Darovací certifikát
OSLÍK S POVOZEM
ZKRÁTÍ CESTU NEJEN PRO VODU

Jak pomůže
OSLÍK S
POVOZEM
Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším
jménem zlepšit budoucnost

Rodiny v chudých oblastech Afriky
či Asie často nemají dost prostředků
na to, aby mohly svým dětem pořídit
výživné jídlo nebo je dát do školy. To
vše ale dokáže změnit jeden oslík i s
povozem. I když se oslík tváří trochu
smutně, pro svého majitele je
zdrojem radosti. Slouží totiž jako
dokonalý

chudé rodiny nákupem oslíka i s
povozem.

Gymnázium Velké Meziříčí

dopravní prostředek v zemích,
kde se jezdí po prašných cestách.
Unese čtyři barely s vodou, a
když má i povoz, může s ním
rodina převážet zboží na trh.
Tento Skutečný dárek se tak
promění ve věrného čtyřnohého
pomocníka, který ulehčí chudým
rodinám život.

OSLÍK S POVOZEM
ZKRÁTÍ CESTU NEJEN PRO VODU

Příběh, který napsal Skutečný dárek
Pan Terefe Tesfay z Etiopie
nemohl uživit svou ženu a
malou holčičku, která trpěla
podvýživou. Naštěstí se ji i s
přispěním Člověka v tísni
podařilo zachránit a rodina
pana Terefe dostala díky
podpoře dárců z Česka jednoho
oslíka s povozem. „Nyní se
mohu díky oslíkovi rychle
dostat na trh, kde lidem
pomáhám převážet jejich
nákupy domů. Na povoz se
vejde i spousta materiálu.“
Za den práce si pan Terefe nyní vydělá v přepočtu 250 Kč, což je dost pro celou rodinu, a nemusí se
už bát, že by jeho dcera neměla dostatek výživného jídla. Díky oslíkovi s povozem mohou lidé jako
pan Terefe získat nový způsob výdělku a zajistit tak své rodině lepší budoucnost.

100 % hodnoty Skutečného dárku se stane součástí sbírky Skutečná
pomoc, kde bude přiřazena do jednoho z jejích pěti programů: Zdraví,
Vzdělání, Obživa, Voda a Česká republika. Člověk v tísni garantuje, že
peníze budou využity tak, aby pomohly co nejefektivněji.
Částka 7 500 Kč, hodnota tohoto certifikátu, se stává součástí programu
OBŽIVA. Pomůže postavit se na vlastní nohy lidem v chudých zemích
Afriky a Asie. Díky ní Člověk v tísni nakoupí potřebným např. domácí
zvířata, lepší nářadí, sazenice, osivo nebo potřeby pro chov ryb.

Člověk v tísni, o.p.s.
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