Nové kontejnery ADRA v Albrechticích
Dobrovolnické centrum ADRA Havířov velmi aktivně
působí na území celého okresu Karviná. V současnosti realizuje
20 dobrovolnických programů, ve kterých se letos zapojilo již
276 dobrovolníků. Tito dobrovolníci docházejí do Domovů pro
seniory, nemocnic, zařízení pro lidi se zdravotním
znevýhodněním a nově realizujeme program „Dobrovolníci
domů“, který podporuje Nadace Taťány Kuchařové.
Zároveň provozujeme 2 Sociální šatníky (v Havířově a v Karviné) a 4 Charitativní
obchody (2 v Havířově a 2 v Karviné). Sociální šatníky slouží osobám bez přístřeší,
obyvatelům azylových domů a sociálně slabým. Tito občané mají na základě potvrzení
o hmotné nouzi nárok na 10ks oblečení na měsíc. Charitativní obchůdky jsou určeny pro
širokou veřejnost, prodává se zde oblečení, obuv, domácí potřeby, ložní povlečení, ubrusy,
knihy, hračky, domácí spotřebiče aj. Výtěžky z Charitativních obchodů jsou používány na
dobrovolnické programy našeho centra ADRA - na pojištění dobrovolníků, na jejich cestovné,
dále na kancelářské potřeby a propagační materiály apod.
Byli jsme osloveni paní Ing. Táňou Wojtynovou, referentkou životního prostředí
Obecního úřadu v Albrechticích, která nám nabídla spolupráci při sběru použitého oděvu,
hraček, knih či obuvi. S obecním úřadem jsme se dohodli na umístění několika sběrných
kontejnerů na území obce, za což velmi děkujeme. Jsme rádi, že díky tomuto kroku se naše
práce stane efektivnější.
Kontejnery jsou nyní občanům k dispozici na jednotlivých stanovištích v obci. Občané
zde mohou v igelitových pytlích dávat veškeré oblečení, hračky, obuv, knihy a jiné věci, které
již nepotřebují, avšak jiným lidem by mohly ještě dobře sloužit. Vše z kontejnerů roztřídíme
a rozvezeme do našich Sociálních šatníků a Charitativních obchůdků, materiální pomoc tak
zůstane v našem regionu. Tímto způsobem, mohou občané pomáhat sobě i druhým lidem.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám pomáhat. Kromě darování si můžete přijít
i nakoupit, potěšit tak sebe i své blízké, a zároveň svým nákupem podpořit charitativní činnost
ADRY.
Zde jsou adresy našich Sociálních šatníků a Charitativních obchůdků:
Charitativní obchůdek a Sociální šatník, Havířov-Město, Dlouhá tř. 59a
Charitativní obchůdek, Havířov-Šumbark, SNP 8/808
Charitativní obchůdek a Sociální šatník, Karviná-Ráj, Prameny 599/18
Charitativní obchůdek, Karviná-Nové Město, Nám. Budovatelů 1408/6
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Případné dotazy zodpoví vedoucí Charitativních obchůdků a Sociálních šatníků paní Marcela
Holková, tel.: 734 350 030, e-mail: dchavirov@adra.cz.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Velmi si vážíme jakékoliv podpory. Přejeme
všem krásný podzim a klidný nastávající adventní čas ☺.
Karel Folwarczny
zástupce vedoucí dobrovolnického centra ADRA

