ZPRÁVA O KONEČNÉM VYÚČTOVÁNÍ A VYUŽITÍ
VEŘEJNÉ SBÍRKY NSFD 2011-2014

21. ledna 2015, Praha
Drazí přátelé dětí,

dovolte nám, abychom vás seznámili s
přehledem humanitárních projektů, které
jsme podpořili v průběhu konání naší tříleté
veřejné sbírky, jejímž cílem bylo zachránit
tolik ohrožených dětských životů, kolik je
jen možné. Tato veřejná sbírka trvala od 25.
listopadu 2011 do 25. října 2014. Během
těchto 3 let jsme požádali širokou veřejnost
o pomoc pro zanedbané a osiřelé děti pomocí výzev, které jsme uskutečnili prostřednictvím
direct mailingové kampaně. Shromážděnými finančními příspěvky jsme podpořili
humanitární projekty, kterým jsme dali příslib dlouhodobé podpory. Ačkoli byl tento závazek
velice odpovědný, jsme velice spokojeni s jeho výsledkem a to díky štědré podpoře našich
dárců, díky kterým jsme pomohli mnoha dětem. Rádi bychom zdůraznili, že vaše pomoc byla
zásadní zejména pro děti trpící hladem, nedostatkem pitné vody, oblečení a bot, pro děti bez
přístřeší, vzdělání, lékařské pomoci či možnosti očkování – potřeb, které jsou v našem světě
samozřejmostí, ale velkou vzácností v tom jejich.
V průběhu tříleté veřejné sbírky jsme
nashromáždili celkem 3.085.516,03 Kč a z této
částky jsme využili celé 3.061.409,72 Kč
na podporu níže uvedených humanitárních
projektů.
Za každým řádkem jsou schované tisíce dětí, které
jsme díky našim štědrým dárcům mohli ochránit
před nemocemi a hladem, které našly nové domovy, rodiny a kamarády, mohly začít chodit
do školy a nyní mají šťastný život. Ještě jednou děkujeme našim velkorysým dárcům!

Podpořené projekty:

Program

Země

Partners in Harvest in Africa
Real Medicine Foundation
Asia Center Foundation
Bestwa
Children of God Relief Institute
New Life Community
Salal Economic Development & IRD
Mission Touch Ministries
Open Arms International
Reecontro
Christian Ministries in Africa
ICF Father’s House
Slavic International Fund

Malawi
Keňa
Thajsko
Libérie
Keňa
Etiopie
Somálsko
Zambie
Keňa
Mozambik
Keňa
Ukrajina
Ukrajina

Srdečně ve jménu trpících dětí,

Joseph Lam
Zakladatel NSFD

