
Darovací certifikát
DOMÁCÍ VÝUKA V AFRICE

POMŮŽE TAM, KDE COVID ZAVŘEL ŠKOLY

Jak pomůže
DOMÁCÍ VÝUKA V
AFRICE

Pokud Vám někdo daroval tento
certifikát, pomohl Vaším
jménem zajistit vzdělávání
dětem, které nemohou chodit do
školy.

Školy se kvůli koronaviru zavírají
nejen u nás, ale i ve světě. Děti z
chudých rodin v Africe však
nemohou jednoduše pokračovat ve
studiu i doma. Ve venkovských
oblastech nemají ani internet, ani
signál, a při zavření škol tak zcela
ztrácí kontakt s učivem. Rodiče jim
doma mnohdy nemohou pomoci,
sami totiž bývají negramotní. A na

to, aby učitel za všemi žáky mohl
dojít až domů, není dost času.
Tento certifikát umožní dětem,
aby pokračovaly ve studiu, i když
jsou školy zavřené. Promění se v
to, co zrovna potřebují, ať už jsou
to učebnice, o které by se
normálně musely dělit v lavici ve
více lidech, nebo třeba nové kolo
pro jejich učitele, aby i k nim
domů mohl dojet na domácí
výuku.

Díky moc za všechnu práci co pro nás děláš!



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 350 Kč, hodnota tohoto certifikátu, se stává součástí programu
VZDĚLÁNÍ. Pomůže získat vzdělání lidem v chudých zemích Afriky a
Asie. Díky ní Člověk v tísni např. postaví a vybaví školy, vyškolí učitele
nebo uspořádá osvětové workshopy pro ženy a dívky.

Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 24
120 00 Praha 2
darek@clovekvtisni.cz
tel: +420 734 428 384
www.skutecnydarek.cz
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Příběh, který napsal Skutečný dárek

 12letá Tigist by chtěla být

doktorkou, do školy ale nikdy

nechodila. Teď se už druhým

rokem učí v jednom z našich

speciálních vzdělávacích

center, kde společně s dalšími

dívkami dohání školu. Ve

venkovských oblastech Etiopie

pomáháme dívkám, které jako

Tigist do školy chodit nemohly.

Třeba proto, že musely dělat

domácí práce nebo chodit pro

vodu. Pracujeme s rodiči, kterým vysvětlujeme, jak je vzdělání pro ženy důležité.

Když se školy kvůli pandemii zavřely, pomohli jsme učitelům a 2 200 žákyním přejít na domácí

výuku. Pro dívky, které začaly se studiem teprve nedávno, by totiž výpadek ve výuce mohl

znamenat i to, že vše, co se naučily, zapomenou. Na domácí výuce se učitelé setkávají s dívkami ve

skupině po třech několikrát týdně. „Domácí hodiny si užívám. Už umím číst a psát. Věřím, že já i

moji kamarádi jednou něco velkého dokážeme,“ usmívá se Tigist.


