřuje do veřejné sbírky
Člověka v tísni Skutečná pomoc. Výtěžek sbírky pomáhá
lidem v chudých zemích. Částka 400 Kč, hodnota tohoto

certiﬁkátu, se v rámci sbírky stává součástí programu VODA.
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Děkujeme GOAML!!! S vaší pomocí vykouzlíme v
roce 2020 více úsměvů tam, kde je potřeba.

U nás máme pitnou vodu na dosah ruky. Jinde na
světě ale musí lidé pro vodu chodit celý den. Studny
v okolí jsou buď znečištěné, nebo vyschlé. Tento
Skutečný dárek zajistí chudé rodině kanystry na vodu.
Ponese je oslík, a tak zvládnou přinést mnohem více
vody najednou.
Zároveň dostanou ﬁltry, které ji vyčistí. Díky naší
pomoci získají lidé v chudých zemích čistou pitnou
vodu. Skutečný dárek je sdílená radost.

Nákupem certiﬁkátů pod značkou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
V období sucha jsou Etiopané závislí na vodě, kterou si
sami nosí v kanystrech. Malý Bafata Imankena to zažil
na vlastní kůži ve škole, kterou Člověk v tísni postavil
v etiopském Asore. „Neměli jsme tu žádnou vodu na
pití. Když jsme měli žízeň, museli jsme počkat až domů.
Teď tu budeme mít kanystry a bude to mnohem
jednodušší,“ říká Bafata. Díky dárcům v ČR zajišťuje
Člověk v tísni vodu pro potřebné nejen v Etiopii, ale
třeba i v Afghánistánu.
100 % hodnoty Skutečného dárku směřuje do veřejné

sbírky Člověka v tísni Skutečná pomoc. Výtěžek sbírky
pomáhá lidem v chudých zemích. Částka 200 Kč, hodnota
tohoto certiﬁkátu, se v rámci sbírky stává součástí
programu VODA.
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