
Občasník Mince denně
 

v čem jste jako dárci Mince denně
unikátní, 
v kterých zemích letos díky vám
pomáháme,

Milé dárkyně a milí dárci,

zdravíme vás s novým podzimním
číslem Občasníku Mince denně z
dárcovského programu ADRA,
kterého jste cennou součástí.

Tentokrát se dočtete:

jak se rozšířila činnost
dobrovolnických center v České
republice od začátku konfliktu na
Ukrajině. 

Díky vám a vašim pravidelným
příspěvkům můžeme společně
utvářet důstojnější životy tisíců lidí
u nás doma i v zahraničí. Děkujeme
vám!

Martina Špinková a Anna Zýková
péče o dárce v programu Mince denně
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Pravidelnost vašich příspěvků nám umožňuje pomoc
lépe dlouhodobě plánovat, dostávat ji co nejdříve k
potřebným lidem a také udržovat v organizaci
stabilní prostředí a zkušené pracovníky.

Letos se mnoho lidí, více než v uplynulých letech,
ptá: ‚Kolik mohu darovat na pomoc? Mohu se ještě
vůbec s někým podělit, aby mi zbylo na potřebné
výdaje?‘

Vážíme si proto ještě více vaší důvěry: že nám
dáváte možnost pomoc zprostředkovat a také
nakládat s vašimi dary dle našeho pečlivého
vyhodnocení, aby pomohly tam, kde je nejvíce
potřeba.

Děkujeme vám, že je vám blízká pomoc jako
hodnota. Děkujeme za vaše rozhodnutí, které v
případě dlouhodobé podpory znamená větší jistotu a
stabilitu pro příjemce pomoci.

Přejeme vám, aby vás darování ve svém důsledku
obohacovalo.

O PRAVIDELNÉM DAROVÁNÍ 
NEJEN V DOBĚ KRIZE

Máte na nás nějaký dotaz nebo
připomínku? Ozvěte se nám 

na e-mail 
mincedenne@adra.cz. 
Rádi se s vámi spojíme.

Otázky

„Žijeme z toho, co
dostáváme, ale život

utváříme tím, co
dáváme.“

WINSTON CHURCHILL



Niger
Mali
Etiopie 
Libanon
Sýrie 

přístup k základním
potřebám a službám
oprava zavlažovacího
kanálu

Kambodža
Moldavsko 

pomoc dětem s autismem
pomoc uprchlíkům 

Ukrajina
           z Ukrajiny

Co se u nás děje

KTERÝM LIDEM
POMÁHÁME LETOS 
V ZAHRANIČÍ?

Pomoc rozdáváme díky Vám i
během listopadu a prosince. 
S přesnými čísly Vás proto
seznámíme v jarním Občasníku
Mince denně.

CO PŘINESL ROK
2022 V MINCI DENNĚ
NOVÉHO?

Novou zkušeností je prolínání
projektů a pomoci například 
v Moldavsku. Do speciálních
center ADRA pro pomoc
autistickým dětem přicházejí
nejen místní rodiče, ale nyní
také ženy z Ukrajiny, které
potřebují podporu a pomoc se
svými autistickými dětmi.
Podívejte se na zajímavou
reportáž TV NOVA zde.

https://adra.cz/jak-pomahame/2022-niger-integrace-malijskych-uprchliku-a-podpora-zivobyti/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-mali-zlepseni-zivotnich-podminek-vnitrne-vysidlenych-osob-a-mistnich-komunit-v-segou/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-etiopie-krizova-intervence-pro-konfliktem-zasazenou-populaci-regionu-afar/
https://adra.cz/jak-pomahame/2021-libanon-pristup-k-vode-pro-libanonske-komunity-se-syrskymi-uprchliky-iii/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-syrie-nezbytna-oprava-zavlazovaciho-systemu-pro-zemedelskou-vyrobu/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-syrie-odolnost-v-nouzovych-kontextech-a-prilezitosti-pro-zotaveni-zranitelnych-mist/
https://adra.cz/jak-pomahame/2021-kambodza-podpora-vyzivy-matek-a-deti-do-2-let/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-moldavsko-pomoc-detem-s-autismem-a-jinymi-genetickymi-poruchami-v%E2%80%AFmoldavsku-ii/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-moldavsko-zajisteni-okamzitych-potreb-nejzranitelnejsich-uprchliku-v-moldavsku/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-moldavsko-zajisteni-okamzitych-potreb-nejzranitelnejsich-uprchliku-v-moldavsku/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-ukrajina-humanitarni-pomoc-lidem-postizenym-konfliktem-na-ukrajine/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-moldavsko-zajisteni-okamzitych-potreb-nejzranitelnejsich-uprchliku-v-moldavsku/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-moldavsko-zajisteni-okamzitych-potreb-nejzranitelnejsich-uprchliku-v-moldavsku/
https://adra.cz/jak-pomahame/2022-moldavsko-pomoc-detem-s-autismem-a-jinymi-genetickymi-poruchami-v%E2%80%AFmoldavsku-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=bry0eA0xUl8


Po začátku války na Ukrajině nás
čekalo zcela nové zapojení
dobrovolnických center ADRA ČR
do pomoci příchozím v důsledku
mimořádné události odehrávající
se v zahraničí. Více o této pomoci
jsme psali zde.

Právě na tyto mimořádné
události, které mají
nepředvídatelný průběh, nám
Mince denně umožňuje být 
v rámci rezervy ihned připraveni
a být zároveň velmi flexibilní.
Protože se řada dobrovolníků
zapojila do akutní i dlouhodobé
pomoci příchozím z Ukrajiny, pro
dobrovolnická centra ADRA to 

Co se u nás děje

JAK VYUŽÍVÁME
PROSTŘEDKY NA
POMOC V ČESKU?

znamenalo začít s intenzívnějším
vyhledáváním a školením nových
dobrovolníků na potřebné
návštěvy u osamělých seniorů,
zdravotně či mentálně
hendikepovaných lidí a u dětí ze
sociálně znevýhodněného
prostředí. Určitě na potřebné lidi
v České republice nezapomínáme
a Mince denně tomu napomáhá.

https://adra.cz/aktualita/osm-mesicu-pomoci-za-nami-zima-pred-nami/

