
Disaster Aid Europe, z.s 
(registrovaná nezisková organizace v 

České republice) přijímá dary od 
Rotariánů z celého světa a od dalších 
jednotlivců, organizací a společností, 

které se zajímají o naši spolupráci 
s místními Rotary kluby v Albánii

Pro darování: 
klikněte na 

‘donate now’ nebo 
na darovací stránku: 

www.disasteraideurope.com  
  

nebo přímo na: 
www.darujme.cz/projekt/

1203050   

 

POMOC V ALBÁNII – 
Sky Hydrant* 

Co plánuje Disaster Aid Europe dělat? 
Rotary klub Durres v Albánii navrhl společný projekt obnovy místní mateřské 
školky zničené zemětřesením. DAE se rozhodl tento projekt podporovat, 
na začátek instalací Sky Hydrant Max*, který dodá 10.000 litrů čisté vody 
denně ze spádové špinavé vody bez nutnosti údržby a oprav, s výjimkou 
denního propláchnutí.

Cílová částka: 5.000 eur; Instalace: v druhé polovině 2020

Co je Disaster Aid Europe?
Disaster Aid Europe je projekt Rotary Club Prague International**, který se 
zaměřuje na pomoc při obnově komunit po katastrofách. Disaster Aid Europe 
je členem Disaster Aid International, kterou Rotary International oficiálně 
uznává jako jednu ze svých spolupracujících organizací. 

Jaká je mise?
… pomáhat albánským Rotary klubům***, konkrétně Rotary klub Durres a 
Rotary Albania Emergency Committee, při obnově komunit těžce zasažených 
zemětřesením dne 26. listopadu 2019 v Durres.

Jak Disaster Aid Europe zatím pomohlo?
- členové DAE se ve dnech 22. - 27. ledna 2020 setkali s Rotary Albania 
Emergency Committee (jejíž předsedou je Ela Gomeli, taky předsedkyně RK 
Durres), RK Durres, zástupcem starosty Durres panem Tahiri a prefektem 
Durresu panem Nasto. 

- souhlasil pomoct RK Durres a Rotary Albania Emergency Committee se 
získáváním finančních prostředků na konkrétní projekty podle národních, 
regionálních a místních potřeb. Získaná částka bude použita přímo 
na podporu dětí a na pomoc seniorům a zdravotně postiženým. Naším 
prvním projektem je instalace Sky Hydrant Max*, aby byla zajištěna čistá 
voda na pití a hygienu, což je klíčové po zemětřesení a nyní během COVID-19 
pandemie.

              

*Sky Hydrant Max: produkt neziskové 
organizace Sky Juice Foundation, 
Austrálie
** www.rcpi.club: člen Distrikt 2240 – 
Česká republika a Slovenská republika
***11 Rotary klubů v Albánií, 
podporovaných zvláštním zástupcem 
Prezidenta Rotary International panem 
Murat Celik. Tyto kluby, i když ještě nikoli 
Distrikty, patří do Rotary Zone 21 (32 
zemí s 34.000 Rotariány)

Sky Hydrant Max


