
Darovací certifikát
BEZPEČNÝ POROD

ZACHRAŇUJE MAMINKY I DĚTI

Jak pomůže
BEZPEČNÝ POROD

Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším jménem
zajistit jedné mamince, aby její porod
proběhl bezpečně.

Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším jménem zajistit
jedné mamince, aby její porod proběhl
bezpečně. Narození miminka má být
jednou z nejšťastnějších chvil v životě.
Místo štěstí ale v mnoha částech světa
nastává boj o život maminky i dítěte.
Ženám totiž chybí správné informace,
léky i odborná pomoc. Některé děti tak
nepřežijí svůj první den. Tento Skutečný
dárek zajistí

bezpečný porod pro jednu ženu v
chudých oblastech Afriky či Asie.
Člověk v tísni vyškolí tradiční
porodní báby tam, kde je porodnice
příliš daleko. Zajistí, aby ve
zdravotních střediscích byli
proškolení zdravotníci a dostatek
léků. Díky osvětě v komunitách se
nastávající maminky dozvědí
potřebné informace o těhotenství a
porodu. S naší pomocí maminky i
děti prožijí porod v klidu a bezpečí

Věnují žáci 6. třídy, ZŠ a MŠ Bohdalov, školní rok
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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
ZDRAVÍ. Pomůže zlepšit zdravotní péči v chudých zemích Afriky a Asie.
Díky ní Člověk v tísni např. pořídí zdravotnický materiál, zajistí výživu
dětí, stavby a vybavení nemocnic, školení personálu či osvětové
kampaně.

Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 24
120 00 Praha 2
darek@clovekvtisni.cz
tel: +420 734 428 384
www.skutecnydarek.cz

BEZPEČNÝ POROD
ZACHRAŇUJE MAMINKY I DĚTI

Příběh, který napsal Skutečný dárek

 „Naučila jsem se, že když je

miminku půl roku, mělo by

začít dostávat pevnou stravu,“

svěřuje se mladá maminka z

Angoly. Zjistila to z hlasové

zprávy, kterou jsme jí poslali na

mobilní telefon. To, co se u nás

dozvíme od lékaře nebo z

internetu, bohužel není tak

snadné zjistit v zemi, která se

stále vzpamatovává z desetiletí

občanských válek.

Ženám žijícím daleko od

zdravotnických zařízení posíláme v pravidelných intervalech hlasové zprávy. Z nich se například

dozví, jak pečovat o dítě i sebe v krizové době šestinedělí. I paní Rufina Saparo je vděčná za zprávy,

které jí usnadňují péči o děti: „Už jsem dostala informace o kojení, očkování i zánětu prsou,“

vyjmenovává. Díky Skutečnému dárku také školíme porodní asistentky, které mohou na

nedostupném angolském venkově zachránit život novorozencům i maminkám.


