INTERNET

WWW.CCK-CR.CZ

ZAJÍMAVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Celosvětově velmi významnou organizací,
která se zabývá humanitární pomocí, je
Červený kříž. Stránky Českého červeného kříže najdete na adrese www.cck-cr.cz,
kde jsou informace o činnosti této organizace. Dozvíte se pochopitelně i to, jak
pomoci ﬁnančně, jak se můžete stát členem Českého červeného kříže anebo jak
věnovat potřebným použité šatstvo.

KDE NA WEBU
POMÁHAT
Vánoční svátky jsou za námi, ale možná jste si v jejich průběhu
našli chvilku a přemýšleli jste o tom, že je zde i mnoho lidí, kterým je třeba pomáhat. Podívejte se s námi na některé internetové stránky, které se pomocí potřebným zabývají.

WWW.CLOVEKVTISNI.CZ
Nadace Člověk v tísni vznikla před
několika roky při České televizi a za
dobu své existence si vybudovala velmi dobrou pověst. Zaměřuje se na
humanitární pomoc obyvatelům míst
postižených válkou nebo nějakou přírodní katastrofou. Na stránkách této
nadace se dozvíte, kde aktuálně nadace pomáhá (a je to úctyhodný počet
zemí po celém světě) i konkrétní průběh pomoci. Nadace také pořádá různé
informační a vzdělávací projekty, o kterých se můžete na stránkách též informovat. Ale hlavně – dozvíte se zde, jak
se můžete do pomoci zapojit vy sami, ať
ﬁnančním příspěvkem, nákupem zboží,
nebo svou vlastní prací.

WWW.SANCE.CZ
Nadace Terezy Maxové není naší
redakci rozhodně neznámá – sídlí
dokonce ve stejné budově jako naše
vydavatelství. Nadace se zabývá pomocí dětem, které měly tu životní smůlu
a ocitly se v dětském domově. Prvním
cílem nadace je snaha o to, aby se
co nejvíce dětí z dětských domovů
dostalo do náhradních rodin. K tomu
slouží stránky www.adopce.cz, kde si
můžete o adopci přečíst vše podstatné.
Dalším cílem nadace je pomoc dětem

z dětských domovů z hlediska jejich
budoucnosti, konkrétně například
z hlediska jejich budoucího povolání.
Děti, které si například přejí pracovat
jednou v určité profesi a rády by za
tímto účelem třeba navštěvovaly nějaké
kurzy, si mohou na internetu stáhnout
přihlášku a do nadace napsat, co by si
přály, jaké vybavení jim chybí a co by
jim pomohlo ke splnění jejich snu. Na
internetových stránkách www.sance.cz
pak najdete tato přání spolu s popisem,
jak se dítě do dětského domova dostalo
a jaký byl jeho osud. Zjistíte zde také,
jakou částku dítě potřebuje a jak mu
můžete přispět.

Nadace Člověk
v tísni pomáhá
obětem přírodních
katastrof a válečných konﬂiktů.

WWW.DKC.CZ
Vánoce jsou tradičně svátky hlavně
dětí. Bohužel mnoho dětí nemá to štěstí strávit nejen tyto svátky v láskyplné
rodině, kde je o ně dobře pečováno.
A právě dětem, které jsou různě zneužívané a týrané, pomáhá Dětské krizové centrum, které provozuje linku
důvěry, na kterou se děti mohou obrátit
s různými problémy. Kromě telefonické
linky důvěry provozuje nadace i linku
internetovou, kam mohou děti napsat
a svěřit se. Na stránkách Dětského krizového centra najdete seznam akcí pro
podporu této linky a také číslo účtu,
kam můžete své příspěvky posílat i vy.

WWW.ADRA.CZ
Nadace Adra si za léta svého fungování také vydobyla velmi slušné uznání.
Nadace pomáhá hlavně při mimořádných událostech, jako jsou přírodní
katastrofy nebo válečné konﬂikty, ale
věnuje se i realizaci dlouhodobých projektů, jako je třeba podpora zaměstnanosti nebo vzdělání. Zahraniční pomoc
této nadace pak směřuje hlavně do zemí
bývalé Jugoslávie, do Moldavska, na
Ukrajinu a do Pákistánu. Na internetových stránkách nadace najdete přesný
popis práce této nadace a kalendář akcí,
které nadace připravuje. Můžete se také

WWW.DOBROVOLNIK.CZ

Na stránkách
www.sance.cz
můžete pomáhat
dětem z dětských
domovů.
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podívat na obrázky či na video nebo
si poslechnout audio ze života nadace.
Pokud chcete pomoci i vy, klikněte na
záložku Jak pomoci – a dozvíte se, jak
můžete pomoci ﬁnančně, materiálně či
svou dobrovolnickou prací.

Pokud zrovna neoplýváte penězi, ale jste
ochotni věnovat jistý volný čas, může
vaše pomoc spočívat v tzv. dobrovolnictví. Na stránkách www.dobrovolnik.cz
se o této formě pomoci dozvíte více.
Zjistíte, v čem konkrétně dobrovolnictví
spočívá, a můžete si přečíst třeba o historii dobrovolnictví. Můžete se také
zúčastnit různých seminářů, které vás
jako dobrovolníka vyškolí pro určitou
práci. Pokud se chcete do dobrovolnictví sami zapojit, můžete na stránky
vložit svou nabídku (tedy napsat pár
slov o sobě, v čem byste se rádi realizovali a proč) anebo můžete odpovědět na
inzeráty, které nabízejí nejrůznější dobmia
rovolnickou práci.

