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Milí přátelé, 
obracíme se na Vás s prosbou o mimořádný dar: pro naše dárce a příznivce jsme vyhlásili sbírku na pomoc 
indickým rodinám zasaženým pandemií covidu-19. Jde o rodiny ze slumu ve městě Dehradun (to je hlavní město 
severoindického státu Uttarákhand, známé jako centrum křesťanské aktivity). Tam se realizuje náš projekt Dálková 
adopce PLUS® a v tomto městě také studují studenti teologie z našeho projektu „Nepálští studenti biblických 
škol”.  
Prosím připojte se podle svých možností. 
 
Děkujeme, že zvážíte naši prosbu, a přejeme Vám vše dobré! 
Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel 
 
 

Indie se právě teď potýká s největší vlnou pandemie 
co do rozsahu i rychlosti šíření koronavirové nákazy. 
„Myslete na nás,“ prosí Indové uprostřed tragické 
vlny pandemie. Do hlavních světových zpráv se 
dostaly snímky zemřelých pacientů, hromadně 
pálených na hranicích v Indii.  
„Každé ráno kontroluji telefon s obavou ze zprávy 
o dalším úmrtí,” napsal nám bývalý ředitel 
organizace International Needs v Dehradunu, 
pastor Nicanor Tamang. 
 

Nová vlna pandemie udeřila v Indii nečekaně krutě. Ničivě dopadá zejména na chudé.  
Nemajetné rodiny ze slumu, kterým slouží naši partneři z International Needs (IN) v Dehradunu, jsou opět bez 
možnosti i tak malého výdělku. Nemají prostředky na nejzákladnější lékařskou péči a krom zármutku nad ztrátou 
blízkých se musí často zadlužit kvůli výdajům za nejobyčejnější pohřeb.  
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 Balíčky trvanlivých potravin pro 125 nejpotřebnějších rodin v dehradunském slumu, které ztratily zdroj 
příjmu. Cena jednoho balíčku je 850 Kč.  

 100 kusů napařovacích inhalátorů pro tyto rodiny. Místní lékaři velmi doporučují používat inhalátory 
2x denně k uvolnění dýchacích cest a jako prevenci virových onemocnění. Cena jednoho je 138 Kč. 

 Pomoc s výdaji na lékařské či pohřební výdaje pro 35 až 40 rodin, pro jednu rodinu 2505 Kč. 
 
Na tuto okamžitou pomoc potřebujeme získat částku 210 230 Kč. Na tuto okamžitou pomoc potřebujeme získat částku 210 230 Kč. Na tuto okamžitou pomoc potřebujeme získat částku 210 230 Kč. Na tuto okamžitou pomoc potřebujeme získat částku 210 230 Kč.     

Připojte se prosím a pomozte osušit slzy indickým rodinám. Váš dar se stane velkým vyjádřením účasti 
a sounáležitosti. Další informace k darování naleznete na druhé straně. 

 
 



 

Informace k darůInformace k darůInformace k darůInformace k darům do této sbírkym do této sbírkym do této sbírkym do této sbírky    
Tuto sbírku jsme vyhlásili pro naše dárce a příznivce. Můžete do ní přispívat na náš 
účet č. 2700139555/20102700139555/20102700139555/20102700139555/2010,,,,    
s variabilním symbolem 973973973973    
a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, vyžádejte si ho na 
nmp_darcovstvi@mezinarodni-potreby.cz nebo prostřednictvím formuláře na 
https://mezinarodni-potreby.cz/kontaktni-formular/ nebo volejte na tel. 
483 394 202 či 732 938 276 – Jiří Kubát).  
Přispět lze i kartou přes formulář Darujme.cz nebo platební bránu PayPal na 
www.mezinarodni-potreby.cz v sekci Další projekty > Vánoční a jiné sbírky > Indie: pomozte rodinám zasaženým 
novou vlnou pandemie.  
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 internetové stránce sbírky najdete průběžný stav a výsledek sbírky. 
 

Pracovníci IN v Dehradunu se sami vyrovnávají 
s úmrtím členů blízké rodiny a přátel. S rodinami dětí 
v dálkové adopci i se studenty biblických škol však 
stále udržují kontakt prostřednictvím aplikace 
WhatsApp. Pomáhají jim povzbudivým slovem 
i drobnou finanční výpomocí z vlastních zdrojů či 
z prostředků církve. 

Pomozte prosím i Vy chudým rodinám, které mají 
nemocné členy, nebo oplakávají ztrátu blízkého 
člověka a jsou samy ohroženy velmi nakažlivou novou 
mutací bez naděje na blízké očkování. 

Pastor Tamang píše: „Za celých 45 let mé duchovní služby je to poprvé, kdy nemohu pohřbívat ty, kterým jsem 
sloužil. Nemohu plakat s pozůstalými, obejmout je a osobně jim stisknout ruku na znamení účasti. Pohřbu se 
může účastnit nejvýše 5 lidí z nejbližší rodiny, v protipandemickém obleku. A to jsou ti šťastnější, protože 
90 % obětí covidu v těchto dnech pohřeb vůbec nemá, jejich těla jsou ihned spálena na hranici. Některé pohřby 
jsem mohl sledovat skrze internetový přenos, ale to nikdy nenahradí truchlení spolu s truchlícími. Jsme lidé 
a potřebujeme cítit lidskou blízkost. Modlete se prosím za zarmoucené rodiny a za nemocné.“  

Více o projektech v Indii naleznete na www.mezinarodni-potreby.cz > Kde pomáháme > Indie. 

 
 


