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âlovûk ãlovûku
Humanistické hnutí je my‰lenkov˘ proud zaloÏen˘ na
principech aktivního nenásilí, tolerance, solidarity, respektu rÛznorodosti,
dodrÏování lidsk˘ch práv,
skuteãné svobody ãlovûka
a pﬁímé demokracie.
Jeho pﬁíznivci jsou lidé rÛzn˘ch
kultur a ras, kteﬁí se spoleãn˘m
úsilím snaÏí o odstranûní
vzájemn˘ch rozdílÛ
a pﬁedsudkÛ.
V rámci tohoto celosvûtového
hnutí probíhají rÛzné kampanû,
které mají spoleãného
jmenovatele a tím je aktivní
pﬁístup k ﬁe‰ení problémÛ.
Jednou z tûchto kampaní je také

KAMPA≈ LIDSKÉ PO D PO R Y
pro Afriku.
V âeské republice
je KampaÀ lidské
podpory
orientována
pﬁedev‰ím na KeÀu
a Guineu.
Konkrétní,
vzájemnû související
projekty probíhají
v obou africk˘ch
zemích a na
mnoha místech
v âR.

Ado pce africk ˘ch d ûtí
pro jekt pomoci
na dálku
Cílem projektu je umoÏnit vzdûlání dûtem, které se
nacházejí v podmínkách úplné chudoby a jejichÏ rodiãe
nebo opatrovníci si nemohou dovolit platit ‰kolné
a pomÛcky.
Dítû Ïije i nadále se svou rodinou a „adoptivní“ rodiã (jednotlivec,
rodina, firma, ‰kola) mu hradí ‰kolné, uãební pomÛcky, ‰kolní
uniformu a tím mu pomÛÏe zajistit alespoÀ minimum Ïivotních
podmínek. Peníze na‰e organizace pﬁedává pﬁímo dané ‰kole
a na‰i organizátoﬁi v místû peãlivû vybírají potﬁebné rodiny a mají
pﬁehled o docházce dûtí do ‰koly. „Adoptivní rodina“ je pak jejich
prostﬁednictvím informována o tom jak se dítûti ve ‰kole daﬁí dostává vysvûdãení. Organizátoﬁi pravidelnû zprostﬁedkovávají
pﬁedávání dopisÛ, fotografií a dáreãkÛ, takÏe vzniká i bliÏ‰í vztah
a nejde tedy jen o finanãní pomoc. Minimální období, na které je
dítû moÏno adoptovat, je 12 mûsícÛ.
Pro dítû v Keni ãiní pﬁíspûvek 600,- Kã mûsíãnû (7 200,- Kã na cel˘
rok). Pro lep‰í pﬁedstavu - jedná se o ãástku pﬁibliÏnû odpovídající
cenû jedné kávy dennû.
K dne‰nímu dni je v na‰í databázi pﬁes 1500 dûtí a k 1.1.2004
jich bylo „adoptováno“ uÏ pﬁes 700.
Jak se zapojit?
„Adoptováním“ dítûte v˘bûrem z databáze na stránkách
www.adopceafrika.cz nebo pomocí s organizováním tohoto
projektu v âR. Napﬁ. pomoci s organizací projektu v daném
mûstû, s propagací projektu nebo poskytnout prostory pro
kanceláﬁ a její vybavení, umoÏnit propagaci projektu ve
firemních provozovnách, ãasopisech nebo formou baneru
na vlastních webov˘ch stránkách, zajistit pﬁepravu dáreãkÛ
do Afriky atd.

PROJEKT „AFRIKA
V âESK ¯CH ·K O LÁCH“
Smyslem tohoto projektu je seznámit dûti a mládeÏ
s Afrikou, situací, ve které Ïijí africké dûti a s projekty
Kampanû lidské podpory. S danou problematikou je
spojen cíl prevence rasismu, diskriminace a xenofobie
u nás.
Souãástí prezentace je promítání videa natoãeného v Keni, v˘stava
fotografií z Keni a Guineji, v˘stava ruãnû vyrábûn˘ch suven˘rÛ
z Keni a pﬁedev‰ím vyprávûní na‰ich organizátorÛ, kteﬁí pravidelnû
do Keni cestují a organizují v‰echny projekty v chudinsk˘ch
ãtvrtích. Je samozﬁejmû prostor pro otázky.
Pro malé dûti je moÏné celou prezentaci oÏivit hrami s tématikou Afriky, tancem na Africké rytmy nebo v pﬁípadû
del‰ího ãasu i v˘tvarnou dílnou – v˘robou
dáreãkÛ pro africké dûti nebo v˘kresÛ pro
v˘stavu v na‰í africké ‰kole. Dûti se také
mohou zapsat do programu „pﬁátelství na
dálku“ – zaãít si dopisovat v angliãtinû
s nûkter˘m z dûtí v na‰ich ‰kolách v Keni.
Naopak na ‰kolách stﬁedních a vysok˘ch
je cílem prezentace také najít nové mladé
lidi, kteﬁí by mûli chuÈ se do organizování
projektÛ Kampanû lidské podpory zapojit
aktivnû.
V návaznosti na prezentaci je
organizována Sbírka pro KeÀu, trvající
alespoÀ 14 dní po prezentaci – úãastníci
mají moÏnost pﬁinést ‰kolní potﬁeby
(tuÏky, se‰ity, pastelky, ‰kolní kﬁídy),
nepotﬁebné hraãky a zachovalé dûtské
obleãení, které pak bude zasláno na podporu na‰ich projektÛ v Keni.
V‰e organizuje v˘hradnû síÈ dobrovolníkÛ a je to tedy pro ‰koly bezplatné.
Podmínky takovéto prezentace Kampanû lidské podpory pro ‰kolu, DÛm dûtí a mládeÏe nebo
i jinou organizaci jsou:
1) zajistit vhodné prostory a moÏnost promítání videa
2) udûlat propagaci a zajistit úãast min. kolem 100 zájemcÛ – pﬁípadnû pozvat v odpoledních hodinách
i veﬁejnost a prezentovat i projekt „Adopce
africk˘ch dûtí“
3) zajistit moÏnost Sbírky pro KeÀu (prostory, kde
bude moÏné 14 dní shromaÏìovat vûci)
4) domluvit si dostateãnû dopﬁedu moÏn˘ termín
Jak se zapojit?
ZapÛjãením pﬁíp. poskytnutím projekãní
a ozvuãovací techniky, tiskem prezentaãních
materiálÛ a v˘robou fotografií, zorganizováním
prezentace se sbírkou, poskytnutím stálého
prostoru, kde by se podobné prezentace mohly
poﬁádat pravidelnû apod.

dal‰í projekty
v africe
Ve‰keré projekty
probíhají za aktivní
spolupráce s místními
organizátory, lidmi,
kteﬁí si uvûdomují
odpovûdnost za svou
budoucnost.

Kurzy bezplatné
alfabetizace Jsou urãeny

dûtem,

které dosud nemají moÏnost nav‰tûvovat ‰kolu a také
dospûl˘m, kteﬁí o tuto moÏnost pﬁi‰li.Tyto kurzy poskytují
alespoÀ minimální vzdûlání.
Jak se zapojit?
Je moÏné darovat ‰kolní potﬁeby, zejména se‰ity, pera, knihy,
tabule, kﬁídy, vzdûlávací hry, sportovní náãiní.V souãasné
dobû uvítáme i finanãní pﬁíspûvek na zakoupení party stanu
urãeného k „postavení“ ‰koly.

Spolupráce se ‰kolami
My‰lenkou této spolupráce je pﬁijmout do stávajících ‰kol i urãité procento
sirotkÛ a dûtí, které nemohou
platit ‰kolné a vytvoﬁit v tûchto
‰kolách centra vzájemné pomoci
pro lidi v dané ãtvrti - vyuÏívat
prostory i na kurzy ﬁemesel a jiné
aktivity.

Kurzy ﬁemesel

Jsou zamûﬁeny na mladé lidi,

kteﬁí mají ukonãeno základní nebo i stﬁedo‰kolské vzdûlání, ale z dÛvodu
vysoké nezamûstnanosti
nemohou sehnat
Ïádnou práci. Jde vlastnû o profesní kvalifikaci – napﬁ. kurzy ‰ití
a krejãovství, v˘roby tradiãních africk˘ch pﬁedmûtÛ a suven˘rÛ,
kurzy mechanikÛ atd. Cílem tohoto projektu je zv˘‰it mlad˘m
lidem ‰anci na uplatnûní, moÏnost zaãít podnikat a také
umoÏnit prostﬁednictvím humanistÛ v Evropû prodej sv˘ch
v˘robkÛ.
Jak se zapojit?
Pro tyto projekty jsou nezbytné pﬁedev‰ím nástroje a ‰icí
materiál: ‰icí stroje a látky, náﬁadí pro mechaniky, ﬁezbáﬁské
náﬁadí apod.

Centra nadûje pro „dûti ulice“
Cílem tohoto projektu je umoÏnit tzv. dûtem ulice (sirotkÛm a opu‰tûn˘m
dûtem) pﬁístup k základním potﬁebám jako je jídlo a obleãení a pﬁedcházet jejich
závislosti na drogách.
Snahou místních organizátorÛ je zajistit pro tyto dûti alespoÀ jedno jídlo dennû,
nauãit je hrát si, sportovat, zpívat a tanãit a ukázat jim jinou budoucnost neÏ
závislost na drogách a Ïivot na ulici.
Jak se zapojit?
Vûnováním sportovního náãiní, hudebních nástrojÛ a ‰kolních potﬁeb, pﬁípadnû
pomocí se zaji‰tûním pravidelného pﬁísunu potravin v daném místû.

Centra základní lékaﬁské
péãe Smyslem tohoto projektu je pﬁedev‰ím zaji‰tûní dostatku
informací o prevenci proti nemocem a o hygienû. Na‰í snahou je
podpoﬁit vznik ambulancí v kaÏdé ãtvrti, které budou schopny poskytovat
bezplatné základní o‰etﬁení.
Jak se zapojit?
Darováním lékÛ, zdravotnického materiálu, v˘robou informaãních letákÛ
nebo zaji‰tûním pﬁepravy darovan˘ch vûcí.

Úklid ãtvrti a odvoz
odpadkÛ Tento projekt vy‰el z nezbytnosti, jelikoÏ sbûr
odpadkÛ, tak jak jej známe u nás, v Africe nefunguje. Místní organizátoﬁi
spoleãnû s dal‰ími obyvateli tedy pravidelnû organizují sbûr odpadu a jeho
odvoz do sbûrny.
Jak se zapojit?
Darováním plastov˘ch pytlÛ, rukavic, holínek apod.

Projekty v zemûdûlství V rámci

tohoto

projektu probíhá napﬁ. chov uÏitkového domácího zvíﬁectva nebo vytváﬁení
systému zavlaÏování tak, aby zemûdûlci nebyli závislí pouze na de‰ti.
Jak se zapojit?
Poskytnutím odoln˘ch odrÛd plodin, vodních ãerpadel, poskytnutím technick˘ch
podkladÛ k v˘stavû zavlaÏovacích systémÛ apod.

Projekt v˘stavby
humanistického centra Základní
my‰lenkou v˘stavby takovéhoto centra je vytvoﬁit prostor pro rÛzné aktivity v dané ãtvrti nebo vesnici.
V dopoledních hodinách tu pobûÏí v˘uka ve ‰kole a aktivity pro „dûti ulice“, odpoledne pak kurzy alfabetizace
a ﬁemesel. Souãasnû to mÛÏe b˘t centrum lékaﬁské péãe a také místo pro setkávání a organizování schÛzek.
První centra jiÏ zaãala b˘t realizována v Nairobi (KeÀa) a v jedné ãtvrti Conakry (Guinea).
Jak se zapojit?
Poskytnutím finanãní ãástky urãené na stavbu nebo vybavením, napﬁ. stoly, Ïidle, v˘poãetní technika apod., nebo
„pracovnû“ nav‰tívit KeÀu.

MnoÏství a náplÀ jednotliv˘ch projektÛ je omezena pouze
moÏnostmi lidí (dobrovolníkÛ), kteﬁí jsou do kampanû zapojeni.
Jejich v˘ãet tudíÏ není koneãn˘ a bude se dále rozvíjet.

dal‰í PROJEKTY V âESKÉ REPUBLICe
Ve‰keré projekty probíhající
v âeské republice pﬁímo
navazují na aktivity
v Africe. Jejich smyslem je
jednak seznamovat
veﬁejnost se situací v Africe
a také zajistit materiální
a finanãní podporu
jednotliv˘ch projektÛ.

V˘stava
fotografií
Cílem je informovat o projektech, situaci v Africe
a získat takto finanãní pomoc.
Jak se zapojit?
Poskytnout v˘stavní prostory a pozvat napﬁ.
zamûstnance, prípadnû klienty, vyrobit kvalitní
zvût‰eniny fotografií
na v˘stavy apod.

Kurzy
„Dobrovolníci
pro pomoc africe“
Cílem je oslovit, najít a vy‰kolit dal‰í dobrovolníky
pro organizování projektÛ jak v âeské republice
tak i pﬁímo v Africe.
Jak se zapojit?
Pﬁidat se! Nebo tﬁeba poskytnout ubytovací
a ‰kolící zaﬁízení, zajistit tisk materiálÛ apod.

Noviny NAROVINU
Humanistické noviny, které vycházejí kaÏdé dva
mûsíce a poskytují prostor pro seznámení s nov˘mi projekty, ale také pro diskusi
na témata související s na‰í ãinností.
Jak se zapojit?
Zajímav˘m pﬁíspûvkem, fotografiemi, kresbami, inzercí,
distribucí nebo zaji‰tûním tisku.

Festivaly a sbírky
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Ples AFRIKA
Rádi bychom Vás oslovili ve vûci pﬁipravovaného Plesu Afrika, kter˘ je opût
poﬁádán ve prospûch projektÛ Kampanû lidské podpory v Africe.Tato
mezinárodní
kampaÀ byla v âR
zahájena právû na
"PláÏovém plese
Afrika" v bﬁeznu
roku 2000 a velmi
úspû‰n˘ „Ples Afrika“
v dubnu 2001
podpoﬁil uÏ zcela
konkrétní projekty
této Kampanû ve
dvou africk˘ch
zemích - Keni
a Guineji. Ples Afrika
2002 oficiálnû
zahájil projekt pomoci na dálku - "Adopce africk˘ch dûtí", díky kterému uÏ
nyní nav‰tûvuje ‰kolu pﬁes 1000 dûtí z velmi chud˘ch rodin v Keni a Guineji.
Jedná se o netradiãní ples s podtitulkem „zábavou a tancem k toleranci
a spolupráci nejrÛznûj‰ích kultur“, kter˘ v praÏské Lucernû jiÏ po nûkolikáté
poﬁádá Humanistické hnutí v rámci Evropského t˘dne akcí proti rasismu.
Zábavn˘ charakter a letní atmosféra na konci praÏské
zimy je vhodnou formou, která umoÏÀuje zprostﬁedkovat
velkému poãtu mlad˘ch lidí poznávání nejrÛznûj‰ích
kultur a umûní ocenit bohatství rÛznorodosti. Cílem je
podpoﬁit konkrétní projekty „Kampanû lidské podpory“
v Africe, informovat o nich velk˘ poãet lidí v Praze a dát
jim pﬁíleÏitost se do kampanû aktivnû zapojit. Dal‰ím
neménû dÛleÏit˘m cílem je prevence rasismu,
diskriminace a netolerance mezi mládeÏí a motivace
k angaÏovanosti mlad˘ch lidí v na‰í spoleãnosti ve smyslu
spolupráce a vzájemné pomoci, aktivního nenásilí,
solidarity, tolerance a respektování v‰ech lidsk˘ch práv.
ProtoÏe se jedná o akci zcela nev˘dûleãnou, kterou
pﬁipravují v˘hradnû neplacení dobrovolníci, hledáme

vhodné sponzory. Obracíme se
s Ïádostí o pomoc na hromadné
sdûlovací prostﬁedky i organizace,
které pokládají sledovan˘ cíl za
dÛleÏit˘ a mohou nûjak˘m
zpÛsobem pﬁispût k jeho realizaci.
MoÏností jak pomoci s Plesem
Afrika, ale i s celou Kampaní lidské
podpory je velmi mnoho.
Potﬁebujeme finanãní zaji‰tûní
projektu formou sponzorsk˘ch darÛ,
nejrÛznûj‰í prémie do tomboly
i následnou materiální pomoc
s projekty Kampanû lidské podpory
v Africe. Potﬁebujeme zajistit tisk
propagaãních materiálÛ, dostateãnou
prezentaci v hromadn˘ch sdûlovacích
prostﬁedcích atd.

Yoyo band

Samozﬁejmû, Ïe v˘mûnou za tuto pomoc máme co nabídnout - umístûní loga na v‰ech propagaãních
materiálech (plakátech, letácích), zahrnutí loga do designu interiéru Lucerny, uvedení názvu sponzora na
kaÏdé vstupence, slovní podûkování a prezentaci bûhem veãera v sále, medializaci v tisku a rozhlase, na
upoutávkách i v následujících pﬁislíben˘ch reportáÏích.
Nabízíme formu propagace, která je velmi uÏiteãná a pozitivní pﬁedev‰ím pro v˘robky a sluÏby
smûﬁované mlad˘m lidem. Podle zku‰enosti z minul˘ch roãníkÛ se tato reklama dostane díky
v‰em propagaãním materiálÛm, internetu a hromadn˘m sdûlovacím prostﬁedkÛm minimálnû ke
100 000 mlad˘ch lidí, z nichÏ pﬁibliÏnû 2 500 bude pﬁímo pﬁítomno v sále praÏské Lucerny.

V následujícím textu najdete bliÏ‰í informace o Kampani lidské podpory i o minul˘ch Plesech AFRIKA.
Vûﬁíme, Ïe Vás tento projekt osloví natolik, Ïe najdete zpÛsob, jak jej podpoﬁit. Pﬁi osobním setkání se
nám jistû podaﬁí nalézt formu v˘hodnou pro obû strany.

Poﬁadatel
HUMANISTICKÉ HNUTÍ
Mezinárodní organizace rozvíjející aktivity v rÛzn˘ch oblastech spoleãenského Ïivota,
v âeské republice od roku 1992.V‰echny iniciativy Humanistického Hnutí jsou zaloÏeny
na hlavních my‰lenkách nového humanismu - tolerance, nediskriminace, nenásilí,
solidarita, demokracie a ãlovûk jako hlavní hodnota.
V âeské republice pÛsobí v rámci Humanistického hnutí tﬁi obãanská sdruÏení:
HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU
Vltavská 24, Praha 5 - Smíchov, tel/fax: 257 310 329
www.adopceafrika.cz, dana.feminova@adopceafrika.cz
Dana Feminová, tel: 777 711 911
Simona Heﬁtusová, tel: 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz
DIALOG-SDRUÎENÍ PRO DIALOG MEZI KULTURAMI
VYSOKO·KOL·TÍ HUMANISTÉ

minulé roãníky
1998 - PláÏov˘ ples ve stylu Stﬁedomoﬁí probûhl
pod zá‰titou ministra ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR Jana Sokola.
Byl zamûﬁen na kulturu ﬁeckou, ‰panûlskou a izraelskou. (1658
platících náv‰tûvníkÛ, 268 organizátorÛ)

Ples Afrika 1998

1999 - PláÏov˘ ples ve stylu âerného moﬁe
probûhl pod zá‰titou ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR.
Byl zamûﬁen pﬁedev‰ím na kulturu romskou a Ïidovskou.
(1530 platících náv‰tûvníkÛ, 354 organizátorÛ)
2000 - PláÏov˘ ples AFRIKA probûhl pod zá‰titou Úﬁadu
vysoké komisaﬁky OSN pro uprchlíky. Byl ve stylu afrolatinsk˘ch
rytmÛ, zamûﬁen na kulturu Afriky. Nechybûla tombola, v˘uka africk˘ch
tancÛ, vystoupení etnick˘ch hudebních i taneãních skupin a pﬁedev‰ím
oficiální prezentace a zahájení Kampanû lidské podpory. V˘tûÏek byl
vûnován na projekty Kampanû lidské podpory v Africe.
Hrál YOYO BAND, Nyabinghi Warriors, Etnika prima, Orchestr J.
Hlavsy.
BYLA VYPRODANÁ LUCERNA!
2001 - ples AFRIKA probûhl opût pod zá‰titou Úﬁadu vysokého
komisaﬁe OSN pro uprchlíky. Byl ve stylu afrolatinsk˘ch rytmÛ,
zamûﬁen na kulturu Afriky. Nechybûla vystoupení etnick˘ch hudebních
i taneãních skupin, v˘stava fotografií, módní pﬁehlídka, sbírka pro
projekty Kampanû lidské podpory, bohatá tombola ani informaãní
stánky organizací jako Amnesty International. V˘tûÏek byl vûnován na
projekty Kampanû lidské podpory v africké Guineji a Keni.
Hrál YOYO BAND, Nyabinghi Warriors, Létající koberec, Zouglou,
Orchestr J. Hlavsy.
BYLA OPùT VYPRODANÁ LUCERNA!
2002 - ples AFRIKA pro velk˘ úspûch byl opût ve stylu
afrolatinsk˘ch rytmÛ, zamûﬁen na kulturu Afriky. Oficiálnû zde byl
zahájen projekt "Adopce africk˘ch dûtí" - projekt pomoci na dálku,
probûhla sbírka ‰kolních potﬁeb a v˘tûÏek byl vûnován na projekty KLP
v Africe. Hrál ·UM SVISTU, Létající koberec, Hermakuti, Orchestr J.
Hlavsy, Back to culture. BYLA OPùT ÚPLNù VYPRODANÁ
LUCERNA!

Ples Afrika 1999

Ples Afrika 2000

Ples Afrika 2001

2003 - ples AFRIKA jiÏ tradiãnû byl opût ve stylu afrolatinsk˘ch
rytmÛ, zamûﬁen na kulturu Afriky. Probûhla v˘stava fotek, sbírka
‰kolních potﬁeb a
v˘tûÏek byl vûnován
na projekty KLP v
Africe. Hrál YOYO
BAND, Létající
koberec,TiDiTaDe,
Orchestr J. Hlavsy,
Tam Tam orchestra.
BYLA OPùT
VYPRODANÁ
LUCERNA!
Ples Afrika 2002

Ples Afrika 2002

NABÍDKA PRO SPONZORY
plesu afrika
HLAVNÍ SPONZOR: finanãní ãástka 150 000,- Kã + ceny do tomboly

-

reklamní plocha umístûná pﬁímo v interiéru Lucerny (viditelná z parketu)
slovní podûkování a pﬁedstavení firmy moderátorem plesu bûhem veãera
rozhovor se zástupcem firmy pﬁi pﬁedávání hlavních cen tomboly
logo hlavního sponzora na v‰ech propagaãních materiálech plesu: plakátech, letácích,
pozvánkách, vstupenkách i na prospektu ke Kampani lidsk˘ch práv, kter˘ bude vûnován
kaÏdému úãastníkovi (3 000 ks).
- medializace v hromadn˘ch sdûlovacích prostﬁedcích v pﬁislíben˘ch upoutávkách na PláÏov˘ ples
i v následn˘ch reportáÏích
- podûkování v Humanistickém mûsíãníku
- reklama na videokazetû o Plese Afrika a Kampani lidské podpory v Keni a Guineji
SPONZO¤I 1: finanãní ãástka 100 000,- Kã - 60 000,- Kã + ceny do tomboly

-

reklamní plocha umístûná pﬁímo v interiéru Lucerny (ve vedlej‰ích prostorách)
slovní podûkování a pﬁedstavení firmy moderátorem plesu bûhem veãera
rozhovor se zástupcem firmy pﬁi pﬁedávání hlavních cen tomboly
logo sponzorÛ na nûkter˘ch propagaãních materiálech plesu: plakátech, vstupenkách i na
prospektu ke Kampani lidsk˘ch práv, kter˘ bude vûnován kaÏdému úãastníkovi (3 000 ks).
- podûkování v Humanistickém mûsíãníku

SPONZO¤I 2: finanãní ãástka 50 000,- Kã

-

5 000,- Kã + ceny do tomboly

- podûkování formou umístûní loga na spoleãn˘ plakát v‰ech sponzorÛ
- slovní podûkování a vyjmenování v‰ech firmem, kteﬁé podpoﬁily tuto iniciativu, moderátorem
plesu bûhem veãera
- podûkování v prospektu ke Kampani lidsk˘ch práv, kter˘ bude vûnován kaÏdému
úãastníkovi (3 000 ks).
- podûkování v Humanistickém mûsíãníku

DÁRCE CEN DO TOMBOLY: od hodnoty darovaného zboÏí 1 000,- Kã

- podûkování formou umístûní loga na spoleãn˘ plakát v‰ech sponzorÛ tomboly
- podûkování v Humanistickém mûsíãníku

V pﬁípadû, Ïe pro Vás není moÏné pﬁistoupit na podmínky sponzorství finanãní ãástkou, uvítáme
i jakoukoliv podporu projektÛ Kampanû lidské podpory v Guineji a Keni.
Prosím kontaktujte nás s nabídkou zboÏí ãi sluÏeb, které byste mohli poskytnout.

