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Jak pomůže
certifikát
BOJ SE SUCHEM

Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším jménem
drobným farmářům vypořádat se se
změnou klimatu.

Jedním z nejvýraznějších projevů
klimatické změny je sucho, které
ovlivňuje život na celém světě. Rozdíl je
v tom, že my máme možnost si kdykoliv
v supermarketu koupit potraviny,
farmáři z chudých zemí Afriky a Asie
jsou ale závislí na vlastní úrodě a často
živí sebe a své rodiny jen z toho, co sami
vypěstují. Když neprší, jak má, vůbec
nezasejí, a to znamená jediné – hlad.

Proto přenášíme boj se suchem z
papíru přímo na pole a díky
Skutečnému dárku učíme farmáře
udržitelně využívat přírodní zdroje.
Rozdáváme jim sazenice odolné na
výkyvy počasí. Ukazujeme jim, jak
zadržovat vodu v krajině a efektivně
zavlažovat pole. Zdravější krajina je
nadějí na lepší zítřky.

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 500 Kč, hodnota tohoto certifikátu, se stává součástí programu
OBŽIVA. Pomůže se lidem v chudých zemích Afriky a Asie postavit na
vlastní nohy. 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

 Farmář Shek Kedir z Etiopie

žije v oblasti, kde důsledky

klimatické změny tvrdě pociťují

všichni zemědělci. Několik let v

řadě nemohl uživit svou rodinu,

jeho pole totiž postihly eroze a

skoro vůbec se neurodilo. Pan

Shek se díky školení Člověka v

tísni naučil, jak má o svoji půdu

pečovat.

Nedaleko něj žije pan Kassa

Dilgeba. Ani on nevěděl, co si se

svou neúrodnou půdou počít.

Dal na naše rady, dostal semena a začal pěstovat speciální traviny zabraňující erozím. Jejich

sazenice teď prodává ostatním, a má tak zajištěné živobytí i v dobách sucha.

Oba farmáři předávají nové znalosti svým sousedům, jdou příkladem, a krajina na jihozápadě

Etiopie se tak může pomalu zotavovat. „Můj život se změnil k lepšímu. Můžu si dokonce dovolit

jednou za rok darovat pár semen nebo sazenic ostatním farmářům,” raduje se pan Kassa.


