
 

 

Vánoční sbírka 2020 

 
Milí přátelé, 
rádi bychom Vás pozvali k účasti na Vánoční sbírce, ve které se chceme dotknout potřeb chudých 
v zahraničí i potřeb mladých lidí v ČR.  
Každý rok máme obrovskou radost z ochoty dárců rozdělit se s druhými. Za každým darem vidíme změnu, 
kterou přinese potřebným.  
Sbírka potrvá do 31. 1. 2021 a o jejím výsledku Vás budeme informovat. 
 
Přejeme Vám radostné prožití předvánočního i vánočního času! 
Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel 
 

 

ČR: poselství ČR: poselství ČR: poselství ČR: poselství o o o o zdravých hodnotzdravých hodnotzdravých hodnotzdravých hodnotách pro žách pro žách pro žách pro žáky českých školáky českých školáky českých školáky českých škol    
Lektoři programu Zdravá mládež formují hodnoty mladých lidí na českých 
školách. Jejich služba mladým nabízí to, co moderní svět člověku nedává, co 
nelze koupit. Pandemie neuhasila touhu lektorů sloužit mladé generaci. Naopak, 
přihlásili se další lidé připravení jít do této služby. Od září 2020 podporujeme 
29 lektorů, o 7 více než předešlý rok. Prosím, neste spolu s námi náklady 
rozšířeného týmu – je třeba získat asi 225 000 Kč. 
Přispějte prosím na účet 2700139555/2010 s s s s    variabilním symbolemvariabilním symbolemvariabilním symbolemvariabilním symbolem    253253253253. 

    
Bangladéš: Bangladéš: Bangladéš: Bangladéš: biblické vyučování dětíbiblické vyučování dětíbiblické vyučování dětíbiblické vyučování dětí v dětském domově v dětském domově v dětském domově v dětském domově    
Křesťané jsou v Bangladéši v naprosté menšině. Církve se intenzivně věnují 
dospělým, ale celá jedna třetina obyvatel Bangladéše jsou děti do 15 let. Naši 
partneři z organizace International Needs proto připravili roční kurz biblického 
vyučování pro děti, o které pečují v dětském domově Savar. Potřebují získat 
prostředky na knihy a interaktivní materiály pro různé věkové kategorie dětské 
nedělní besídky. Sada materiálů pro jedno dítě na rok vychází na 1097 Kč. 
Naším cílem je získat na biblické vyučování pro 102 dětí asi 111 894 Kč. 
Přispějte prosím na účet 2700139555/2010 ssss    variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem 962962962962. 

 
Bangladéš: tři dny proBangladéš: tři dny proBangladéš: tři dny proBangladéš: tři dny pro    poselství evangeliaposelství evangeliaposelství evangeliaposelství evangelia    
Většina lidí v Bangladéši vyznává islám. Během třídenní veřejné akce, kterou 
každý rok v únoru organizují naši partneři z organizace International Needs, jsou 
lidé zváni poslechnout si poselství křesťanství, přijít si pro modlitbu za uzdravení 
a zaposlouchat se do chval. Mocnou atmosféru této akce loni zakusilo přes 
1000 lidí. Staňte se součástí práce křesťanů v této muslimské zemi. Náklady na 
zajištění akce jsou 253 000 Kč, k jejímu uskutečnění pomůže jakákoli částka. 
Přispějte prosím na účet 2700139555/2010 s variabilním s variabilním s variabilním s variabilním symbolemsymbolemsymbolemsymbolem    963963963963. 
    

 
 
 
    
    



Burkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina Faso: : : : hygiehygiehygiehygienananana    je základ zdraví i učeníje základ zdraví i učeníje základ zdraví i učeníje základ zdraví i učení    
Škola Dobré zprávy vznikla v roce 2005. Ze stejného roku jsou i latríny, které nyní 
denně používá okolo 600 studentů. Budky jsou ve velmi neutěšeném stavu 
a volají po rekonstrukci. Cílem projektu je vyprázdnit a opravit odpadové jímky, 
vykachlíčkovat vnitřní prostory pro snadnější údržbu, oddělit chlapecké a dívčí 
toalety a přivést ke každému oddělení vodu na mytí rukou. Na tyto práce je 
potřeba celkem 131 159 Kč. Přispějte prosím jakoukoli částkou na účet 
2700139555/2010 ssss    variavariavariavariabilním symbolembilním symbolembilním symbolembilním symbolem    964964964964. 
    
FilipínyFilipínyFilipínyFilipíny: : : : popopopotravinové koše a Bible pro chudé rodinytravinové koše a Bible pro chudé rodinytravinové koše a Bible pro chudé rodinytravinové koše a Bible pro chudé rodiny    
Kvůli pandemii koronaviru přišlo mnoho rodičů na Filipínách o práci. Drobní 
rybáři a řidiči rikš nemohou kvůli zákazu vycházení zajistit obživu pro své rodiny. 
Chceme je povzbudit potravinovým košem, v němž najdou i Bibli, protože lidé 
jsou živi nejenom chlebem, ale i nadějí. Díky Vaší pomoci dostane každá 
z 90 nejpotřebnějších rodin Bibli a koš plný potravin. Cena jednoho koše pro 
jednu rodinu je 490 Kč. Rádi bychom získali celkem 44 100 Kč.  
Přispějte prosím na účet 2700139555/2010    ssss    variabilnvariabilnvariabilnvariabilníííímmmm symbol symbol symbol symbolemememem    965965965965.  
 
IndieIndieIndieIndie: : : : hřejivé přikrývky pro rodiny ze slumuhřejivé přikrývky pro rodiny ze slumuhřejivé přikrývky pro rodiny ze slumuhřejivé přikrývky pro rodiny ze slumu    
Město Dehradun v severní Indii leží v hornaté krajině a zimy zde umí být 
nepříjemně studené. Rodiny podporovaných dětí žijí ve slumech v chatrných 
přístřešcích, dveře tvoří často pouhá plachta. Proto bychom jim rádi darovali 
prostředky na přikrývky ve zdvojené velikosti, které ochrání před zimou celou 
rodinu. Jedna přikrývka vychází na 346 Kč. Na hřejivé přikrývky pro 105 rodin 
potřebujeme získat 36 330 Kč.  
Přispějte prosím na účet 2700139555/2010 ssss    variabilním variabilním variabilním variabilním symbolem symbolem symbolem symbolem 966966966966. 
    
Uganda:Uganda:Uganda:Uganda: ochranné ochranné ochranné ochranné    roušky pro školáky a zaměstnance školroušky pro školáky a zaměstnance školroušky pro školáky a zaměstnance školroušky pro školáky a zaměstnance škol 
Bude-li epidemiologická situace příznivá, otevřou se v lednu v Ugandě školy. Aby 
na školách organizace International Needs mohly děti bezpečně studovat 
a učitelé učit, chtěli by je naši partneři z International Needs vybavit kvalitními 
obličejovými rouškami. Jedna rouška vychází na 25 Kč. Na roušky pro 2 500 dětí 
a 180 učitelů potřebujeme získat 67 000 Kč.  
Přispějte prosím jakoukoli částkou na účet 2700139555/2010 ssss    variabilním variabilním variabilním variabilním 
symbolem symbolem symbolem symbolem 967967967967. 
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InformaInformaInformaInformace k darům do Vánoční sbírkyce k darům do Vánoční sbírkyce k darům do Vánoční sbírkyce k darům do Vánoční sbírky 2020 2020 2020 2020    
 

Znáte-li svůj osobní specifický symbolosobní specifický symbolosobní specifický symbolosobní specifický symbol pro Vaše dary naší nadaci, prosíme použijte jej i ve vánoční sbírce. 
Neznáte-li jej, rádi Vám jej na vyžádání sdělíme (pište na nadace@mezinarodni-potreby.cz nebo volejte na 
tel. 483 394 202 či 732 938 276 – Jiří Kubát). Své dary nám můžete zaslat převodem nebo složenkou. 
K platbě on-line můžete využít formulář Darujme.cz nebo platební bránu Paypal (na www.mezinarodni-
potreby.cz v sekci Další projekty > Vánoční a jiné sbírky > Vánoční sbírka 2020). Používáte-li složenku, 
prosíme uveďte ve „zprávě pro příjemce“ své kontaktní údaje, abychom Váš dar dokázali identifikovat. Dary 
si můžete odečíst od základu daně (sdělte nám své kontaktní údaje). 
 

Na výše uvedené internetové stránce Vánoční sbírky 2020 najdete průběžný stav a výsledek sbírky. 


