we CARE

připojte se k nám

Organizace CARE byla založena
v roce 1945 a je dnes jednou z
největších pomáhajících organizací
na světě. Aktuálně CARE působí v
87 zemích a realizuje více než 900
projektů. 11 300 spolupracovníků
pracuje na vizi světa bez chudoby.
Z nich je 97% přímo ze zemí, kde
projekty probíhají - z Afriky, Asie,
latinské Ameriky, východní Evropy
a blízkého Východu. CARE má
všeobecný status poradce v OSN a
je politicky a nábožensky nezávislou organizací. Ročně má z CARE
projektů užitek přes 82 miliónů lidí.

Balík
CARE
S prvním balíkem od CARE, který
do rozbombardované Evropy
dorazil v roce 1946, začala nová
éra mezinárodní pomoci. V bývalém
Československu, stejně tak jako v
mnoha jiných evropských zemích,
leží budovy v sutinách a prachu,
lidé potřebují nutně pomoc. Ta
přichází ve formě balíků s potravinami z USA, kde byla založena
soukromá organizace CARE, aby
pomáhala hladovějícím. V letech
1946-1950 byly jen v bývalém
Československu rozdány balíky
CARE v hodnotě 30 miliónů korun.
Balíky obsahují potraviny, vlnu,
hygienické potřeby a jiné životně
důležité zboží. Brzy následují balíky
s osivem a nářadím, které jsou
doplněny dlouhodobými programy.
Zrodila se filozofie CARE “Pomoc
k svépomoci”. Dnes jsou to lidé v
jiných koutech světa, kteří bojují o
své přežití a nutně potřebují pomoc.
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Pomoc bývalému Československu! Po druhé světové válce znamenaly
balíky organizace CARE důležitou pomoc, díky které přežilo mnoho lidí v
bývalém Československu.

Dnes jsou to lidé v jiných koutech světa, kteří bojují o své přežití a potřebují nutně pomoc.

CARE Česká republika úzce spolupracuje
s CARE Rakousko (jednou ze 12 nezávislých mezinárodních CARE organizací).
Na celém světě pomáhá těm nejchudším
a nejvíc znevýhodněným lidem, zvláštní
pozornost věnuje dětem a ženám.
CARE Česká republika podporuje
zajištění akutní pomoci při katastrofách,
stejně tak jako dlouhodobé rozvojové projekty, přičemž jedná zodpovědně jak vůči
místnímu obyvatelstvu, tak i vůči dárcům.
Metody práce jsou vyvíjeny společně
s lidmi v cílových zemích. Díky tomu
vznikají efektivní a inovativní programy,
které jdou často příkladem. Proklamovaným cílem CARE je bojovat s příčinami
chudoby a trvale zlepšit životní podmínky
nejchudších.

Pravidelná setkání posilují soudržnost mezi ženami.

Práce
CARE

Betsy ze Sierry Leone, kde je CARE činná od roku 1961 s programy výživy.

Pomoc při katastrofách

Při přírodních katastrofách jako je
zemětřesení, povodně a dlouhotrvající sucho, je nejvíce postiženo
chudé obyvatelstvo. Rychlá a
účinná pomoc mnohým zajistí jejich
majetek a nespočetnému množství
lidí zachraňuje život.
Organizace CARE je zastoupena po celém světě v téměř 90
zemích.
Většinou jsme již na místě, když
dojde ke katastrofě, proto jsme
schopni postiženým lidem okamžitě
zajistit to nejnutnější.

CARE pomáhá nejen v nouzových případech. Zůstáváme s
postiženými i poté, kdy už média odklánějí svou pozornost od
probíhající krize jinam. Organizace
CARE pomáhá i při dlouhodobé
opětovné výstavbě a podporuje lidi
při zpracování jejich traumatických
zážitků. Zároveň společně s obyvatelstvem vyvíjíme plány pro nouzové situace a systémy včasného
varování kvůli lepší ochraně před
katastrofami.
Každá koruna investovaná do
preventivních opatření ušetří sedm
korun, které by jinak musely být
vynaloženy na akutní pomoc při
katastrofě!

CARE připravuje balíky uzpůsobené
momentálním potřebám. Často
obsahují potraviny, vodu, léky,
hygienické sady, deky nebo stany.

Dr. Andrea Wagner-Hager, viceprezidentka CARE Česká republika,
při pomoci na Haiti a v uprchlickém
táboře Dadaab, Keňa.

Georgina přivedla na svět svoji dceru jen několik dní po ničivém
zemětřesení v roce 2010. Věří v budoucnost Haiti: „Až mé dítě půjde
do školy, bude má zem jiná.“ CARE se angažuje při znovuvýstavbě
a v psychosociální podpoře.

CARE se stará o to, aby ti nejslabší
– děti, ženy a starší lidé – nebyli
při rozdělování humanitární pomoci
znevýhodněni.

Pomoc k svépomoci
CARE podporuje lidi při jejich
samostatném budování lepšího
života. Důležitým základem pro to
je vzdělání a uvědomělost. Bez
znalostí a bez vzdělání je téměř
nemožné uniknout spárům chudoby.
Vzdělání obsahuje více než
zvládnutí čtení, psaní a počítání.
CARE pomáhá rozšiřovat trvalé
metody pěstování, které i v těžkých
časech přinášejí dostatečný výnos.
Školení o skladování potravin,
hygieně a ochraně před HIV / AIDS
pomáhají zlepšit zdravotní situaci.
Stejně tak je pro CARE důležité
vysvětlit lidem jejich práva. Teprve
znalost vlastních práv umožňuje
jejich dovolání.

CARE úzce spolupracuje s
lokálními partnerskými organizacemi. Ty znají tradice a místní
jazyk a mohou tak lépe lidem v
rámci projektů CARE předat nové
vědomosti a zkušenosti.
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Znalost odolného osiva a nových pěstitelských metod zajišťuje obživu.
Takto mohou lidé vzdorovat změnám klimatu.

Stejně jako tomuto děvčeti z Afgánistánu, umožňuje CARE ročně
13 milionům lidem přístup ke vzdělání.

Pomoci může každý!

CARE: Rádi Vás
poznáme blíže

!

Do you want to CARE?

Takto můžete i Vy podpořit humanitární pomoc organizace CARE:
:: přispějte i Vy na konto organizace CARE ČSOB 243308210/0300
:: příspěvky online na www.care.cz
:: podpořte CARE nákupem určených produktů
:: staňte se členem skupiny CARE na Facebooku
http://www.facebook.com/care.cz

Vyplňte POHLED a pošlete nám jej!

:: přispějte odkazem v závěti ve prospěch CARE

Pomozte CARE,
ať může pomáhat!

!

CARE Česká republika o.s.
Italská 26
120 00 Praha 2

Dostatečně ofrankujte

Vyplňte POHLED a pošlete nám jej!

telefon:.....................................................................................

e-mail: .....................................................@...........................

PSČ, město:............................................................................

ulice: .......................................................................................

jméno: . ...................................................................................

Mé údaje:

Máme radost, že Vás zajímají humanitární projekty
organizace CARE. Rádi Vám zašleme informace o naší
celosvětové činnosti.

VÁŠ DAR DÁVÁ NADĚJI.

You CARE!

Váš dar dává naději. You CARE!

Organizace CARE se zaručuje, že peněžité dary používá k přímé a předem
známé pomoci lidem v nouzi. Dále se CARE zaručuje, že s příspěvky
zachází úsporně a průhledně. Činnost organizace CARE je kontrolována
auditem.

Příspěvkové konto organizace CARE ČSOB 243308210/0300

Děkujeme!
Váš peněžitý dar organizaci CARE je možné odečíst od Vašich daní!

Pracujeme na tom, aby v našem světě žila naděje, aby existovala sociální spravedlnost, abychom společně zvítězili nad
chudobou a aby lidé mohli žít důstojně a v jistotě.

RAM

NAŠE JMÉNO ZNAMENÁ PROG

We CARE!
I dnes umírá hlady jedno dítě každých šest sekund.
Každý rok zaopatřuje CARE téměř 10 milionů lidí potravou.
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S Vaší pomocí dokážeme ještě vice!

