Darovací certifikát
100% KRÁVA
ZMĚNÍ CHUDÉ RODINĚ ŽIVOT

Jak pomůže
100% KRÁVA
Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším
jménem zlepšit budoucnost jedné
chudé rodiny nákupem krávy.

V chudých venkovský oblastech
Asie či Afriky lidé často nemají
možnost výdělku. Nemohou si pak
dovolit posílat své děti do školy nebo
jim vařit takové jídlo, díky kterému
zdravě porostou. Jedna kráva je tak
pro chudou rodinu opravdovým
požehnáním. Tento Skutečný dárek
se stane novým zdrojem příjmů pro
ty, kteří to nejvíce potřebují. Jedna
zdravá

kráva dává mléko, které je
zdrojem důležitých bílkovin a
minerálů. Je také neocenitelným
pomocníkem při orání pole. Když
se krávě narodí telata, může je
rodina vyměnit na trhu za to, co
právě potřebuje. Ať jsou to třeba
boty, oblečení nebo vajíčka. Díky
naší pomoci se lidé v chudší části
světa postaví na vlastní nohy a
začnou nový život.

Milé děti z 1. stupně ZŠ a MŠ Tehov! Vaše pomoc a dobré srdce někomu hodně
zlepší život!

100% KRÁVA
ZMĚNÍ CHUDÉ RODINĚ ŽIVOT

Příběh, který napsal Skutečný dárek
Když se přes Filipíny přehnal
nejsilnější tajfun, který kdy
zasáhl pevninu, paní Tity
Salamida s manželem přišli
rázem o živobytí i o střechu nad
hlavou. „Před katastrofou jsme
měli malou farmu se zvířaty a
kokosovou plantáží,“ vzpomíná.
Tajfun ale plantáž zničil a
zvířata musela rodina prodat,
aby mohla opravit poničený
dům.
Díky dárcům z Česka si pořídili
býčka. „Lidé z Člověka v tísni mi také poradili, jak se o zvíře správně starat a jak poznat, když bude
nemocné. Bylo to pro mě velmi užitečné,“ říká paní Salamida. Do budoucna už plánuje rozšířit své
stádo o kravku. Prodejem mléka nebo telátek by pak mohla ušetřit peníze do rodinného rozpočtu a
začít pracovat na obnově své farmy. Díky Skutečnému dárku tak získala rodina paní Salamidy
nejen pomoc v nouzi, ale také šanci na nový začátek.

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.
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