
Milé GOAML... D kujeme za SKUTE NÉ DÁRKY a
jsme rádi, e Vám ivot ostatních lidí na této
planet  není lhostejný.

První roky ivota jsou zásadní pro dal í vývoj dít te.
Pokud d ti nemají dostatek ivin, hrozí jim ada
zdravotních problém . Tento Skute ný dárek zajistí
nap íklad lé ivou vý ivu pro jedno podvy ivené dít  na
14 dní nebo osv tový kurz pro 10 maminek. Na n m
se mimo jiné dozv dí, jak se postarat o své potomky v
útlém v ku.
Díky na í pomoci pro ijí d ti v chudých zemích zdravé
d tství. Skute ný dárek je sdílená radost.

Nákupem certi kát  pod zna kou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci spole nosti lov k v tísni, o. p. s.

http://www.skutecnydarek.cz/www.skutecnydarek.cz
http://www.skutecnydarek.cz/


SKUTE NÝ P ÍB H

T íletá Fatuma z Konga trp la t kou podvý ivou. Díky
pé i místních zdravotník  by dnes nikdo ne ekl, e byla
je t  nedávno v ohro ení ivota. Podpora lov ka
v tísni umo nila, aby Fatuma dostávala dva m síce
lé ivou vý ivu bohatou na iviny, díky které op t
zesílila. Její rodi e se také nau ili, jak svým ratolestem
va it levné, ale zdravé jídlo. Díky dárc m v R pe uje

lov k v tísni o zdraví d tí krom  Konga také nap íklad
v Kambod i.

100 % hodnoty Skute ného dárku sm uje do ve ejné
sbírky lov ka v tísni Skute ná pomoc. Výt ek sbírky
pomáhá lidem v chudých zemích. ástka 500 K , hodnota
tohoto certi kátu, se v rámci sbírky stává sou ástí
programu ZDRAVÍ.

Pro nákup podobného certi kátu pro Va e blízké nav tivte 

http://www.skutecnydarek.cz/pages/obziva/
http://www.skutecnydarek.cz/


Milé GOAML... D kujeme za SKUTE NÉ DÁRKY a
jsme rádi, e Vám ivot ostatních lidí na této
planet  není lhostejný.

Narození miminka má být jednou z nej astn j ích
chvil v ivot . Místo t stí ale v mnoha ástech sv ta
asto nastává boj o ivot maminky i dít te. enám

toti  chybí správné informace, léky i odborná pomoc.
Tento Skute ný dárek zajistí bezpe ný porod pro
jednu enu v chudých zemích. Díky na í pomoci
maminky a d ti pro ijí porod v klidu a bezpe í.
Skute ný dárek je sdílená radost.

Nákupem certi kát  pod zna kou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci spole nosti lov k v tísni, o. p. s.

http://www.skutecnydarek.cz/www.skutecnydarek.cz
http://www.skutecnydarek.cz/


SKUTE NÝ P ÍB H

Kdy  paní Saoleng poprvé ot hotn la, rodila stejn  jako
v t ina en v Kambod i doma. Porod byl komplikovaný.
Porodní bába neum la pomoci a miminko nep e ilo.
Kdy  ot hotn la podruhé, rozhodla se pro porod ve
zdravotnickém st edisku, které vybavil lov k v tísni.
Zárove  zde vy kolil místní zdravotní sestry. Práv
proto nakonec Saoleng porodila své první zdravé dít .
Díky dárc m v R pomáhá lov k v tísni maminkám a
d tem nejen v Kambod i, ale i v Angole i v Etiopii.

100 % hodnoty Skute ného dárku sm uje do ve ejné
sbírky lov ka v tísni Skute ná pomoc. Výt ek sbírky
pomáhá lidem v chudých zemích. ástka 800 K , hodnota
tohoto certi kátu, se v rámci sbírky stává sou ástí
programu ZDRAVÍ.

Pro nákup podobného certi kátu pro Va e blízké nav tivte 

http://www.skutecnydarek.cz/pages/zdravi/
http://www.skutecnydarek.cz/


Milé GOAML... D kujeme za SKUTE NÉ DÁRKY a
jsme rádi, e Vám ivot ostatních lidí na této
planet  není lhostejný.

Umýt si ruce? Obvykle sta í jít do koupelny. Jinde na
sv t  to ale tak jednoduché není. Místní významu
hygieny nerozumí, chybí mýdlo nebo umývárny. Lidé
umírají na nemoci, kterým jde správnou hygienou
p edcházet.
Tento Skute ný dárek zajistí, aby se v chudých
zemích stalo mytí rukou dostupné a samoz ejmé.
Na e pomoc dá chudým lidem istotu a zdraví.
Skute ný dárek je sdílená radost.

Nákupem certi kát  pod zna kou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci spole nosti lov k v tísni, o. p. s.

http://www.skutecnydarek.cz/www.skutecnydarek.cz
http://www.skutecnydarek.cz/


Pr jem je nebezpe ný. Pokud ho malé dít  dostane a
nelé í se, m e brzy zem ít. Sta í ale dodr ovat
jednoduchá pravidla jako umývání rukou p ed jídlem, a
dá se tomu p edejít,  íká maminka osmi d tí Abuk
Akoonual z Ji ního Súdánu. Paní Abuk se toto v echno
dozv d la na jednom z kurz  lov ka v tísni. Díky
dárc m v R tak m ní k lep ímu hygienické návyky a
zdraví lidí v chudých zemích.

100 % hodnoty Skute ného dárku sm uje do ve ejné
sbírky lov ka v tísni Skute ná pomoc. Výt ek sbírky
pomáhá lidem v chudých zemích. ástka 450 K , hodnota
tohoto certi kátu, se v rámci sbírky stává sou ástí
programu ZDRAVÍ.

Pro nákup podobného certi kátu pro Va e blízké nav tivte 

http://www.skutecnydarek.cz/pages/zdravi/
http://www.skutecnydarek.cz/


Milé GOAML... D kujeme za SKUTE NÉ DÁRKY a
jsme rádi, e Vám ivot ostatních lidí na této
planet  není lhostejný.

Na sv t  je a  p íli  mnoho lidí, kte í nechodí k
doktorovi. Není to tím, e jsou zázra n  zdraví. Jen ijí
tam, kde jsou to do nejbli í nemocnice dva dny
cesty. A i kdy  do nemocnice dorazí, asto chybí léky
nebo odborníci.
Tento Skute ný dárek p isp je k budování
zdravotnických za ízení, kolení personálu a zaji t ní
lék . Díky na í pomoci budou mít lidé nad ji na
uzdravení. Skute ný dárek je sdílená radost.

Nákupem certi kát  pod zna kou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci spole nosti lov k v tísni, o. p. s.

http://www.skutecnydarek.cz/www.skutecnydarek.cz
http://www.skutecnydarek.cz/


SKUTE NÝ P ÍB H

Obyvatelé provincie Koh Kong v Kambod i museli kv li
výstavb  turistického rezortu opustit sv j domov na
pob e í. Ocitli se daleko od oceánu a tím od rybolovu,
svého tradi ního zdroje ob ivy. V t ko dostupném
vnitrozemí bez nemocnic, léka  a sester navíc ka dé
onemocn ní znamenalo ohro ení ivota. lov k v tísni
proto na míst  postavil a vybavil zdravotnické centrum.

lov k v tísni se díky dárc m v R stará o lé bu lidí
nejen v Kambod i, ale nap íklad i v Kongu.

100 % hodnoty Skute ného dárku sm uje do ve ejné
sbírky lov ka v tísni Skute ná pomoc. Výt ek sbírky
pomáhá lidem v chudých zemích. ástka 350 K , hodnota
tohoto certi kátu, se v rámci sbírky stává sou ástí
programu ZDRAVÍ.

Pro nákup podobného certi kátu pro Va e blízké nav tivte 

http://www.skutecnydarek.cz/pages/zdravi/
http://www.skutecnydarek.cz/


Milé GOAML... D kujeme za SKUTE NÉ DÁRKY a
jsme rádi, e Vám ivot ostatních lidí na této
planet  není lhostejný.

Kdy  p ijde zima, u nás jednodu e zapneme topení.
Lidem, kte í utekli p ed válkou nebo jinou
katastrofou, asto nezbylo nic víc, ne  co m li na
sob . Nejvíce trpí d ti.
Díky tomuto Skute nému dárku dostane jedno dít  v
nouzi to nejzákladn j í, kdy  venku mrzne: epici,
álu, rukavice, bundu a teplou deku. Na e pomoc

zajistí d tem ivotn  d le ité teplo. Skute ný dárek je
sdílená radost.

Nákupem certi kát  pod zna kou www.skutecnydarek.cz
podporují dárci programy pomoci spole nosti lov k v tísni, o. p. s.

http://www.skutecnydarek.cz/www.skutecnydarek.cz
http://www.skutecnydarek.cz/


V t ina obyvatel, kterým se poda ilo uprchnout p ed
boji o irácké m sto Mosul, ode la pouze s tím, co
zrovna m li na sob . P íchod mraz  dále prohloubil
jejich utrpení. Su ovala je zima a hlad. lov k v tísni
jim poskytl to nejd le it j í, jako je voda i jídlo, a
p edev ím ochranu p ed zimním po asím: teplé
oble ení, pokrývky, kamínka na topení i va ení. Díky
dárc m v R dává lov k v tísni lidem v nouzi to
nejzásadn j í k ivotu a pomáhá jim zachovat si
d stojnost.

100 % hodnoty Skute ného dárku sm uje do ve ejné sbírky
lov ka v tísni Skute ná pomoc. Výt ek sbírky pomáhá

lidem v chudých zemích. ástka 600 K , hodnota tohoto
certi kátu, se v rámci sbírky stává sou ástí programu
ZDRAVÍ.

Pro nákup podobného certi kátu pro Va e blízké nav tivte 

http://www.skutecnydarek.cz/c/vyber-podle-typu/zdravi/
http://www.skutecnydarek.cz/

