
Darovací certifikát
ČTYŘI KANYSTRY NA VODU

ULEHČÍ CESTU ZA VODOU

Ženy a děti v Africe stráví
denně až několik hodin
cestou pro vodu. Díky tomuto
certifikátu jim rozdáme
kanystry na vodu, které jim
umožní ji snadněji
přepravovat. Darovat kanystr
tak znamená darovat vodu. A
voda je život.

Věnují žáci 8.A s třídní učitelkou zeVěnují žáci 8.A s třídní učitelkou ze
ZŠ a MŠ Ostrava - Bělský Les, B.ZŠ a MŠ Ostrava - Bělský Les, B.
Dvorského 1Dvorského 1

  

Hodnota certifikátu: 200 Kč.
Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
darek@clovekvtisni.cz



JAK POMŮŽE SKUTEČNÝ DÁREK

ČTYŘI KANYSTRY NA VODU

U nás jsme zvyklí, že otočíme kohoutkem a teče z něj čistá voda. V některých zemích Afriky pro ni musí
ženy chodit i celý den. Voda v okolí totiž bývá znečištěná nebo kvůli suchu není dostupná vůbec. Chození
pro vodu bere ženám čas, který by mohly věnovat svým dětem nebo vzdělávání. V kanystrech mohou
přinést více vody a nebudou už muset k prameni tak často. Tento Skutečný dárek zajistí chudé rodině
kanystry na vodu, ve kterých ji budou moci přenést a bezpečně uskladnit. Spolu s kanystry dostanou i filtry,
které vodu vyčistí od bakterií. Díky tomu nebudou dětem hrozit průjmová onemocnění, která mnohdy vedou
i k podvýživě. Díky naší pomoci budou mít lidé to nejzákladnější – čistou vodu.

Příběh, který napsal Skutečný dárek

 V Etiopii prší tři měsíce a po

celý zbytek roku je sucho. Lidé

jsou v té době závislí na vodě,

kterou si vlastnoručně přinášejí

v kanystrech. Malý Bafata

Imankena to zažil na vlastní

kůži ve škole, kterou Člověk v

tísni postavil v etiopském

Asore. „Neměli jsme tu žádnou

vodu na pití. I když jsme měli

žízeň, museli jsme počkat až

domů. Teď tu budeme mít

kanystry a bude to mnohem

jednodušší,“ říká Bafata. Foto:

Archiv Člověka v tísni

Podobně to vnímají i učitelé. Pan Agirso Tomato, ředitel školy Loke Abaya, která také dostala

kanystry, říká: „Hodně nám to pomůže. Děti budou mít možnost se napít a doufám, že se tak budou

při vyučování moci lépe soustředit.“

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 200 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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