
Darovací certifikát
MOTYKA A RÝČ

POMOHOU OBDĚLAT POLE A UŽIVIT RODINU

Jak  pomohou
MOTYKA A RÝČ

Pokud Vám někdo daroval tento
cert i f ikát ,  pomohl  Vaším
jménem zlepšit budoucnost jedné
c h u d é  r o d i n y  n á k u p e m
zemědělského  náčiní.

V  chudých  venkovských  oblastech
Asie  či  Afriky  žijí  lidé  často  jen  z
toho,  co  si  sami  vypěstují.  Někdy
však  nemají  prostředky  ani  na
pořádnou  motyčku  nebo  rýč,  bez
kterých se jen těžko připravuje pole
pro  osev.  Mnohdy  také  používají
nekvalitní osivo a jejich úroda bývá
tak  chudá,  že  stěží  uživí  celou
rodinu. Obyčejná motyka a kvalitní
osivo dokážou někomu změnit život.

Díky  tomuto  Skutečnému dárku
dostanou farmáři motyku a rýč a
další kvalitní zemědělské náčiní,
se  kterým  mohou  opečovávat
vlastní  pole  a  zahrádky.  Díky
kvalitnímu  osivu  zlepší  své
zemědělství  a  budou  schopni
uživit  své rodiny.  Motyka a  rýč
znamenají pro lidi v chudší části
světa první krok k soběstačnosti.

Gymnázium Velké Meziříčí



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 300 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.
Šafaříkova 24
120 00 Praha 2
darek@clovekvtisni.cz
tel: +420 734 428 384
www.skutecnydarek.cz

MOTYKA A RÝČ
POMOHOU OBDĚLAT POLE A UŽIVIT RODINU

Příběh, který napsal Skutečný dárek

Radost ze zemědělského náčiní

má nyní i paní Nalishebo Kaima

ze Zambie. Díky dárcům z Česka

o b d r ž e l a  o d o l n é  o s i v o ,

přenosnou  pumpu  na  vodu  a

konev,  aby  mohla  kdykoli

zalévat  svou  úrodu  a  neměla

potíže  s  hledáním  vodního

zdroje  a  nošením  vody.

„Předtím, než nás Člověk v tísni proškolil, jsem nepoužívala kvalitní osivo a má úroda byla chudá,

ale letos předčila veškerá má očekávání,“ popisuje 44letá žena a maminka sedmi dětí. Část úrody

ponechala paní Kaima pro svou rodinu a zbytek prodala. To jí umožnilo zaplatit školné pro děti,

koupit jim školní uniformy a nakoupit nové oblečení pro celou rodinu. Díky dobré úrodě teď rodině

paní Kaima svítá na lepší časy.


