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Milí přátelé z programu Mince denně,

ADRA je tu s vámi pro druhé už 30
let – a věříme, že i díky vám a vašemu

rády bychom Vás informovaly o tom,

zapojení, tu bude moci být pro druhé i

co se díky programu Mince denně a

dalších 30+ let.

vašim

Mnoho vnitřního klidu a radosti vám

2021.

příspěvkům

podařilo

v

roce

za organizaci ADRA srdečně přejí

Martina Špinková a Anna Zýková
péče o dárce v programu Mince denně

O D AR OVÁNÍ
„Dávání vede k
pocitu vnitřního
klidu a radosti a je
nezávislé na čase.“
- GERALD G. JAMPOLSKY

Možná, že tento pohled amerického lékaře Geralda G.
Jampolského je i vaší zkušeností.
Bylo by milé vědět, jaké byly vaše osobní motivy? Proč
někteří z vás se stali před 10, 20 lety, a jiní třeba
čerstvě předevčírem, dárcem či dárkyní v našem
programu dlouhodobého dárcovství Mince denně?
Program
Mince
denně
nám
pomáhá
vytvářet
dlouhodobou finanční rezervu, ze které lze pokrýt
jednou třetinou domácí projekty, druhou třetinou
zahraniční projekty a z třetí třetiny je možno přispět
na provoz a rozvoj organizace.
Vnitřní klid a radost – tolik potřebné „komodity“ v
této době, člověk totiž paradoxně získává tím, že
daruje – svůj čas, pozornost, péči, finanční podporu
druhým potřebným lidem. Ne tím, že bere, ale dává.
Jsme moc rádi, že i vy si každý měsíc „dopřáváte“
potřebnou dávku vnitřního klidu a radosti právě tímto
způsobem.
A nás zase těší, že vaši pomoc můžeme posílat dál.

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

Dost jsme bloudili a
trpěli, teď se můžeme
usadit tady a
připravit se na
budoucnost našich
dětí.
Hama Dawa, malijská
uprchlice v Nigeru

Č E H O J SME SPOLE Č NĚ
D OSÁH LI V R OC E 2021

Financování zahraničních projektů
z Mince denně:

300 000 Kč

200 000 Kč

100 000 Kč

Děkujeme za vaši štědrost – řada z vás
se zapojuje také do krátkodobých
projektů, SOS sbírek či jste si zakoupili
některý ADRA Dárek.
Vážíme si vaší pomoci a dlouhodobé
podpory.
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V minulém roce jsme díky vám, našim
dárcům a dárkyním, v programu
Mince
denně
vybrali
částku
přesahující 2,574 mil. Kč. Umožnilo
nám to podpořit práci všech 15
dobrovolnických
center
ADRA
v Čechách a na Moravě, financovat
další částkou (nad rámec sbírky SOS
Tornádo) následky této mimořádné
události,
přispět
na
vzdělávací
program Opravdový svět a také na
provoz a rozvoj organizace, a rovněž
dofinancovat
zahraniční
projekty
např.
v Libanonu,
Nigeru,
Sýrii,
Zambii,
v
Bangladéši
(projekt
Čalantika) a pomoci v Chorvatsku po
zemětřesení v prosinci 2020.

Struktura výdajů z Mince denně:

Zahraniční projekty
878 811 Kč

Jsme dvě ‚holky‘,
které dělí sice 60
let, ale je nám
společně moc
dobře.
dobrovolnice Jana

Dobrovolnická centra
650 453 Kč

Otázky
Opravdový svět
102 459 Kč

KIP - tornádo v ČR
180 369 Kč

Provoz a rozvoj organizace
764 599 Kč

