Darovací certifikát
BIOPLYNÁRNA
VYRÁBÍ ČISTOU ENERGII NA VAŘENÍ A SVÍCENÍ

Jak
pomůže
BIOPLYNÁRNA
Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším
jménem zlepšit budoucnost jedné
chudé rodiny nákupem
bioplynárny.

Na venkově v Africe či Asii si lidé
nemohou svítit elektřinou nebo vařit
na sporáku na zemní plyn. Když
padne tma, děti si už stěží napíšou
úkoly do školy. Bioplynárna tak
znamená pro jednu rodinu hotový
zázrak. Tento Skutečný dárek dá
spolehlivý zdroj čisté energie těm,
kteří ho opravdu potřebují.
Bioplynárny jsou zařízení zapuštěná
v zemi, ve kterých se z

Gymnázium Velké Meziříčí

rozkládajících zbytků jídla nebo
zvířecího trusu uvolňuje směs
metanu a oxidu uhličitého. Díky
ní mohou lidé doma vařit a svítit.
Zároveň zde vzniká hnojný kal,
který slouží jako účinná náhrada
za drahá chemická hnojiva pro
zahrady a pole. Naše pomoc dá
lidem z chudší části světa
spolehlivý zdroj energie a šetří
přírodu.

BIOPLYNÁRNA
VYRÁBÍ ČISTOU ENERGII NA VAŘENÍ A SVÍCENÍ

Příběh, který napsal Skutečný dárek
Paní Ngebe a pan Costa z malé
vesnice na západě Zambie mají
doma novou bioplynárnu. „Dříve
jsme vydali hodně energie jen
na shánění dřeva na vaření. U
vaření jsme se i často popálili.
Ale je to pryč,“ usmívá se paní
Ngebe. Díky bioplynu, který v
bioplynárně vzniká, teď mohou
vařit přímo na kuchyňském
vařiči. Hnojný kal ze zvířecího
trusu je také výborné hnojivo.
„Mé zahradě se teď velmi daří.
Máme skvělou zeleninu,“ pochvaluje si novou bioplynovou stanici paní Ngebe. „Loni touto dobou
jsme měli problém s tím, že jsme zasadili řepku a naši zahradu zamořili mšice a jiní škůdci. Letos
je naše úroda zdravá,” dodává. Díky bioplynárně má teď jedna rodina o něco lepší život. A místní
příroda o něco menší úbytek dřeva a efektivně zužitkovaný odpad.

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 1 800 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.
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