
 
 

Informace k darům do Vánoční sbírky 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo účtu: 2700139555/2010 
Variabilní symbol: podle konkrétního tématu sbírky 
Specifický symbol: I ve Vánoční sbírce použijte svůj osobní specifický 
symbol pro Vaše dary naší nadaci. Neznáte-li jej, rádi Vám jej na vyžádání 
sdělíme (pište na nmp_darcovstvi@mezinarodni-potreby.cz nebo volejte 
na tel. 732 938 276 – Jiří Kubát). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Své dary nám můžete zaslat: 

- převodem, využít můžete i připravené QR kódy pro mobilní platbu, 
- složenkou, v tom případě prosíme uveďte ve „zprávě pro příjemce“ své 

kontaktní údaje, abychom Váš dar dokázali identifikovat.  
- on-line platbou, můžete využít formulář Darujme.cz nebo platební 

bránu PayPal na našem webu.  
 
 
Dary si můžete odečíst od základu daně (sdělíte-li nám 
své kontaktní údaje). 
 
 
Průběžný stav a výsledek sbírky najdete na našem 
webu. 
 
 
Pokud na některý předmět sbírky darujete více, než je 
třeba, použijeme dary pro potřeby dětí a rodin v zemi, 
pro kterou byly vaše dary určeny. 
 

 
 

 
 
 
Milí přátelé,  
chceme Vás také letos požádat o Vaši účast na Vánoční sbírce, ve které se 
můžete svými dary podílet na pomoci chudým v zahraničí i mladým lidem v ČR.  
Každý dar promění životy potřebných. Předem Vám za Vaše dary děkujeme.  
Sbírka potrvá jen do 31. 12. 2022. A o jejím výsledku Vás budeme informovat. 
Přejeme Vám radostné prožití předvánočního i vánočního času! 
 
Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel 
 
  

QR kód: vánoční sbírka na webu 

(www.mezinarodni-potreby.cz 
v sekci Další projekty > Vánoční 
a jiné sbírky > Vánoční sbírka 
2022) 



ČR: děti v českých školách potřebují posly 
naděje 
Pominula těžká doba kvůli covidu a záblesky 
agrese na Ukrajině znovu zatemnily obzor. Více 
než kdy jindy je třeba lektorů, s nimiž přichází do 
škol kousíček světla a naděje. Od září 2022 jsme 
rozšířili podporu z 29 lektorů na 33. Roční výdaje na tento 
cenný program budou vyšší o 265 000 Kč. 

     Variabilní symbol: 254cc   
 
 
Bangladéš: biblický den pro děti v dětských domovech  
Podpořte akci, která přinese dětem v dětských 
domovech Savar a Bethany den plný biblicky 
tematických her na rozvoj pohybu i myšlení, 
soutěží, písniček a svátečního jídla. Účast na akci 
pro jedno dítě vychází na 198 Kč. Naším cílem je 
získat na biblický den pro 450 dětí celkem 
89 100 Kč.                              

   Variabilní symbol: 9006cc 
 
 
 

Bangladéš: deky pro velmi chudé děti 

Děti z extrémně chudých rodin města Dháky žijí 
pod mosty na blátivých březích řek, či v chatrčích 
podél železničních kolejí. V zimě v Bangladéši 
zřídkakdy mrzne, noci jsou ale chladné na to, aby 
děti spaly na zemi pouze v oblečení. Chceme 
nakoupit hřejivé deky za 194 Kč pro 500 dětí. Potřebujeme 
získat 97 000 Kč.                                     

    Variabilní symbol: 9007cc 
 
 
Burkina Faso: hygiena i pro děti uprchlíků 
Mnohé děti v životě nepoužily kartáček na zuby. 
Ještě těžší je udržovat hygienu pro rodiny 
prchající před teroristickými útoky. Rádi bychom 
obdarovali 100 dětí uprchlíků ručníkem, mýdlem 
a miskou pod mýdlo, mycí houbou, kartáčkem 
na zuby a zubní pastou. Jedna sada vychází na 591 Kč, 
potřebujeme 59 100 Kč.                     Cc Variabilní symbol: 9008cc 
 
 
Filipíny: potraviny a Bible pro chudé seniory 
Během vánočního programu dostane každý ze 
100 potřebných filipínských seniorů Bibli 
a velkou zásobu trvanlivých potravin na svátky 
za 552 Kč. Vzkažte jim prosím, že Vám na nich 
záleží. Rádi bychom získali celkem 55 200 Kč. 
 

    Variabilní symbol: 9010cc 

Indie: ložní povlečení pro rodiny ze slumu 
Rodiny podporovaných dětí ve městě 
Dehradun žijí ve slumu ve 
stísněných chatrčích. Celá rodina spává na 
jednom velkém lůžku. V zimě a v období 
dešťů nemají své ložní prádlo kde a jak usušit. 

Chceme proto pořídit sadu prostěradla a povlečení za 446 Kč 
pro 110 rodin. Potřebujeme získat 49 060 Kč. 
    Variabilní symbol: 9012cc    
 
 
Jižní Súdán: bezpečné místo pro pomoc sirotkům 

Ve spolupráci se Spolkem pro Jižní Súdán 
chceme zbudovat bezpečné zázemí pro 
pomoc sirotkům na darovaném pozemku 
v severní Ugandě u hranic s Jižním Súdánem. 
Má tu vzniknout provizorní kancelář, 
modlitebna a dvě budovy pro sirotky. 

Pomozte prosím i Vy. Odhadované náklady: 119 560 Kč. 
    Variabilní symbol: 9014d  
 
  

 

Nepál: vánoční balíček potravin pro rodiny 
podporovaných dětí 
Každou ze 158 rodin podpořených dětí naši 
nepálští kolegové navštíví, poví jim vánoční 
příběh a předají koš trvanlivých potravin za 
503 Kč obsahující rýži, čočku a jiné luštěniny, 

cukr, sušenky, olej a sušené ovoce, aby mohli bez starostí 
oslavit Vánoce. Celkem je potřeba 79 474 Kč. 
Je Variabilní symbol: 9016cc  
 

 
Nepál: školní balíček pro děti Rohingů 
Rohingové uprchli před genocidou z rodné 
Barmy a žijí v uprchlickém táboře. Jejich děti 
chodí do školy přímo tam. Nutně ale potřebují 
školní pomůcky. Chceme proto opatřit školní 
batoh, psací potřeby, sešity a svačiny pro 115 

dětí. Jedna sada vychází na 615 Kč. 
Je Variabilní symbol: 9017cc Celkem je potřeba 70 725 Kč.  
 
 

Uganda: výstavba školních toalet 
V základní škole Makonge ve městě Kiyindi se 
v létě rozpadly chlapecké toalety. Chlapci teď 
sdílí toalety s děvčaty a ve dlouhých frontách, 
které se tvoří, doufají v naši pomoc. Přispějte 
prosím na nové osmikabinkové toalety pro 
548 dětí. Je třeba získat 228 344 Kč. 

Je Variabilní symbol: 9018cc 


