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Nesmíme čekat. Prosíme veřejnost o potřebné věci
Zlínská Charita se zapojila do materiální sbírky pro Ukrajinu, kterou vyhlásily místní charity
spadající do olomoucké arcidiecéze. Do poloviny listopadu bude pro nejen uprchlíky z východních
částí Ukrajiny a Krymu, ale také pro osoby přímo postižené válečným konfliktem přijímat od dárců
teplé oblečení všeho druhu, rukavice, deky, přikrývky, spacáky, lůžkoviny, ručníky a zimní boty, a
to jak pro dospělé, tak pro děti.
„S velkým znepokojením sledujeme situaci prostých lidí na Ukrajině. V nadcházející zimě se
ocitnou ve stavu bezprostředního ohrožení. Zima tam bývá velmi krutá, mnohem horší než u nás.“
komentuje důvody vyhlášené sbírky Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc. Ukrajina
přišla jak o vlastní zdroje zemního plynu a uhlí, tak o dodávky plynu z Ruska. V oblasti energetiky
ji tedy v nadcházející zimě čeká velmi kritická situace, která v nejhorších scénářích může znamenat
obrovské tragédie. „Nesmíme čekat. Prosíme veřejnost o potřebné věci,“ dodává Václav Keprt.
Zlínský charitní šatník má za sebou první dva dny příjmu ošacení pro Ukrajinu. „K našim
pravidelným dárcům oděvů přibyli ti, které oslovila výzva na mimořádnou sbírku. Nejvíce se
prozatím sešlo teplých svetrů, přijali jsme i deky a lůžkoviny. Pět zaplněných pytlů vypovídá o
zájmu místních pomáhat,“ řekla Zuzana Vlčková, pracovnice zlínské Charity, koordinující sbírku.
Dle slov pracovníků dárci vítají osobní setkání s nimi v kamenném šatníku, kde se mohou potkat i
s místními osobami v krizi, k nimž během roku dary v podobě ošacení putují. Sbírka pro Ukrajinu
probíhá každé pracovní úterý v čase 8 – 10hodin a čtvrtek 15 – 17hodin, a to až do 15.listopadu. Poté
se šatník neuzavře, ale i nadále ve stejném čase bude přijímat ošacení pro místní potřebné.
Ke zlínské sbírce více sdělí Zuzana Vlčková, Charita Zlín, mobil: 603 163 397;
ke spolupráci s Karitas Ukrajine více sdělí Václav Keprt, mobil: 739 526 250, www.acho.charita.cz
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Příloha:
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Permanentní sbírka použitého ošacení probíhá ve zlínském charitním šatníku, Burešov 4886
(naproti Kauflandu, bývalý PKO, přízemí objektu) celoročně, vyjma letních prázdnin. Oděvy a
obuv, ložní prádlo či ručníky z darů občanů jsou zde tříděny a distribuovány osobám v krizi, které
jsou uživateli služeb Charity Zlín ze Zlína a okolí, nebo na základě doporučení sociálního odboru
města Zlína či okolních obcí. Vedle uváděného jsou přijímány také čistící a hygienické
potřeby (mýdlo, tělový i vlasový šampon, deodorant, antiperspirant, manikúra, hřeben, zrcátko,
zubní kartáček, dekorativní kosmetika atp.).
Charita Zlín neodpovídá za to, jakým způsobem potřební
se získanou materiální pomocí naloží.
Oděvy jsou přijímány bez poplatku. Musejí však být
čisté a funkční. Přijaty nebudou oděvy nečisté, mokré
nebo zatuchlé, kožichy a oděvy méně praktických
materiálů (dederonové a silonové oděvy, krimplenové
šaty, svetry, ...) a střihů (dlouhé kabáty zinmní i jarní, ...).
Vítáno je zejména pánské oblečení všech druhů (zejména
teplé), také oblečení dámské a dětské, vítaná je také obuv
(zejména pevná, teplá).
Charita Zlín neshromažďuje dary v podobě
vyřazeného vybavení domácnosti (skříně, postele,
kuchyňské linky) a elektrospotřebičů (funkční ledničky,
pračky, žehličky, světla, radiopřijímače, přehrávače
apod.). Lidé, kteří hledají pomoc tohoto typu, se mohou
obrátit na služby Občanské poradny Charity Zlín.

