Darovací certifikát
PUMPA NA ČISTOU A ZDRAVOU VODU
PŘINESE ŽIVOTADÁRNOU VODU

Jak pomůže
VODNÍ PUMPA
Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším
jménem zajistit chudým lidem
životodárnou pitnou vodu.

Jedna desetina lidí na světě nemá
přístup k pitné vodě. V chudých
oblastech Afriky či Asie pro ni ženy
mnohdy musí každý den chodit
několik kilometrů a u zdroje pak
čekají dlouhé fronty. Když není v
blízkosti pramen nebo studna, nosí
domů vodu ze znečištěných řek
nebo rybníčků. Jedna pumpa na
vodu přitom dokáže zásobovat celou

Tento Skutečný dárek pomůže
vybudovat zdroj pitné vody, který
přivede nezávadnou vodu lidem
blíže. Místní ženy pro ni již
nebudou muset chodit hodiny po
nebezpečných cestách. Díky
tomu budou moci věnovat více
času dětem, práci nebo
vzdělávání. Čistá a pitná voda
také sníží riziko vzniku

menší vesnici.

infekčních chorob u dětí. Dar
vody je darem života.

Gymnázium Velké Meziříčí

PUMPA NA ČISTOU A ZDRAVOU VODU
PŘINESE ŽIVOTADÁRNOU VODU

Příběh, který napsal Skutečný dárek
Paní Albertina a paní Luiza žijí
ve vesnici Santa Teresa, která
leží v samém středu Angoly.
Dříve zde nebyl žádný zdroj
pitné vody a ženy z vesnice pro
ni musely chodit často i dvakrát
denně ke vzdálené řece. „Když
bylo období dešťů, spláchlo to
všechny odpadky a nepořádek
do řeky a ten tam nějakou dobu
zůstal. Ta voda byla opravdu
špinavá a my jsme ji pili,“
vzpomíná paní Luiza.
Díky podpoře dárců z Česka má nyní Albertina i Luiza pumpu na vodu kousek od domu. „Od té
doby, co máme pumpu v naší vesnici, je celá rodina zdravější,“ pochvaluje si paní Albertina. „Děti
už nemají bolesti břicha, také už méně trpí na průjmy, protože voda z pumpy je opravdu čistá.
Jsme vděční za to, že díky Člověku v tísni teď máme pumpu, která nám dává zdravou a pitnou
vodu.“

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 4 500 Kč, hodnota tohoto certifikátu, se stává součástí programu
VODA. Pomůže zajistit čistou vodu a zlepšit hygienu v chudých zemích
Afriky a Asie a v zemích stižených humanitární krizí. Díky ní Člověk v
tísni např. vybuduje nové studny a opraví ty staré, postaví zásobníky
vody a záchody nebo koupí kanystry na přenášení vody.
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