SZCZEPIENIA – inwestycja, która chroni zdrowie i życie
Przed wieloma groźnymi chorobami można dzieci łatwo i tanio ochronić. Jak? Wystarczy
w odpowiednim momencie je zaszczepić! Szczepionki to tania i skuteczna odpowiedź na problem
groźnych chorób. Inwestując w szczepieniachronią Państwo zdrowie i życie dzieci!

297,78 zł – uchroni przed polio 300 dzieci z najdalszych miejsc na świecie! (300
szczepionek + 2 lodówki do ich bezpiecznego transportu).

318,66 zł – rower, dzięki któremu pracownik medyczny dostarczy szczepionki do
najtrudniej dostępnych miejsc na świecie.

Tanha,
pół roku,
Afganistan
2011

ODŻYWIANIE – inwestycja ratująca życie
Żadne dziecko nie powinno być głodne! Ciężkie ostre niedożywienie może trwale zahamować rozwój
dziecka, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci. My możemy temu zapobiec!
Inwestując w żywność terapeutyczną ratują Państwo życie dziecka.

625,50 zł – zapewni miesięczną terapię dla 5 skrajnie niedożywionych dzieci i uratuje je
od śmierci z głodu! (450 ratujących życie saszetek żywności terapeutycznej Plumpy’nut).

Aden, 3 lata
Kenia 2011

341 zł – zapewni 45 paczek mleka
terapeutycznego dla najmłodszych dzieci, które
cierpią z powodu ostrego ciężkiego niedożywienia.

115,30 zł – by w porę przeciwdziałać
niedożywieniu, musimy je jak najwcześniej zdiagnozować!
Dziecięca waga niezawodny sposób na kontrolowanie
stanu zdrowia najmłodszych.

Dostęp do czystej wody to jedno z podstawowych praw człowieka! Tymczasem, każdego roku prawie
2 miliony dzieci umiera z powodu biegunki wywołanej brakiem dostępu do czystej wody pitnej.
Ta liczba powinna wynosić zero!

300 zł – to 1000 uratowanych dziecięcych istnień, które mogłyby nie przeżyć zabójczej dla ich
młodych organizmów biegunki (1000 ratujących życie saszetek ORS).

Majoue, 3,5 roku
Czad 2011

1545 zł – pompa wodna to inwestycja wyjątkowa. Na zawsze odmienia życie całej
społeczności. Kwota obejmuje koszt 1 pompy wodnej, jej dostawy, instalacji oraz konserwacji.

Pierwsze lata życia dziecka są niezwykle istotne dla jego dalszego rozwoju poznawczego, społecznego
i emocjonalnego. Śmiało można powiedzieć, że to najważniejszy okres rozwoju człowieka! Stąd
niezwykle istotne jest zagwarantowanie odpowiednich możliwości rozwoju w tym czasie.
Zainwestujmy w edukację dzieci, bo to inwestycja długoterminowa!

729,43 zł – edukacja jest jednym z podstawowych sposobów walki z ubóstwem na
świecie. Im więcej wykształconych dzieci na poziomie podstawowym, tym więcej kontynuuje
naukę w późniejszych latach swego życia, a w efekcie więcej jest dorosłych, którzy są w stanie
sami zadbać o los swój i swojej rodziny. Zainwestujmy w przyszłość dzieci! (Szkoła w pudełku dla
40 uczniów i nauczyciela).

Haiti 2011

5974,56 zł – Inwestując w namiot dają Państwo o wiele więcej niż kilka lekkich ścian
i dach nad głową. Namiot o powierzchni 42 m2 to idealne miejsce na zorganizowanie szkoły,
rozbudowanego punktu medycznego lub schronienia dla poszkodowanych, którzy stracili własne domy.
Suchy, bezpieczny kąt - czy można sobie wyobrazić lepszą inwestycję?

