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DVACET KUŘAT

ZNAMENÁ ZÁKLAD OBŽIVY PRO CELOU RODINU

Jak  pomůže
DVACET KUŘAT

Pokud Vám někdo daroval tento
cert i f ikát ,  pomohl  Vaším
jménem zlepšit budoucnost jedné
chudé  rodiny  nákupem  dvaceti
kuřátek.

V chudých venkovských oblastech
Afriky  a  Asie  rodiny  často  nemají
dostatek  prostředků,  aby  svým
dětem  mohly  pořídit  výživné  jídlo
nebo je poslat do školy. Mnoho dětí
m á  d e n n ě  n a  j í d e l n í č k u  j e n
moučnou  kaši  a  podvýživa  je  zde
velký  problém.  Dvacet  kuřat  tak
může  jedné  rodině  změnit  život.
Tento  Skutečný  dárek  dá  rodině
šanci na nový začátek.

Když  kuřata  vyrostou,  začnou
snášet  vejce,  která  obohatí
jídelníček  o  důležité  proteiny.
Vajíčka také může rodina prodat
na trhu nebo vyměnit za zeleninu
č i  m ý d l o .  K d y ž  s e  k u ř a t a
rozrostou v hejno,  stačí  jen část
zvířat  prodat  a  přilepšit  tak
rodinnému  rozpočtu.  Díky  naší
pomoci získají lidé v chudší části
světa šanci na 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 250 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
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Příběh, který napsal Skutečný dárek

Paní  Mukelabai  Nowanga  ze

Zambie  dostala  od  dárců  z

Česka  slepice  a  kohouta.

Dočkala  se  prvních  vajíček,

která obohatila jídelníček jejích

pěti  dětí.  Až  bude  mít  rodina

vajíček dost, chce je prodávat a

vydělat si tak více peněz. „Jsme

Člověku v tísni moc vděční za

to,  že  lidem,  jako  jsme  my,

pomáhá. Přejeme lidem z Česka,

ať je Bůh provází,“ směje se paní

Mukelabai.

Radost měla také paní Sibamba Kaumba z vesnice Mungongo, kde žije se svými dětmi a vnoučaty:

„Bojovala jsem s tím, abych mohla poslat své děti do školy. Díky těmto kuřatům budu moci vydělat

peníze a za ně koupit svým dětem knihy, aby mohly začít studovat.“ Kuřata tak pomohla těmto

dvěma rodinám k větší samostatnosti a dětem dala šanci na vzdělání a lepší budoucnost.


