ADOPCE NA BLÍZKO – ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015
sociální projekt Českobratrského evangelického sboru ve Volyni
Pomáháme osobám v aktuální hmotné a sociální nouzi. Pracujeme s dětmi, rodinami s dětmi,
osamocenými seniory nebo s lidmi bez domova v našem blízkém okolí, kteří to mají v životě
složitější. Potřebují pomoc – lepší sociální kontakty, finance, stravování, hmotné zabezpečení,
společenství, doučování, smysluplné vyplnění volného času, pomoc s orientací v systému apod. To
vše se snažíme svým konáním potřebným lidem nabídnout, podat jim pomocnou ruku, být
nápomocni při jejich „stavění se na nohy“.
Spolupracujeme s terénními sociálními pracovníky, s lékaři a učiteli. Projekt Adopce na blízko
koordinuje a přímou práci s klienty zajišťuje pastorační pracovnice sboru. V rámci projektu aktivně
spolupracujeme krizovými centry či azylovými domy v okolí (Prachatice, Husinec, Studená,
Strakonice) apod.
Během roku 2015
•

jsme rozdělili velmi mnoho oblečení a obutí, drogerie a úklidových prostředků. Několikrát
jsme zajišťovali deky a polštáře včetně povlečení. Předali jsme jízdní kola a sportovní
potřeby, dětskou postýlku, matrace a několik dětských kočárků. Pomáhali jsme vybavit čtyři
domácnosti pro rodiny, které opouští azylový dům.

•

rozdělili jsme obrovské množství školních potřeb, knihy, časopisy a výtvarné potřeby. Mohli
jsme udělat radost i kvalitními didaktickými hračkami, dětskými kočárky a velkou spoustou
panenek.

•

na upozornění od sousedů či lékařů docházíme do domácnosti několika nemocných a
nemajetných seniorů – trávíme s nimi čas a vypomáháme s jídlem.

•

v roce 2015 jsem sice nepořádali Dobročinný bazar, ale od partnerských organizací v
Německu jsme získali cílené hmotné dary ve formě dek, povlečení, prostěradel, bund a obutí
pro děti i dospělé. Velká část dovezené pomoci putovala také rodinám s čerstvě narozenými
dětmi

•

dostali jsme také konkrétní finanční obnosy na úhradu obědů ve školních jídelnách pro
„adopční děti“ + na úhradu léků a léčebných výloh. Veškeré finanční dary putují ke
konečným příjemcům v plné výši (nehradíme z nich provozní náklady apod.)

•

Krabice od bot 2015 - už potřetí jsme s vaší pomocí pořídili a zabalili vánoční dárky pro 144
konkrétních dětí, rodičů a seniorů, kteří jsou nyní v nelehké životní situaci.

•

Trochu jiná Krabice od bot 2015 - uspořádali jsme sbírku potřeb pro onkologicky léčené
děti / potřeby pro azyl pro matku a dítě / potřeby pro azylový dům pro lidi bez domova /
dárek pro děti z uprchlických rodin.

•

účastníme se jednání o vzniku Potravinové banky Jižní Čechy (poslední region, kde PB
není). Díky členství v této organizaci jsme 21. listopadu koordinovali Národní potravinovou
sbírku ve strakonickém Kauflandu – letos jsem vybrali 616,5 kilogramů trvanlivých
potravin. Do konce roku jsme rozdali 477kilo

•

spolupracujeme s několika azylovými domy či krizovými centry, stejně tak i s několika
sociálními pracovnicemi z terénních sociálních programů. Oslovují nás také učitelé a lékaři,
resp. dávají typy na naše zacílení.

•

Iniciovali jsem jednání, která by převedla sociální projekt sboru pod oficiální činnost
Diakonie Českobratrské církve evangelické, zatím bez většího úspěchu.

•

náklady na provoz (pohonné hmoty, telefony a kancelářský materiál, refundace mzdy) hradí
v plné výši Českobratrský evangelický sbor ve Volyni z vlastních prostředků nebo samotní
dobrovolníci. V závěru roku 2015 jsme získali dar ve výši 7tis. od Města Volyně

•

aktivizovali jsem několik desítek dobrovolníků, kteří nám pomáhají – zajištění a organizace
národní potravinové sbírky / krabice od bot / volnočasové aktivity / rozvoz hmotné pomoci,
apod. Dárců a ochotných spolupracovníků během roku opět přibylo – začínalo nás pár, teď
je v adresáři dárců 80 jmen

Jedinečnost našeho projektu vnímáme ve skutečnosti, že „jen“ zprostředkováváme zejména
materiální a někdy i finanční pomoc od spoluobčanů, kteří vnímají naši činnost jako dobrou a
smysluplnou.
Ze sociálního vyloučení rostou ti, kteří budou ubližovat, kteří budou nenávidět svět za
ponížení, slabost, vlastní znevýhodnění, za to, že svět netrpí s nimi a že je nechal trpět. Z toho
vycházíme a to považujeme při nabízené pomoci jako křesťané za podstatné. „Neboť jsem
hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne.“
(Mt 25, 35)
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