Darovací certifikát
SAZENICE STROMKŮ
SE PROMĚNÍ V LES

Jak pomůže
SAZENICE
STROMŮ
Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším
jménem zlepšit budoucnost
chudé rodiny nákupem sazenic
stromů.

V chudých venkovských oblastech
Asie či Afriky žijí lidé často jen z
toho, co si sami vypěstují. Mnohdy
ale nemají ani kvalitní semena a ze
své malé sklizně stěží nakrmí svou
rodinu. Sazeničky stromů jim
dokážou zlepšit budoucnost. Tento
Skutečný dárek se promění v
sazenice stromků. Plody, které
dávají ovocné stromy, zpestří
jídelníček celé rodině, a když jich

bude dostatek, může je rodina
prodávat na trhu. Za vydělané
peníze pořídí dětem nové boty
nebo učebnice, aby mohly chodit
do školy. Stromy také pomohou
zadržovat vláhu v oblastech
sužovaných suchem. Navíc čistí
ovzduší, a přispívají tak ke
zlepšování klimatu. Díky
sazeničkám budou mít lidé z
chudých zemí šanci na nový
začátek.

Dano, děkujeme za spolupráci v roce 2020 a těšíme se na společný rok 2021.

SAZENICE STROMKŮ
SE PROMĚNÍ V LES

Příběh, který napsal Skutečný dárek
Pan Milo Omlang se živil
pěstováním zeleniny. Když
však Filipíny zasáhl nejsilnější
pevninský tajfun v historii,
přišel o veškerou úrodu i pole.
Milo musel své živobytí začít
budovat od začátku. Díky
pomoci ze Skutečného dárku na
to nebyl sám. On i další farmáři
ze zasažené provincie Východní
Samar získali sazenice
kakaovníku, jehož obnova je při
případné katastrofě velmi
rychlá. Jejich živobytí tak bude
mít šanci odolat dalším tajfunům.
„Jsem moc vděčný, že nás Člověk v tísni podpořil. Na školení jsme se dozvěděli, jak správně
pěstovat kakao, a dostali jsme i sazenice kakaovníků. Ty v této provincii pěstuje málokdo, takže
máme skvělé podmínky pro podnikání,“ pochvaluje si Milo. „Kdyby to bylo jen na mně, chtěl bych
mít továrnu na čokoládu a povzbudit tak další farmáře k pěstování kakaa,“ dodává.

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 300 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.
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