
       Díky Vaší podpoře mohou děti, 
které nemohly mluvit, vhodně jíst, 
nebo se dokonce smát, vést normál-
ní a šťastný život. Zdravotnická 
mise NMLP v Zimbabwe s našimi 
klíčovými členy společně s Dr. 
Josephem Clawsonem byla velmi 
úspěšná. 
 Náš tým byl schopný zreali-
zovat operace 76 dětem s deforma-
cemi tváře; a plánuje se uskutečnit 
další cesta, která umožní více oper-
ací, jež změní život, protože je to 
velmi potřeba. 

Zdravotnická mise NMLP, 
která mění životy v Zimbabwe

 Jako přídavek ke zdravot-
nické podpoře, kterou náš tým 
uskutečnil, jsme byli schopní 
doručit obrovskou zásilku zdravot-
nických potřeb pro místní nemoc-
nice a kliniky a pomoci tak v úsilí, 
které NMLP v Zimbabwe začalo. 
Mnohem více dětských životů 
bude zachráněno díky naší místní 
pomoci a školením, jež jsme scho-
pni poskytnout místním lékařům 
a zdravotnickým pracovníkům. 
Ještě jednou děkujeme, že jste svou 
podporou pomohli změnit takové 
množství lidských životů. 
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1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci se zaměřuje na hlavní 
příčiny nemocí a propaguje 
celkové zdraví. Uvědomujeme 
si, že pro vyřešení dlouhodo-
bých zdravotních problémů v 
rozvojových zemích je pod-
statná výživa, veřejné zdraví a 
hygiena. 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci se rozhodla podílet 
se na záchranných zásazích. 
Podporujeme vhodnou zdravot-
nickou péči v případech kata-
strof a stavů nouze, a to pro 
jednotlivce i v rámci komunity. 
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci podporuje profesionální 
zdravotnický personál a uvě-
domuje si důležitou roli klinik, 
nemocnic a dalších zařízení. 

3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci se zaměřuje na nej-
chudší, nejbeznadějnější roz-
vojové země. Jedinečný přístup 
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci spočívá v tom, že 
kontaktujeme charitativní orga-
nizace a slučujeme své zdroje, 
abychom vyřešili dlouhodobé i 
krátkodobé zdravotní problémy.

KLÍČOVÉ 
CÍLE

ZACHRAŇUJEME 
ŽIVOTY
Vaše neúnavná podpora nám 
pomáhá zachránit životy v těch 
nejbeznadějnějších zemích na 
světě. Toto je jen několik míst, kde 
zachraňujeme děti díky vaší péči.

Uganda
Program Nadace mezinárodní 
lékařské pomoci “reach out” nabí-
zí tisícům dětí a jejich rodinám, 
které jsou vystaveny infekčním 
nemocem, zdravotnickou péči v 
komunitě a sociální podporu.

Malawi
organizace Nadace mezinárodní 
lékařské pomoci řídí široce roz-
větvený program zabezpečující 
výživu a potravu pro děti a jejich 
rodiny, které žijí v regionech sever-
ního Malawi trpících hladomory.

Kongo
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci zachraňuje děti bez domo-
va a pomáhá je vrátit do jejich 
rodin nebo najít pěstounské rodiny, 
které je ochrání před využíváním, 
pouličním násilím a sexuálním 
zneužíváním.



     NMLP nedávno 
poslala více než 1800 
stanů do 6 táborů pro 
súdánské utečence 
v blízkosti hranic s 
etiopií. Mnoho rodin 
spalo v krabicích nebo 
venku bez jakékoli 
střechy nad hlavou, 
ale nyní jsou chráněni 
před spalujícím slun-
cem a deštěm. Každý 
stan poskytne útočiště 

  Váš dar pomůže doručit léky do nemocnic a klinik.

  Váš dar pomůže poskytnout prostředky pro utečence, kteří ztratili své 
domovy nebo rodiny v občanské válce.

  Váš dar přináší naději a život opuštěným, nemocným a osamělým 
dětem.

    Buďte součástí        
Přineste zdravotní péči a naději trpícím dětem!

pro dvě rodiny. Tyto 
stany pomáhají tam, 
kde více než 70000 
utečenců bojuje o pře-
žití. Byli jsme schopni 
rozdělit 80000 liber 
pšenice do táborů, což 
stačilo na to, aby se 
připravilo 240000 jídel 
pro chudé súdánské 
utečence. děkujeme 
Vám za Vaši pomoc. 
Vaše podpora zachra-
ňuje životy, pomáhá 
chudým matkám, při-
náší zdravotní pomoc 
nemocným dětem, 
které nemají nikoho 
jiného, kdo by jim 
pomohl.

I díky Vaší podpoře můžeme pomáhat utečencům v 
oblastech postižených válkou - v Africe a ostatních 
zemích světa. Zde jsou svědectví od těch, kterým byla 
poskytnuta pomoc:

Jsme Vám velmi vděční za jídlo a oblečení, které posíláte 
do utečeneckých táborů! 

Ředitel školy a děti tancovali radostí, když jsme přišli a 
donesli psací stoly a oni už víc nemusí používat krabice.

Lidé, kteří se stali oběťmi obrny a různých nehod, byli 
šťastní, když dostali berle.

Moje dítě je naživu a roste díky lékům, které jste poslali. 
Zachránili jste její život!

Velmi Vám děkujeme za Vaši laskavost a soucit a za Váš 
dar chudým.

Myslete na NMLP i ve své poslední 
vůli! Váš dar bude nadále pomáhat 
dětem. Buďte stálým poslem zdraví a 
naděje. 

NMLP Súdán:
Stany poskytují pohodlí a naději utečencům, 
kteří utekli během darfurské krize v Súdánu.

Pomoc v nouzi ve světě

Navštivte naši internetovou stránku www.nmlp-cz.org, 
abyste zjistili, jak můžete pomoci již nyní!

Nadace mezinárodní lékařské pomoci
Praha 1 
Václavské náměstí 802/56
PSČ 110 00
Webové stránky: www.nmlp-cz.org
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