Praha, 30. listopadu 2020

V rámci „stravenkové sbírky“ se rozdalo dobrovolníkům
přes 600 000 korun
Zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR a České správy
sociálního zabezpečení se společně rozhodli uspořádat stravenkovou sbírku pro
dobrovolníky v sociálních službách. Sbírka probíhala od 3. do 16. listopadu a
podařilo se vybrat celkem 606 100 Kč. Stravenky budou rozděleny mezi 297
dobrovolníků, kteří vypomáhali v sociálních službách nejvíce zasažených
koronavirem.
Cílem sbírky, probíhající v době od 3. do 16. listopadu, bylo ocenit spoluobčany, kteří se
v době pandemie rozhodli pro dobrovolnickou činnost v sociálních službách. Hlavní
myšlenkou bylo vybrat stravenkové poukázky a poskytnout je dobrovolníkům působícím v
sociálních službách, jako symbolické poděkování za jejich mimořádné nasazení.
V pondělí 30. listopadu začalo rozvážení vybraných stravenek k devatenácti
poskytovatelům sociálních služeb ve všech regionech ČR. Celkový výtěžek sbírky je
606 100 Kč a bude rozdělen mezi 297 dobrovolníků v sociálních službách, které byly
koronavirem nejvíce zasaženy. Každý obdarovaný dobrovolník obdrží spolu se
stravenkami v průměrné hodnotě 2000 Kč také děkovný dopis.
„Děkuji za dar pro naše pomocníky z Červeného kříže. Děvčata a chlapci přišli okamžitě
a pomohli v nejtěžších chvílích, odešli ze zaměstnání, přerušili své aktivity. Většina z nich
se poprvé setkala s nemocnými seniory a poprvé viděli seniorské zařízení. Neviděli jenom
stigmatizované stáří, ale úsměvy a radost z nového kontaktu a jejich energie mládí naše
obyvatele neuvěřitelně posílila,“ uvedla Eva Kalhousová, ředitelka domova pro seniory
Elišky Purkyňové, v Praze 6, kde se do pomoci zapojilo přes 70 dobrovolníků.
„Pro pár zaměstnanců, kteří ještě zbyli, byl příchod mladých lidí velikou úlevou. Možná se
rodí nová generace pracovníků v sociálních službách. I když od nás neodešli naši noví
přátelé bez odměny, stravenky jsou nejen materiální příspěvek, ale i symbol poděkování
a vědomí, že i vy víte o jejich statečnosti,“ dodává ředitelka.
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