




Taška byla ručně vyrobena z jutového pytle,
ve  kterém  byla  naší  pražírně  přivezena
zelená káva.

Veškerý zisk (tj. cena – náklady na výrobu)
z prodeje  tašek  a zástěr  jde  na  podporu
projektu Waterfall nadace Allegra.



Projekt  Waterfall  (Vodopád) je  iniciativou
nadace Allegra,  jejímž cílem je  zabezpečit
čistou vodu komunitám pěstujícím kávu. Od
r. 2011 se na projekt vybralo přes 311 tisíc
liber,  díky  nimž  se  čistou  vodu  podařilo
zajistit  více  než  14 tisícům lidí  v Tanzánii,
Etiopii a Rwandě.

Čistou pitnou vodu v naší zemi považujeme
za samozřejmost a přirozený nárok. Přesto
se  748 milionů  (tj.  jeden  z devíti)  lidí  na
světě musí snažit přežít bez ní.

Projekt Waterfall  staví na předpokladu, že
přístup  k vodě  a základní  hygienická
opatření  jsou  základem  k jakémukoli
dalšímu rozvoji, a tedy zásadním krokem na
cestě z kruhu chudoby.



Ženy a děti

Zajišťování  vody  je  břemeno,  které  často
připadá  ženám  a  mladým  dívkám.  Každý
den stráví  ženy až  8 hodin  nošením vody.
Dívky často nechodí do školy právě z tohoto
důvodu. 



Zdraví a hygiena

Jedna  třetina  světové  populace  nežije
v přiměřených  hygienických  podmínkách.
Neošetřená kontaminovaná voda způsobuje
množství  nemocí,  které  mají  různé
následky  od  chronické  únavy  až  po  smrt.
Děti jsou postihovány nejvíce, jedno z pěti
úmrtí dětí  do 5 let je  spojeno s požíváním
nečisté vody.



Budování silného společenství

Díky blízkému zdroji čisté vody mohou ženy
a dívky investovat svůj čas do jiných aktivit,
jako  je  např.  pěstování  potravin,  školní
docházka nebo podnikání. 

Nedostatek  vodních  zdrojů  navíc  vede  ke
konfliktům  mezi  sousedícími  vesnicemi.
Zajištěním  dobře  fungujícího  systému
rozvodu vody lze těmto rozepřím předejít. 



Etiopie

populace: 91,7 milionů lidí
(2. nejlidnatější země Afriky)

58% lidí nemá přístup k čisté vodě

77% lidí žije v hygienicky nedostačujících
podmínkách

29,6% lidí žije pod hranicí chudoby

Nadace  Allegra  ve  spolupráci  s organizací
WaterAid zahájila projekt v oblasti Amhara.
Cílem je zajistit přístup k nezávadné vodě
pro  více  než  37 tisíc  lidí,  zlepšit  způsob
čištění a dezinfekce vodních zdrojů sloužící
75 tisícům  lidí  a zlepšit  hygienické
podmínky 56 tisícům lidí.



K dosažení těchto cílů je potřeba:
 nově vybudované studně
 nové a obnova starých vrtů
 instalovat gravitační rozvody, nádrže 

a přečerpávací stanice
 vybudovat toalety ve školách
 správa vodních zásob – zajištění 

bezpečnosti potravin
 školit místní obyvatele o správné 

údržbě a správě vodních systémů
 propagace správných sanitačních 

postupů a hygienických návyků
 strategické plánování dodávky vody 

s místními správami



Tanzánie

Ve spolupráci s organizací WaterAid, správní
radou  oblasti  Mbulu  a  diecézí  Mbulu  se
podařilo  zajistit  nezávadnou  vodu,  dobrou
hygienu a vylepšit sanitaci pro čtyři vesnice
v  odlehlých  místech  oblasti  Mbulu.  Díky
spolupráci  s  místní  správou  došlo  ke
změnám v infrastruktuře a řízení,  a místní
komunity  tak  byly  schopny  převzít
zodpovědnost za své zdroje. 

Výsledkem je:
 soudržnost dříve rozhádaných vesnic
 snížení počtu nemocí spojených 

s kontaminovanou vodou
 možnost mýt se a prát denně
 zvýšení školní docházky
 nově nabytý čas pro ženy



Rwanda

Projekt  Waterfall  vybral  přes 35 tisíc  liber
na  podporu  čisté  vody  a  sanitace  ve
Rwandě.  Rwanda  se  stále  ještě  zotavuje
z katastrofické  genocidy,  které  padlo  za
oběť 800 tisíc lidí.  Přestože se vláda snaží
o nastolení  stability,  nemoci  spojené
s kontaminací vody jsou stále nejčastějším
důvodem úmrtí.

Allegra  momentálně  podporuje  2 projekty,
které  stále  ještě  probíhají  a jsou
uskutečňovány  partnerskou  organizací
charity: water, která garantuje, že 100 %
prostředků putuje  přímo na podporovanou
věc.  Po  skončení  charity: water  zašle
zdokumentovaný  výsledek  práce,  který  je
zřejmý na konkrétních lidech a komunitách.



Více informací naleznete na:

www.allegrafoundation.org
www.wateraid.org
www.charitywater.org

Jak o tašku/zástěru pečovat:

 perte v ruce při teplotě 30 °C
 sušte na vodorovné ploše
 žehlete na nejnižší stupeň


