
Darovací certifikát
SOS ČESKO

POMOC POTŘEBNÝM V ČESKU

Pokud Vám někdo daroval
tento certifikát, pomohl
Vaším jménem těm
nejpotřebnějším získat
pomoc, na kterou mají nárok.

Žáci ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího zŽáci ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z
Poděbrad 3109, věnují částku 1000Poděbrad 3109, věnují částku 1000
Kč lidem, kteří to právě potřebují.Kč lidem, kteří to právě potřebují.

  

Hodnota certifikátu: 1 000 Kč.
Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
darek@clovekvtisni.cz



JAK POMŮŽE SKUTEČNÝ DÁREK

SOS ČESKO

Rodiče samoživitelé, senioři, nízkopříjmové domácnosti. Ti všichni se už dlouhé měsíce potýkají s drahými
potravinami a energiemi. Měsíční zálohy se rodinám zvedly až o stovky procent, u seniorů někdy náklady
na bydlení dosáhly výše důchodu. Stát sice v těchto případech nabízí pomoc formou příspěvku na bydlení,
ale tu čerpá jen přibližně čtvrtina domácností, které na ni mají nárok. Ti, kdo příspěvek potřebují nejvíce, o
něm často ani nevědí, nebo o něj neumí požádat. Člověk v tísni dlouhodobě pomáhá potřebným lidem v
Česku. V terénu má stovku sociálních pracovníků a provozuje helplinku, na kterou denně volají lidé s
prosbou o pomoc. Díky tomuto certifikátu pomůžeme seniorům a dalším potřebným na jejich cestě z krize.
Poradíme, na jaké příspěvky mají nárok a najdeme místa, kde ještě ušetřit. Po celou dobu jim budeme oporou
a dáme jim najevo, že v tom nejsou sami.

Příběh, který napsal Skutečný dárek

 Když paní Libuše poplatila

běžné výdaje za bydlení, jako je

nájemné, zálohy na energie a

další nutné služby, zbylo jí na

jídlo a léky jen 750 korun na

celý měsíc. V zoufalství proto

vytočila číslo helplinky Člověka

v tísni. „To už není k žití. Na

čem bych mohla ještě ušetřit?

Topit alespoň trochu v zimě

musím,“ naříkala do

telefonu. Podobných hovorů

bezradných seniorů vyslechli

poradci nespočet. Senioři patří v

době energetické krize k nejzranitelnějším skupinám, kterým chybí některé informace. Paní

Libuše neměla ani ponětí o tom, že existuje státní příspěvek na bydlení, který 750 korun měsíčně

zvedl na trojnásobek. To ji rozplakalo, najednou viděla východisko. Pracovníci helplinky pomáhají

podobným způsobem desítkám seniorů týdně. Předávají jim informace o všech možnostech,

počítají, na co mají nárok a provedou je i cestou žádostí a dokumentů. A především jsou jim oporou

v časech, které se jim zdají jako beznadějné. 

100 % hodnoty Skutečného dárku se stane součástí sbírky Skutečná pomoc, kde bude přiřazena do jednoho z jejích
pěti programů: Zdraví, Vzdělání, Obživa, Voda a Česká republika. Člověk v tísni garantuje, že peníze budou využity
tak, aby pomohly co nejefektivněji.

Částka 1 000 Kč, hodnota tohoto certifikátu, se stává součástí programu ČESKÁ REPUBLIKA. Díky ní Člověk v tísni
pomůže poradenstvím ohroženým skupinám lidí, aby snadněji překonaly dramatický růst cen potravin a energií.

Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 24
120 00 Praha 2
darek@clovekvtisni.cz

www.skutecnydarek.cz


