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Pan Horn Kimsana se rozhodl pořídit si
bioplynárnu jako první v jejich vesnici.
Na třetinu pořizovací ceny mu přispěl
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TeVlto certifikát poVV\Ů.Že jedVlé rodiVlě
Vla kaVV\bod.žskéVV\ veVlkově vybudovat
si v(astVlÍ biop(yVláv-Vlu. Ta pr-o VV\ÍStVlÍ
.ZVlaVV\eVlá ltlotový .zá.zv-ak„ pv-oto.že
.získají spo(eltl(ivý .zdvoj čisté eVlev-9ie pr-o
ka.ždodeVlV\Í vaveV\Í a večev-Vlí osvět(eVlÍ.

Člověk v tísni, na zbytek si vzal půjčku.
Plynárna jeho rodině produkuje dost
plynu na čtyři hodiny vaření denně
a ještě večer mohou svítit lampou.

Jeho žena paní Sarth se usmívá:

„Dříve jsem trávilo až dvě hodiny
denně sbíráním dřeva, abych byla
schopná uvařit rodině a našim
zvířatťim. Když jsem to spočítala,
tak za rok jsme spálili skoro tři
tuny dřeva. Vařila jsem vše na ohni
a kuchyně byla plná dýmu a prachu.
Teď stačí posbírat od našich krav
hntij a dát ho do jámy, kde se
změní v plyn a ještě navíc pak
máme dobré přírodní hnojivo."

JedV\a doVV\áCVloSt tak ušetví skov-o
sedVV\ kif 09v-aVV\ů dveva deVlVlě„ ktev-é by
jiVlak .zbytečVlě spálila. V .zeVV\i pvitoVV\
.za pos(edVlícltl dvacet let .ZVV\i.ze(y (esy
v
o v-o.zlo.ze po(oviVly Ceské v-epub(iky.
ZpvacováVlÍVV\ tvusu doVV\ácícltl .zvíř'at
Vla biop{yV\ V\avíc V.ZVliká ÚČÍVlVlé MVlojivo pro
po((čka VV\ÍStVl(cltl .zeVV\ědě(ců.
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Nákupem certifikátů pod značkou
www.skutecnydarek.cz podporují dárci
programy pomoci společnosti Člověk

v tísni, o. p. s. Cílem této organizace
je pomáhat potřebným ve více než
15 zemích, ve kterých pracuje.
100% ceny darovacího certifikátujde
na veřejnou sbírku www.skutecnapomoc.cz.
Výtěžek z prodeje darovacích certifikátů
je určen na podporu jednoho ze čtyř
hlavních programů pomoci: VODA,
ŠKOLY, OBŽIVA a ZDRAVÍ.
Částka 1800 Kč, za kterou dárce zakoupil
tento certifikát, bude společností
Člověk v tísni použita v programu
OBŽIVA. Peníze z programu OBŽIVA
pomáhají lidem postavit se na vlastní
nohy. Mohou být využity například
na nákup domácích zvířat, lepšího
nářadí, šicích strojů pro ženy nebo
nových sítí pro rybáře. Konečným cílem
je to, aby se lidé, kterým pomáháme,

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
obchod@clovekvtisni.cz
tel: 226 200 439
www.clovekvtisni.cz

uživili v blízké budoucnosti sami.

Pro koupi podobného netradičního dárku

Více na www skutecnydarek.cz.

navštivte www.skutecny

.cz

