JCI Nothing but Nets

JCI NIC NEŽ SÍTĚ: BOJUJEME PROTI
MALÁRII…
Asi 3,3 milióny lidí jsou ohroženy
malárií. Vy je můžete před touto
smrtelnou nemocí pomoci ochránit.
Darujte $10 a zachraňte život ještě
dnes.

Obyvatelé zemí s výskytem malárie potřebují vaši pomoc a potřebují ji teď. V průměru
každých 60 sekund zemře na malárií jedno dítě. V tomto neúprosném boji s devastující
nemocí není času nazbyt. K naprosté většině úmrtí dochází v Africe, kde je malárie největším
zabijákem dětí.
Iniciativa Nic než sítě založená Nadací OSN již zachránila milióny životů v Africe. Její program
poskytuje dětem a rodinám insekticidem napuštěné sítě s dlouhou životností. Jakožto hrdý a
aktivní partner iniciativy Nic než sítě vede JCI kampaň nazvanou JCI Nic než sítě. V průběhu
kampaně shánějí členové JCI finanční prostředky, zasílají za ně do Afriky sítě proti komárům a
poskytují dětem a rodinám informace o jejich správném používání a péči o ně. Česká
republika není postižena malárií, avšak 40% celosvětové populace žije v zemích s touto
hrozbou. A potřebuje vaši pomoc.
Sestavte svůj dobročinný tým ještě dnes, zašlete síť a zachraňte tak život. Pouhých 10 USD
postačí na zaslání sítě do Afriky a ochrání až čtyřčlennou rodinu od této smrtelné nemoci.
JCI - Junior Chamber International
Se sídlem: St. Louis, MO, United States
www.jci.cc – oficiální webové stránky organizace
www.jcinothingbutnets.com – oficiální webové stránky globální kampaně JCI

www.crowdrise.com/jcinothingbutnets - oficiální webové stránky prostřednictvím kterých
lze darovat finanční příspěvek

CO DĚLÁME
Junior Chamber International je členskou neziskovou organizací čítající téměř 200 000
aktivních mladých občanů ve věku od 18 do 40 let, kteří se věnují vytváření dlouhodobě
udržitelné pozitivní změny ve svých regionech. Spolu se svými 5 000 Lokálními Organizacemi
ve více než 115 zemích světa se členové JCI starají o rozvoj svých regionů tím, že nacházejí
skutečné problémy a hledají jejich efektivní řešení, jinými slovy řídí projekty s konkrétními
výsledky.
NAŠE FILOSOFIE
Jako občané tohoto světa máme všichni svá práva a povinnosti, a také společné cíle. Členové
JCI jsou aktivní občané, kteří přijímají sociální odpovědnost a snaží se dosáhnout cílů, které
přinášejí prospěch komunitám v celosvětovém měřítku. Členové JCI vítají nové myšlenky,
spolupráce a rozmanitost. Vedeni vizí a iniciativou na přeměnu svých životů a celého světa
v sobě dokáží nalézt odvahu uchopit největší výzvy naší doby.

JAK TO DĚLÁME
Struktura aktivních občanů JCI (JCI Active Citizen Framework) poskytuje metodologii pro
realizaci potřebných a dlouhodobě udržitelných projektů, které vytvářejí měřitelné výsledky
v jednotlivých regionech. Proces začíná posouzením individuálních potřeb regionu
v oblastech prosperity a dobrého zdraví, vzdělání, posílení ekonomického postavení a
udržitelnosti dlouhodobého vývoje. Angažováním partnerů a vyhodnocením výsledků
zajišťují členové JCI , aby jejich projekty vytvářely pozitivní změnu nejen v regionech, ale i po
celém světě.

