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Co je BanglaKids?

BanglaKids – adresná podpora vzdělávání dětí v Bangladéši

BanglaKids je rozvojový projekt humanitární 
organizace ADRA v Bangladéši, který podporuje 
vzdělávání a zlepšení životních podmínek 
bangladéšských dětí a mladých lidí.

vzděláním  
proti chudobě

Od roku 1999 jsme díky dárcům převážně z České  
a Slovenské republiky umožnili vzdělání 6 400 bangladéšským dětem,  
a otevřeli jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Pomáháme  
          dětem  
k lepšímu  
       životu

BanglaKids
Kontakty:  257 090 643 | 733 169 637 | banglakids@adra.cz

Adresa: ADRA, o.p.s. | Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 | www.adra.cz

www.banglakids.cz

Co je BanglaKids?

BanglaKids – adresná podpora vzdělávání dětí v Bangladéši

BanglaKids je rozvojový projekt humanitární 
organizace ADRA v Bangladéši, který podporuje 
vzdělávání a zlepšení životních podmínek 
bangladéšských dětí a mladých lidí.

vzděláním  
proti chudobě

Od roku 1999 jsme díky dárcům převážně z České  
a Slovenské republiky umožnili vzdělání 6 400 bangladéšským dětem,  
a otevřeli jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Pomáháme  
          dětem  
k lepšímu  
       životu

Koho s námi můžete podporovat?
DĚTI A MLADÉ LIDI
vzdělání na vesnických školách
vzdělání na internátních školách
výživná teplá jídla
základní lékařská péče

UČITELE
pravidelná školení 
zvyšování kvalifikace

RODINY DĚTÍ
školné a výdaje spojené s výukou dětí
základní potřeby do domácnosti

ŠKOLY
rekonstrukce tříd a školních prostor
studny a zdroje pitné vody
vybavení tříd

550 Kč
měsíc

650 Kč
měsíc

750 Kč
měsíc

DÍTĚ
vesnická škola

DÍTĚ
internátní škola

SIROTEK 
internátní  škola plus

Podpora dítěte 
na vesnické škole:

 studium 
 školní pomůcky 
 1 × denně výživné 
teplé jídlo 
 1 × ročně školní 
uniforma 

Podpora dítěte  
na internátní škole:

 studium 
 školní pomůcky
 3 × denně výživné 
teplé jídlo
 ubytování
 1 × ročně školní uniforma

Podpora sirotka  
na internátní škole:

 studium
 školní pomůcky
 3 × denně výživné teplé jídlo
 ubytování
 oblečení a boty
 1 × ročně školní uniforma
 hygienické potřeby, apod.

Stanete-li se dárcem, dostanete od dítěte 2 x ročně dopis. Také vy můžete dítěti 2 x ročně 
napsat dopis a/nebo pro něj zajistit balíček potřebných věcí. Máte-li zájem o setkání s dítětem, 

zařadíme vás do pořadníku a po nějaké době se můžete s dítětem v Bangladéši setkat.

Jak se můžete zapojit?
Podívejte se na našich stránkách www.banglakids.cz na informace o dětech, které hledají 
své dárce. Jedním z nich můžete být i vy. Pravidelnými dary je můžete podpořit v jejich studiu 
na vesnických nebo internátních školách. ADRA zajistí nezbytnou administrativu a vše potřebné.
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