
Darovací certifikát
KUDRNATÁ OVCE

DÁ MLÉKO, VLNU I JEHŇÁTKA

Jak pomůže
KUDRNATÁ
OVCE

Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším
jménem zlepšit budoucnost jedné
chudé rodiny nákupem ovečky.

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. To vše umí změnit
jedna kudrnatá ovečka. Tento
Skutečný dárek znamená pro rodinu
zdroj příjmů a start do nového
života. Ovečky dávají vlnu

a mléko, navíc mají každý rok
nová jehňata. Až se stádo
dostatečně rozroste, mohou
rodiče některá jehňátka prodat, a
za utržené peníze poslat děti do
školy, opravit dům nebo spořit na
horší časy. Díky naší zdánlivě
malé pomoci získají lidé v chudší
části světa šanci na lepší
budoucnost.

Věnují žáci 6. třídy, ZŠ a MŠ Bohdalov, školní rok
2021/2022



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 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.

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

 Bizunesh Mengesha z Etiopie

prožívala poslední čtyři roky

těžké chvíle. Její manžel ji

opustil, když byla těhotná, a

Bizunesh tak musela živit celou

rodinu sama. Jedno neštěstí

následovalo druhé a pár měsíců

poté se jí zbortil dům. Musela

hledat pomoc u příbuzných a

nakonec ji do svého domu vzal

její švagr.

Na živobytí však stále byla

sama a vydělávala si

pěstováním a prodejem kávy. Když nebyla sezóna, Bizunesh neměla výdělek a rodině hrozila bída.

„Od Člověka v tísni jsem dostala ovečku a beránka, brzy jsem se dočkala dvou jehňat. Chtěla bych

stádo ještě rozšířit a pak ovce vyměnit za krávu. Jsem vděčná za to, že jsem dostala tyto ovce,“

usmívá se Bizunesh. Díky Skutečnému dárku snad jí i jejím dětem svítá na lepší časy.


