
 

 

 

Vánoční sbírka 2021 

Milí přátelé, 
chceme Vás pozvat k účasti na Vánoční sbírce, ve které se můžete svými dary podílet na pomoci chudým v zahraničí 
i mladým lidem v ČR. Mám vždy velkou radost ze štědrosti dárců. Každý dar promění životy potřebných. Sbírka Sbírka Sbírka Sbírka na na na na 
rozdíl od minulých let rozdíl od minulých let rozdíl od minulých let rozdíl od minulých let potrvá potrvá potrvá potrvá jejejejen n n n do 31. 12. 2021do 31. 12. 2021do 31. 12. 2021do 31. 12. 2021 a o jejím výsledku Vás budeme informovat. 
 
Přejeme Vám radostné prožití předvánočního i vánočního času! 
Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel 
 

ČR: poselství o zdravých hodnotách pro žáky českých školČR: poselství o zdravých hodnotách pro žáky českých školČR: poselství o zdravých hodnotách pro žáky českých školČR: poselství o zdravých hodnotách pro žáky českých škol 
Lektoři podpoření v programu Zdravá mládež přinášejí mladým lidem na školách něco, co 
v dnešní době velmi chybí. Sdílejí se s nimi o důležitých životních 
hodnotách, povzbuzují je, věnují jim svou pozornost. Děti je po 
náročném období potřebují více než kdy dříve. Tým podpořených 
29 lektorů chceme rozšiřovat všude tam, kde je to třeba. Prosím, 
pomozte svými dary nést tyto náklady. Pro plnou podporu nového 
lektora potřebujeme 174 000 Kč. Přispějte prosím na účet 
2700139555/2010    ssss    variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem 254254254254.  

 
Bangladéš: biblický kemp pro děti v Bangladéš: biblický kemp pro děti v Bangladéš: biblický kemp pro děti v Bangladéš: biblický kemp pro děti v dětském domovědětském domovědětském domovědětském domově 
Jeden a půldenní akce, která přinese dětem zábavu i poučení v podobě biblických kvízů, 
soutěží, písniček a pohybových her. Bude se konat v prosinci, na konci 
školního roku v dívčím dětském domově Savar i v chlapeckém domově 
Bethany. Staňte se součástí práce křesťanů v muslimském Bangladéši. 
Účast na akci pro jedno dítě vychází na 165 Kč. Naším cílem je získat 
na biblický kemp pro 350 dětí celkem 57 750 Kč. Přispějte prosím na 
účet 2700139555/2010 ssss    variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem 968968968968....     
 
Bangladéš: dekBangladéš: dekBangladéš: dekBangladéš: deky pro velmi chudé dětiy pro velmi chudé dětiy pro velmi chudé dětiy pro velmi chudé děti 
Extrémně chudé rodiny ve slumech bangladéšského hl. města Dháky přežívají na blátivých 
březích řek, či podél železničních kolejí. I když zimy nebývají 
v Bangladéši příliš mrazivé, každé nachlazení je pro děti v těchto 
podmínkách nebezpečné a může přejít ve vážnou nemoc. Chceme proto 
věnovat 400 dětem z velmi chudých rodin hřejivé deky. Na přikrývky v 
ceně 164 Kč pro jedno dítě potřebujeme získat 65 600 Kč. Přispějte 
prosím na náš účet 2700139555/2010 ssss    variabilním variabilním variabilním variabilním symbolemsymbolemsymbolemsymbolem    969969969969.  
    
Burkina Faso: hygiena i pro chudé dětiBurkina Faso: hygiena i pro chudé dětiBurkina Faso: hygiena i pro chudé dětiBurkina Faso: hygiena i pro chudé děti    
Hlavní starostí chudých rodin v Burkině Faso je jídlo a bydlení. Mnohé děti v životě 
nepoužily kartáček na zuby. Za dobrých podmínek má rodina jeden 
kartáček dohromady. Rádi bychom šesti stům chudých dětí darovali 
jejich vlastní hygienickou sadu, ve které bude ručník, mýdlo a miska 
pod mýdlo, mycí houbu, kartáček na zuby a zubní pastu. Jedna sada 
vychází na 416 Kč, celkem je potřeba 249 600 Kč. Přispějte prosím 
jakoukoli částkou na účet 2700139555/2010 s s s s variabilním variabilním variabilním variabilním 
symbolemsymbolemsymbolemsymbolem 9001900190019001.  

    
    
    
    



    
    

Filipíny: potraviny a Bible pro rodiny otřesené pandemiíFilipíny: potraviny a Bible pro rodiny otřesené pandemiíFilipíny: potraviny a Bible pro rodiny otřesené pandemiíFilipíny: potraviny a Bible pro rodiny otřesené pandemií 
Mnoho lidí na Filipínách kvůli pandemii koronaviru přišlo o práci i o své blízké. Mnozí 
onemocnění prodělali, jiní jsou v nemocnici. Již druhý rok prožívají 
nejistotu, nouzi a zármutek. Vzkažte jim prosím, že Vám na nich 
záleží. Díky Vaší pomoci dostane 100 potřebných rodin Bibli, velkou 
zásobu potravin, desinfekce a roušek. Cena jednoho balení pro jednu 
rodinu je 946 Kč. Rádi bychom získali celkem 94 600 Kč. Přispějte 
prosím na účet 2700139555/2010    ssss    variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem 9002900290029002.  
 
    
Indie: Indie: Indie: Indie: lampy prosvětlí temné chvíle rodinám ze slumulampy prosvětlí temné chvíle rodinám ze slumulampy prosvětlí temné chvíle rodinám ze slumulampy prosvětlí temné chvíle rodinám ze slumu 
Rodiny podporovaných dětí ve městě Dehradun žijí ve slumech v chatrných přístřešcích. 
Především večer a v období dešťů jsou velmi časté výpadky 
elektrického proudu. Děti se pak musí učit při světle svíček. Chceme je 
proto vybavit neelektrickými dobíjecími LED lampičkami, které jim 
přinesou světlo. Jedna lampička vychází na 444 Kč. Na lampy 
pro 110 rodin potřebujeme získat 48 840 Kč. Přispějte prosím na účet 
2700139555/2010 ssss    variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem 9003900390039003.  
 
Nepál: vánoční program pro znevýhodněnou komunitu ChepangůNepál: vánoční program pro znevýhodněnou komunitu ChepangůNepál: vánoční program pro znevýhodněnou komunitu ChepangůNepál: vánoční program pro znevýhodněnou komunitu Chepangů    
Chepangové žijí ve velké chudobě na okraji nepálské společnosti. Uctívají duchy 
zemřelých, málokdo z nich má vyšší vzdělání a důstojné zaměstnání. 
Během vánoční oslavy pro 200 lidí z komunity Chepangů se účastníci 
dozví o smyslu Vánoc. Každý dostane teplou čepici, každá ze 
sedmdesáti rodin přikrývku a každé ze sto dětí balíček s jídlem. Účast 
jednoho návštěvníka stojí 702 Kč.  
Celkem je potřeba 140 400 Kč. Přispějte prosím na účet 
2700139555/2010    ssss    variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem 9004900490049004.  
 
Uganda: protipandemické pomůcky pro škoUganda: protipandemické pomůcky pro škoUganda: protipandemické pomůcky pro škoUganda: protipandemické pomůcky pro školáky na celý školní rokláky na celý školní rokláky na celý školní rokláky na celý školní rok 
Uganda se po další vlně pandemie vrací k rotační výuce a doufá v brzký návrat všech 
žáků do škol. Školy i žáci musí přísně dodržovat preventivní opatření. 
Aby na školách organizace International Needs mohly děti bezpečně 
studovat a učitelé učit, musí se vybavit rouškami, dezinfekcemi do tříd, 
mýdly, bezkontaktními teploměry a stojany na vodu na mytí rukou. 
Přispějte prosím na plynulý školní rok pro 3 058 dětí a učitelů. Celkem 
je třeba získat 143 726 Kč. Darovat můžete na účet 
2700139555/2010 ssss    variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem variabilním symbolem 9005900590059005.  
 

Pokud na některý předmět sbírky darujete v součtu více prostředků, než je třeba, použijeme je na účel, který je nejbližší 
původnímu. 
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Informace k darům do Vánoční sbírky 2021Informace k darům do Vánoční sbírky 2021Informace k darům do Vánoční sbírky 2021Informace k darům do Vánoční sbírky 2021    
 
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. 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 2021). 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 2021 najdete průběžný stav a výsledek sbírky. 
 


