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Slevy pro ty, kdo podporují charitu.
Vložil Pavel Dostál - 14/02/2006 23:54

_____________________________________

CHARITATIVNÍ AKCE
Naše společnost a pracovníci naší firmy se rozhodli se zapojit do charitativní akce ADOPCE NA DÁLKU.
V tomto projektu jde o možnost hradit nádlady spojené s výukou chudých dětí z nejchudších zemí světa
a tak zajistit alespoň základní předpoklad k postupnému rozvoji jejich života. Proto naše společnost
adoptovala na dálku 3 děti z Indie a Ugandy.
Připojte se k nám a ostatním a podpořte také děti z chudých zemí. Informace získáte na adrese
http://www.charita-adopce.cz .
Ten kdo se u naší firmy prokáže platným dokladem na svoji osobu, př. rodinného příslušníka o platbě za
adoptované dítě získá u naší společnosti slevu ve výši 5% z ceny bez DPH a montáže. (ceny jsou na
adresách: http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod a http://www.abc-bazeny-sauny.cz). V případě, že se
prokáže i po dobu dalších let, získá slevu na bazénovou chemii také ve výši 5%. (neplatí pro VOC a
akční slevy, slevy nelze kumulovat).
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/charita1.gif
Něco o projektu ADOPCE NA DÁLKUŽ
Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKUŽ v roce 1993. Prostřednictvím dárců z
České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním
prostředí a zároveň tím i dalšími projekty podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je adresnost, vysoká
efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce. A protože nejde jen
o poskytování peněz, ale také o vytvoření vzájemných osobních vztahů, nese projekt název Adopce na
dálkuŽ a sponzoři se označují jako „adoptivní rodiče”. Třináctiletá Nakiranda Nowe z Ugandy to vyjádřila
v první větě svého prvního dopisu „rodičům“ slovy: „You are welcome in my life,“ což znamená: „Vítejte v
mém životě!“
Projekt Arcidiecézní charity Praha - Adopce na dálkuŽ pomáhá od roku 1993 prostřednictvím tzv.
„adoptivních“ rodičů více než 12.000 dětem v Indii, Ugandě, Litvě a od června 2004 také v Bělorusku.
Jedná se o děti z nejchudších rodin - často sirotky - které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do
školy.
Za roční částku 4.900 Kč (Indie), 6.900 Kč (Litva a Bělorusko) a 7.000 Kč (Uganda) získá dítě školné,
školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 5 % částky podporuje rozvoj komunity (např. kurzy
alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další).
Pomoc je velmi osobní – dítě píše svému „adoptivnímu rodiči“ 2 dopisy ročně, posílá vysvědčení a
jednou ročně svoji novou fotografii. „Adoptivním rodičem“ se může stát nejen jednotlivec, ale i rodina,
skupina přátel, třída, škola, firma. V současné době čeká na svojí šanci vrátit se do školy téměř 1500
dětí.
Více informací naleznete na: http://www.charita-adopce.cz
============================================================================
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Re: Slevy pro ty, kdo podporují charitu.
Vložil Pavel Dostál - 09/11/2007 11:45

_____________________________________

Přispět také můžete na
DŮM LÉČBY BOLESTI S HOSPICEM SV. JOSEFA
Jiráskova 47
664 61 Rajhrad
http://www.dlbsh.cz/img/budova.jpg
Telefon: +420 547 232 223
Fax: +420 547 232 247
E-mail: info@dlbsh.cz
IČO: 44990260
DIČ: CZ44990260

Další informace můžete nalézt na adrese: http://www.dlbsh.cz/index.php?page=22
Pro charitativní příspěvky se také vztahují naše slevy viz. minulý příspěvek.
============================================================================

Re: Slevy pro ty, kdo podporují charitu.
Vložil Pavel Dostál - 14/05/2008 16:42

_____________________________________

Nebo také na http://www.pomoztedetem.cz/
Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje
znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let žijící v České republice.
NOVÉ sbírkové konto Pomozte dětem!: 666999666/0300
============================================================================

Re: Slevy pro ty, kdo podporují charitu.
Vložil Pavel Dostál - 29/05/2009 14:28

_____________________________________

Přispíváme také na http://www.unicef.cz
http://unicef.cz/img/db1/top.gif
UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním
životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.
Pracujeme s místními komunitami i vládami ve 157 zemích světa, abychom těm nejpotřebnějším poskytli
okamžitou humanitární pomoc i dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí.
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Naše celosvětová působnost nám umožňuje široce využít znalostí a zkušeností spojených s pomocí
dětem, zatímco naše stálá přítomnost v místech pomoci znamená, že jsme připraveni okamžitě
zasáhnout v případě potřeby (85 % všech pracovníků UNICEF pracuje přímo v oblastech, kam pomoc
směřuje).
Naše programy na pomoc dětem nejsou financovány z rozpočtu OSN, ale výhradně z dobrovolných
příspěvků a prodeje pohlednic a dárkového zboží s logem UNICEF.
Pokud by někdo měl zájem může se do projektů zapojit také, podrobnější informace naleznete na
adrese: http://unicef.cz/index.php?pg=1&idm1=3&k=1
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