
Darovací certifikát
ANDĚLÉ STRÁŽNÍ
PODAJÍ DĚTEM POMOCNOU RUKU

Děti z chudých rodin dnes
potřebují podporu více než
kdy předtím. Uzavření škol v
posledních dvou letech je
totiž často odstřihlo od výuky
a rodiče jim s učením
nedokázali pomoci. Tento
certifikát zajistí dětem jejich
strážného anděla, který jim
pomůže dohnat spolužáky.

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

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

Děti v Česku potřebují v posledních měsících více andělské péče než kdykoli předtím. Musely se vypořádat
se zavřenými školami, online výukou a odloučením od kamarádů. Školu zvládaly jen díky laskavé péči
rodičů. Některým dětem však rodiče nevěnují čas, nečtou jim ani nepomáhají s úkoly. Sami totiž nemají
dostatečné vzdělání, řeší složité životní situace nebo stěží zvládají rodinu uživit. Často doma chybí počítač, a
tedy i šance připojit se na online výuku. Holky a kluci pak namísto jedniček řeší reparáty a ze školy se stává
noční můra. Díky koupi tohoto dárku zajistíme jednomu dítěti doučování a další podporu potřebnou k tomu,
aby opět zažilo radost z úspěchu ve škole.

Příběh, který napsal Skutečný dárek

 Rodiče mu vzala závislost na

drogách. Zůstal jen s nemocnou

babičkou, a protože mu při

narození koloval v žilách kromě

krve i pervitin, potýká se

jedenáctiletý Adam s poruchou

pozornosti. Babička neměla sílu

pomáhat Adámkovi dostatečně

se školou a když se výuka

přesunula do onlinu, zhoršil se

mu prospěch. Proto se babička

obrátila s prosbou o pomoc na

nás. Naše kolegyně doučovala

Adámka každý týden i o

prázdninách a ten si v novém školním roce vede doslova na výbornou. Jeho nejoblíbenějším

předmětem je matematika. „A druhé místo má informatika. Ta je super,” dodává.

Dětí se stejným příběhem, které potřebují pomocnou ruku, je nespočet. Letos jsme doučováním

podpořili stovky z nich a tam, kde bylo třeba, jsme zajistili laptopy nebo připojení k internetu. To

vše díky štědrosti dárců z Česka.

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. Pomůže zlepšit vzdělávání v ČR. Díky ní Člověk v tísni např.
zajistí předškolní péči a doučování potřebných dětí nebo specializované
vzdělávání učitelů i studentů pedagogiky.

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

www.skutecnydarek.cz


