
Zdravá mládež v ČR
Pomozte českým dětem najít to, co nikde nekoupí. Křesťanští lektoři přednášejí 
na českých školách v rámci primární prevence. Na podporu lektorů dáváme 
100 % Vašich darů.

Dálková adopce PLUS®

Tolik dětí na světě místo vzdělání pracuje kvůli holému přežití. Adoptujte si dítě 
na dálku a splňte mu jeho sen. Vaše dary mu umožní chodit do školy a získat 
lepší budoucnost.

Nepálští studenti biblických škol 
V hinduistickém Nepálu se mnoho lidí obrací ke křesťanství. Podporujte některého 
studenta biblické školy – pomůžete zástupům věřících získat dobrého pastýře. 

Malý dar s velkým účinkem
Chcete pomoci lidem v nouzi? Na www.mezinarodni-potreby.cz v části „Další projekty“  
najdete řadu příležitostí k pomoci – prosím  přispějte, kolik a kdy můžete.

Můžete změnit osudy dětí
u nás i v chudších částech naší planety
Pojďte do toho s námi. Každý Váš dar přinese velikou změnu.
Využijte k tomu naše programy:   

Nadace Mezinárodní potřeby
www.mezinarodni-potreby.cz



Nadace Mezinárodní potřeby
Vinohradská 909, 560 02 Česká Třebová
www.mezinarodni-potreby.cz
e-mail: nadace@mezinarodni-potreby.cz
tel. č.: 483 394  202

Zdravá mládež v ČR
„Když se rozhlédnu po třídě a řeknu: ‚Každý z nás jsme 
jedineční‘, zasahuje to jejich nitra, mohu zahlédnout 

touhu tomu věřit. Jsou na cestě stát se velkými a dospělý-
mi, ale současně jsou křehcí a snadno zranitelní.“ 
(z vyprávění lektorky programu Zdravá mládež) 

Dálková adopce PLUS®

„Maminka zemřela, tatínek pil a nikdy se o nás 
nestaral. Ujala se mě nevlastní sestra a díky podpoře 

dárců jsem mohl studovat. Bylo to těžké, ale vždy mě 
povzbudili  mí dárci. Vyučil jsem se svářečem a mám 
práci! Když se dívám zpátky, opravdu děkuji Bohu! Je tu 
mnoho mladých zanedbaných lidí, o které se nikdo 
nestará. Nebýt Vás, byl bych jedním z nich.“ 
(dříve podporované dítě)

Nepálští studenti biblických škol 
„Panu Aramovi táhlo na osmdesátku. Pastorovi řekl, že 

je svým životem doslova deprimován. Ten mu vyprávěl
o Ježíši Kristu, který všem přinesl život a pokoj. Na 
shromáždění uslyšel Ježíšova slova z Bible: ‚Pojďte ke 

mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vám dám odpočinu-
tí‘. Břemena z jeho života zmizela a on bez váhání 
uvěřil Kristu.“ (ze zprávy nepálského duchovního)

Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v ČR i ve světě. 
Více na www.mezinarodni-potreby.cz.

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.

Příběhy z programů Nadace Mezinárodní potřeby 
Vaše dary mění lidské životy od r. 1995

 


