
Darovací certifikát
ŠKOLNÍ POMŮCKY PRO 7 DĚTÍ

STOJÍ NA ZAČÁTKU LEPŠÍHO VZDĚLÁNÍ

Jak pomohou
ŠKOLNÍ POMŮCKY
PRO 7 DĚTÍ

Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším
jménem zajistit lepší vzdělání
pro sedm školáků nákupem
pomůcek.

Rodiče v chudých oblastech Asie či
Afriky si často nemohou dovolit
poslat své děti do školy. Chybí jim
dostatek prostředků na nákup
učebnic, sešitů a psacích potřeb.
Přitom právě vzdělání by dětem
mohlo pomoci vymanit se z
chudoby. Tento Skutečný dárek
zajistí dost sešitů a tužek pro to, aby

sedm školáků mohlo nastoupit do
školy. Děti budou mít s čím se
učit číst, psát a počítat a objeví
radost z poznávání. Člověk v tísni
také pořídí do škol potřebné
učebnice a další nezbytné
pomůcky pro učitele. Školní
pomůcky dětem usnadní cestu za
vzděláním a dají šanci na lepší
život.

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 150 Kč, hodnota tohoto certifikátu, se stává součástí programu
VZDĚLÁNÍ. Pomůže získat vzdělání lidem v chudých zemích Afriky a
Asie. Díky ní Člověk v tísni např. postaví a vybaví školy, vyškolí učitele
nebo uspořádá osvětové workshopy pro ženy a dívky.

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

 Na severozápadě Zambie leží

uprchlická osada Meheba, kde

hledají útočiště lidé, kteří utíkají

ze sousedních zemí před

nepokoji a válkou nebo suchem

a chudobou. Chybí zde však

školy, v nichž by se děti, které

sem přijdou, mohly vzdělávat.

Ty, které zde stojí, zoufale

potřebovaly rekonstrukci, navíc

jim chyběl nábytek i výukové

materiály.

Díky podpoře dárců z Česka

jsme mohli opravit čtyři školy a poskytnout dětem a učitelům potřebné učebnice, školní pomůcky

i nábytek do tříd. „Žáci byli moc šťastní, když jsme přebírali vzdělávací materiály od Člověka v

tísni. Byli tak nadšení, že dokonce zpívali,“ popisuje Kenford Shambhala, ředitel zdejší komunitní

školy. „Jako jejich učitel jsem cítil radost, která z nich čišela, když poskakovali kolem.“


