
STAŇ SE DOBRÝM 
POSLEM KLUBU 

PŘÁTEL

Daruj nám 5 vteřin svého času a zdvojnásob 
svou pomoc. Právě tolik času zabere přeposlat 

zprávy Klubu přátel svým blízkým.

Napadlo Vás někdy, že když každý člen Klubu přátel Člověka 
v tísni přivede do Klubu jednoho svého přítele, naše pomoc se 
zdvojnásobí? 
Nás ano! Kromě pravidelných darů nám můžete pomoci sdílet 
myšlenku, že pomáhat ostatním lidem v nouzi má smysl. 
Podpořte Klub přátel a ukažte druhým, že pomáhat je normální. 
Staňte se poslem dobrých zpráv.

Jako posel dobrých zpráv můžete začít pomáhat 
okamžitě. Je to jednoduché a stačí k tomu udělat jen 
pár jednoduchých kroků. Každý se počítá: • Změň si úvodní fotku a ukaž ostatním, 

že jsi členem Klubu přátel

• Staň se fanouškem stránky 
Člověka v tísni

• Sdílej příspěvky Klubu přátel

• Doporuč stránku Člověka v tísni 
ostatním

• Přidej si do patičky e-mailu 
banner Jsem členem Klubu přátel

• Přeposílej e-mailové zprávy Klubu 
přátel svým známým

• Nech si zaslat brožurky Klubu přátel 
a předej je dál. Napište nám.

• Dej si samolepku Klubu přátel na auto.
Napište nám.

• Přidej si na vizitku, že jsi členem 
Klubu přátel

• Stáhni si banner Klubu 
přátel a dej ho na web 

• Přidej na web Klubu přátel 
svůj příběh pomoci

Foto z distribuce humanitární pomoci  v Somálsku – 
pravidelná dodávky vody pro postižené hladomorem.
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VYBER SI A STAHUJ
Jako dobrý posel potřebuješ nadšení a také 
dobré zprávy Klubu přátel. Ty pak můžeš 
přeposílat nebo ukazovat svým přátelům, aby 
se i oni dozvěděli, komu a jak naším společným 
úsilím pomáháme. 

• Vyber si takové dobré zprávy, které potřebuješ, 
a pošli je dál.

• Zprávy můžeš stahovat ZDE.

Každý máme svůj důvod, proč pomáháme 
ostatním. Důležité je, že máme stejný cíl.

• Staň se poslem dobrých zpráv a pozvi své 
přátele a známé do Klubu přátel. Je to ten 
nejjednodušší způsob jak pomáhat.

• Přihlášku můžeš svým blízkým poslat 
jednoduše také jako odkaz: 
https://www.klubpratel.cz/prihlasit

SEZNAM SE S NÁMI
Dobrý vztah je vždy založený na důvěře. Kdykoliv nám 
zavolej nebo napiš a my ti řekneme více o tom, jak se 
stát poslem dobrých zpráv, a proč je pro nás Dobrý 
posel tak důležitý. 

KONTAKT PRO DOBRÉ POSLY:
Irena Bednářová, tel.č. 778 494 346, 
e-mail: irena.bednarova@clovekvtisni.cz

• Řekneme ti více informací o možnostech, 
jak sdílet naši společnou myšlenku s ostatními

• Pozveme tě na společná setkání v pražském centru 
Člověka v tísni v galerii Langhans, která pravidelně 
pořádáme. Setkání se účastní také důležité osobnosti 
z vedení naší organizace.

• 3x ročně ti zašleme zprávy o tom, co se nám společně 
podařilo

NAŠE SPOLEČNÉ ÚSILÍ UMOŽŇUJE
ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY.

DĚKUJEME!

Foto z Filipín zasažených tajfunem.
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