
Darovací certifikát
VESELÁ KOZA

KŮZLATA I MLÉKO DÁVÁ

Jak pomůže
VESELÁ KOZA

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

Rodiny z chudých venkovských
oblastí Afriky či Asie často nemají
dostatek peněz, aby mohly poslat
své děti do školy nebo pro ně pořídit
výživné jídlo. Jedna zdravá koza
může takové rodině změnit život.
Tento Skutečný dárek totiž
nepředstavuje jen jedno zvíře, ale

hlavně znamená pro rodinu zdroj
příjmů. Každý rok se rodí kůzlata,
takže z jedné darované kozy
může být za pár let stádo, které
uživí celou rodinu. Koza také
dává mléko pro děti a pomáhá
hnojit pole a zahrady. Díky naší
pomoci dosáhnou lidé v chudých
zemích soběstačnosti.

Zde můžete vepsat Vaše osobní věnování



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 900 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

 Když paní Chuchu Desta opustil

manžel, musela se spolu se

svými dvěma syny vrátit do

domu rodičů. „Abych mohla

přispívat na bydlení a zajistit

své děti, pekla jsem každý den

tradiční placky indžera a

prodávala je na trhu,“ vzpomíná.

Paní Chuchu si však nikdy

nevydělala dostatek peněz, aby

mohla bez potíží živit rodinu. To

se změnilo díky Skutečnému

dárku.

„Dostala jsem jednu kozu, která zanedlouho porodila dvě kůzlátka. Měla jsem velkou radost,

protože se narodily samičky a brzy budou i ony moci rozšířit stádo o další kůzlata. Péči o ně si

užívám, dbám na čistotu, aby neonemocněly, a vybírám pro ně tu nejlepší trávu, aby byly pořád

silné a zdravé,“ usmívá se paní Chuchu. Koza teď dává rodině mléko a až kůzlátka vyrostou, bude

je moci paní Chuchu prodat nebo vyměnit za ovci. Rodina má nyní lepší vyhlídky do budoucnosti

a k tomu i tři veselé společnice.


