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Občasník M

První číslo!
Milí přátelé z programu Mince denně,

První

číslo

obsahuje

zejména

poz-

vánku na akci, která je jediná svého
před vámi vidíte historicky první číslo

druhu – benefice spojená s elektro-

Občasníku Mince denně, zpravodaje

mobilitou. Více se dočtete na další

určeného pro podporovatele z pro-

stránce.

gramu pravidelného dárcovství huma-

novinkou je kompletní přeměna webu.

Další,

pro

nás

významnou

nitární organizace ADRA. Chtěli jsme
vám

přiblížit

projekty,

na

kterých

naše organizace v současnosti pracuje,

Děkujeme, že s námi pomáháte mincí
denně. I ta dokáže měnit lidské životy.

a to čtivou a zábavnou formou, kde
nebudou figurovat žádné výčty a popisy. Přišli jsme proto s nápadem třikrát

Za organizaci ADRA

do roka rozesílat zpravodaj.

Kristýna Hromková
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T O BUD E
(E LE K T R O)J Í Z D A
Zveme vás na ojedinělou
benefiční akci spojenou s čistou
jízdou zvanou ADRA eDrive,
kdy se pokusíme symbolicky
zdolat trasu 33 650 km, tedy
na mys Dobré naděje a zpátky.
Každý z účastníků ujede od 40
do 100 kilometrů, a to na
elektrokole, elektroskútru,
obyčejném kole či elektrovozidlem, kde je mu milé.
Výtěžek poputuje na naše
projekty v Africe.
Na co konkrétně? V nigerském
městě Ouallam se získané finance
použijí na vybudování školních
tříd pro malijské i místní děti, ale
také na vybudování hlubinného
vrtu, který zajistí pro zdejší
obyvatele dostatek pitné vody.

WE B V NOVÉ M
K ABÁT Ě
Udála se velká změna, máme
nové webové stránky, včetně
stránek pro Minci denně.
Snažili jsme se, aby pro vás byly
přehledné a více přibližovaly,
komu a jak pomáháme, v Česku
i v zahraničí. Přejeme příjemné
počtení.
Více na www.ADRA.cz.

V Zambii peníze použijeme
na pomoc v prevenci šíření
onemocnění covid-19.
Konkrétně zajistíme různá
školení a ochranné pomůcky.
Také se zde budeme podílet na
pomoci v oblasti obživy –
distribuci semínek na založení
zahrádek či hospodářských
zvířat, jako jsou kozy a slepice.
Více na www.ADRAeDrive.cz.

Otázky
Máte na nás nějaký dotaz nebo
připomínku? Ozvěte se nám
na e-mail pr@adra.cz.
Rádi vás uslyšíme.

