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Nepotřebné oblečení pomůže lidem doma i v zahraničí
Jeden tisíc sedm set třicet sedm a k tomu ještě půl kilogramu oděvů pánských, dámských i dětských,
obuvi a lůžkovin, ručníků a utěrek přijaly pracovnice zlínské Charity v rámci sbírky použitého
ošacení, kterou pro Diakonii Broumov vyhlásilo ve spolupráci s jmenovanou charitou město Zlín.
Darované věci budou v blízké době sloužit potřebným lidem doma i v zahraničí, například při
humanitárních akcích.
Sbírka se konala ve dvou dnech končícího týdne, vždy po dvou hodinách. „Velmi si ceníme velkého
zájmu dárců podpořit činnost pomáhajících organizací a především těch, kteří podporu druhých
potřebují. O mimořádném zájmu dárců vypovídá nejen množství získaného ošacení, ale i fakt, že
příchozí vytvářeli, především ve čtvrtečním odpoledni, řadu čekajících na předání přineseného
daru,“ popisuje vstřícnost dárců Zuzana Vlčková ze zlínské Charity. Velký zájem veřejnosti potěšil
i Janu Pobořilovou, vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu: „Jsem ráda, že lidé na výzvu takto
zareagovali. Všem patří upřímné poděkování. To vyslovuji i zlínské Charitě a jejímu řediteli panu
Vlastimilu Vajďákovi.“
I když mimořádná sbírka pořádaná byla ukončena, Charita Zlín ve sběru darů ve formě ošacení stále
pokračuje v tak zvaném charitním šatníku. Zde jsou celoročně, vyjma letních prázdnin, každé
pracovní úterý 8 – 10hodin a čtvrtek 15 – 17hodin, přijímány oděvy od dárců a následně vydávány
prioritně místním sociálně slabým a osobám v krizi. „Permanentně máme nedostatek teplého
oblečení všeho druhu, tedy včetně spodního prádla pro maminky s dětmi a muže,“ popisuje situaci
Zuzana Vlčková. Organizace přijímá také deky, přikrývky, spacáky, lůžkoviny, ručníky a sezonní
obuv, a to jak pro dospělé, tak i pro děti. Jedinou podmínkou je, aby darované oděvy byly čisté.
Více sdělí Licenza in Psicologia Růžena Sekulová, vedoucí střediska,
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