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Milí přátelé z programu Mince denně,
s blížícím se závěrem roku vám
posíláme speciálních 5 P pro vás.

částek pro rychlé použití při
mimořádné situaci či na potřebný
projekt, by naše pomoc lidem byla
určitě pomalejší a obtížnější.
 
Děkujeme vám za každý váš dar –
vážíme si jich.
V lednu 2022 vám přijde e-mailem
potvrzení o daru za rok 2021, který
můžete uplatnit pro daňové účely.

PODĚKOVÁNÍ

Nechceme vám jen slušně poděkovat 
– jsme za vaše dary opravdu vděční.
Bez lidí jako vy, kteří chápou a rozumí
důležitosti střádání menších či větších 



Co se u nás děje

P
V roce 2020 se v dárcovském
programu Mince denně podařilo
vybrat 2 244 282,- Kč.

V České republice jsme se v roce
2020 zaměřovali především na
dobrovolnictví a osvětu o smyslu
pomoci u nás i ve světě. Svět
kolem nás se rychle proměňuje,
je potřeba se stále jako organiza–
ce i jednotlivci učit.
Absolvovanými školeními jsme se
díky Minci denně mohli posunout
také v profesním růstu.

ŘEHLED

NA CO BYLY VAŠE DARY
VYUŽITY V ROCE 2020? 

Z této částky byly podpořeny 
v zahraničí země jako je
Moldavsko, Barma, Bangladéš,
Sýrie, Mali, Niger, Indonésie,
Libanon – ať už se jednalo o
mimořádné události typu výbuch
v Bejrútu či dlouhodobější
projekty podporující obživu,
zdraví a vzdělání. 

Možná vám to, podobně jako
nám, může připadat až neuvěři–
telné.
Ale je to pravda :-)
Humanitární organizace ADRA

P
bude příští rok slavit 30 let: tři
desítky let pomoci lidem u nás i 
v zahraničí. Můžeme být za mno–
ho věcí vděční, máme z čeho se
radovat, i z čeho se poučit.

ŘEKVAPENÍ



Chceme vás potěšit a obohatit
sdílením osobních příběhů
pomoci: Jaký dopad měla naše
společná pomoc pro lidi u nás i 
v zahraničí?
Nenechte si ujít občasné soutěže
či zajímavé události, které se
budou příští rok konat napříč
naší republikou.

Na závěr roku vám chceme
srdečně popřát, aby vám pomoc 
a přinášení naděje do života
druhým stále dávala smysl 
– možná ještě více, než kdy
předtím.

 Mějte co nejlepší celý rok 2022 
– ve zdraví a v dobrých vztazích.

POZVÁNKA

PŘÁNÍ

Chci dobré zprávy 1x měsíčně

 Srdečně 

Přihlaste se k odběru našeho
newsletteru, který vám 1x
měsíčně chce přinést pozitivní
zprávy a dobrou náladu.

Máte na nás nějaký dotaz nebo
připomínku? Ozvěte se nám 

na e-mail pr@adra.cz. 
Rádi vás uslyšíme.

Otázky

Koordinátorka péče o dárce 

https://adra-cz.force.com/s/newsletter

