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Žijeme jen jednou, a tak se zastavme...

Vážení přátelé, kamarádi… v době, kdy píšu tento úvodní materiál
do našeho Občasníku, nacházíme se všichni občané České republiky
v nouzovém stavu.
Do úterý 10. března 2020 jsme si uží- které znají z filmů o Japonsku apod...
vali bezpečí, osobní volnosti, možnosti
Prozatím jsme vše vnímali jen z katassportovat, podnikat, pracovat, vzdělávat trofických filmů, vzdálených válečných
se... Je pravda, že nikoho z nás ani ne- konfliktů a válek. Báli jsme se možného
napadlo, že by tohle někdy mohlo být nekontrolovatelného přívalu uprchlíků
narušené, že by mohlo dojít k celosvě- nebo živelných katastrof. Ale většinou
tové pandemii.
šlo o něco vzdáleného, prezentovanéMy starší, co jsme před listopadem ho jen filmovými nebo fotografickými
1989 zažili, kdy jsme nemohli cestovat snímky, válečných nebo katastrofických
do zahraničí, kdy nebylo v obchodech reportáží. Málokoho by napadlo v Česzboží, a na vše se stály nekonečné fron- ké republice, Evropě, ve světě, že i naší
ty. Stát hlídal všechno. To se velmi těž- vyspělou demokratickou společnost
ko vypráví dětem a vnoučatům. Právě může ohrozit něco tak malého, jako je
pro generace narozených po roce 1990 nějaký virus, který ani nikdy nespatříje současná situace naprosto nepochopi- me.
telnou, je to pro ně novinka. Najednou
Naše pohodlí a svobodu napadl korojsou v šoku. Kde jsou jejich samozřejmá navirus. Infekce, kterou si lze zjednodupráva na cestování, návštěvy sportovišť, šeně představit jako velmi silnou a zárestaurací, kulturních zařízení, škol…
keřnou chřipku, která končí s příznaky
A náhle jim stát všechny tyto samo- zápalu plic a následně i smrtí. Navíc
zřejmosti bere a mnohé pod sankcemi mutuje, a to je nebezpečnější.
zakazuje. Navíc nařizuje nošení roušek,
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zamyšlení předsedy asociace

Trápí nás koronavirus

V posledních měsících mediálně vítězí
COVID-19 nad „běžnou“ chřipkou. Ale
jak je to doopravdy?
Údaje pro Českou
republiku denně aktualizuje na svých
oficiálních stránkách
Státní zdravotní ústav http://www.szu.
cz/tema/prevence/chripka-versus-koronavirus-podobnosti-a-zasadni-rozdily
-k-18.
Reálná smrtnost je podle WHO až
pětkrát nižší než vychází podle potvrzených případů otestováním, protože
objektivní počet nakažených v populaci
je asi o 80 procent vyšší. Těchto 80 procent případů ale nemá velké příznaky,
a proto je lidé vnímají jako lehké nachlazení nebo jsou absolutně bez příznaků. Z těchto důvodů v populaci není
odhaleno až 80 procent nakažených lidí.
Navíc většina úmrtí je vždy spojená s jinou nemocí, kterou daný člověk trpěl.
Zatímco projevy jsou u obou onemocnění podobné (hlavně suchý kašel, horečka, dušnost), liší se podíl onemocnění se
závažným průběhem.
Virus chřipky a virus SARS-CoV-2
se přenáší kapénkami, kontaktem, kontaminovanými předměty nebo povrchy.
Z tohoto důvodu jsou uplatňována podobná preventivní hygienická opatření.
Chřipka má však kratší průměrnou inkubační dobu. Čas mezi dvěma pacienty
v řetězci přenosů, tzv. sériový interval,
je u chřipky kratší než u infekce novým
koronavirem SARS-CoV-2, v průměru jsou to tři dny versus pět až šest dní.
Chřipka se tedy v populaci šíří rychleji
než COVID-19.
U infekce koronavirem je 30 až 40
krát vyšší pravděpodobnost úmrtí, než je
tomu u běžné chřipky, a to proto, že stále neexistuje reálné očkování a lidé ještě
nemají vytvořené protilátky.
Věřím, že tohle období přečkáme
a vyhrajeme nad tímto zhoubným virem.
Jiří Riki Řeháček

Teď už vím, že zdraví je bohatství

Dokud nás nic nebolí, neobjeví se zdravotní problémy,
bereme zdraví jako samozřejmost. Do určitého věku je
i preventivní prohlídka téměř formalitou. Od neurčitě
pozdějšího věku začínáme chodit i na preventivní prohlídky s větším respektem a pokorou.
Vždy jsem
Peníze, které vynakládám za zdraví,
měla vše na- jsou nejlepší investicí. Chodím na prep l á n o v a n é , ventivní prohlídky, odpočívám, vyhýbyla jsem ori- bám se v rámci možností stresu. Vím,
entovaná na že se musím hlídat a hlavně poslouchat
cíl. Před tře- signály, které vysílá mé tělo. Dnes jsem
mi lety mi moje záda „vypověděla služ- v lepší kondici, než jsem byla ne před
bu“. Dnes už vím, že mě moje tělo dlou- třemi, ale před pěti,šesti lety. Pracuji
ho varovalo a prosilo, ať zvolním.
na svém zdraví.
Neposlechla jsem. Já přece zvládnu
Máte to také tak? Pokud ne, tak jaro
všechno. Prakticky jsem přestala cho- je nejlepší dobou na změnu. Když přidit. Tři týdny mi trvalo, než jsem pocho- jdete do Riegrovy ulice 51, uvidíte na
pila, že musím být trpělivá a poslouchat schodech na tabuli staré čínské příslopokyny lékařů, fyzioterapeutky, mamin- ví: „Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch
ky. Dva měsíce jsem byla v pracovní ne- roku je v jeho jaru.“
schopnosti.
Přeji vám zdravé a úspěšné jaro.
Nejtěžší bylo přijmout, že už některé
Jana Grillová, Ledax
věci dělat nemohu, zkrátka už mi nebylo
třicet, ale ani čtyřicet let. Musela jsem
se naučit říkat si o pomoc, ale také říkat
„ne“. Být disciplinovaná nejen v plnění
úkolů, ale především zodpovědná za své
zdraví. Dnes je i cesta cílem.
Teď už vím, že zdraví je bohatství.

JINDŘICHOHRADECKO - Také
v těchto těžkých chvílích je důležité si
navzájem dělat drobné radosti. Třeba krásnou velikonoční výzdobou, kterou pro Dům s pečovatelskou službou
v Dačicích ji připravily děti ze Základní školy Neulingerova. Je to krásné, že
právě malé děti si vzpomněly na naše
seniory, kteří to v době pandemie namají nejjednodušší.

Připomínáme...
Žádáme všechny naše členy, aby nezapomněli na zaplacení členského příspěvku
2020 (ti, kteří tak učinili, děkujeme), protože máme některé platby, které nesečkají.
Dále prosíme všechny, co chtějí finančně podpořit naší asociaci, pak lze složit
darovanou částku na účet pro neziskovky
ERA: 0270126754/0300

JINDŘICHOHRADECKO - Krásné poděkování od pana starosty Dačic
Ing. Karla Macků, který přišel poděkovat všem pečovatelkám za práci, kterou vykonávají v těchto dnech.
Děkujeme a moc si toho vážíme!

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ještě
se vracíme k milému a zaslouženému
Ocenění za zaměstnávání osob 55+.
V pátek 28. února 2020 tohle ocenění přebrala i ředitelka Ledaxu Eliška
Hájková.

Občasník

vydává Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje
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BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník stále vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.
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dačice - Stále fungujeme v plném rozsahu a děláme co můžeme... Vybavujeme se ochrannými prostředky všemi možnými způsoby, abychom ochránili zdraví
našich zaměstnanců i uživatelů. Kolektiv pečovatel z Dačic jde vzorně příkladem.

pomoc neziskovkám

Kam se obrátit
o radu, ale i o pomoc

Potravinová banka Jihočeského kraje - Počas pandémie je
na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice je teď frmol. Jsme rádi, že se
zdravotníci alespoň na chvilku zastavili a dali si svačinku od nás. Moc děkujeme
za vaši práci, jste úžasní.				
-fb-

Soutěž školních novin a časopisů se odkládá

Vážené redakce, vážení pedagogové a příznivci aktivit talentované mládeže, vzhledem
k současné situaci kolem epidemie koronaviru a omezení provozu škol jsme se na výzvu
pořadatelů celostátního krajského kola soutěže školních novin a časopisů, Asociace středoškolských klubů, rozhodli stejně tak
jako většina ostatních pořadatelů krajských kol, odložit termín přihlášek a vyhlášení regionální části soutěže. Přihlášky a časopisy do našeho jihočeského krajského
kola tak můžete zasílat až do 30.6.2020. Vyhlášení proběhne v průběhu září, o termínu Vás budeme včas informovat. Celorepubliková soutěž pak proběhne v tradičním termínu, kterým bývá druhý listopadový pátek v Brně. Další informace budou
na webu www.icmck.cpdm.cz a rozesílány mailem.
Jan Čermák

Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje ve
spolupráci s Asociacemi Jihomoravského a Zlínského kraje realizuje
bezplatné právní, daňové, grantové
a účetní poradenství pro naše členy.
Funguje také projekt Poradenství
pro NNO, část bezplatná internetová poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účetní poradenství), jehož garantem je
Asociace nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje za
podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Partneři projektu jsou tři krajské střešní organizace
– Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Více informací lze najít na webových stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenství, kde je vše rozdělené
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
5) KNIHOVNIČKA DAŇOVÁ
Také lze využít bezplatné poradny Asociace nestátních neziskových organizací České republiky.
Také od roku 2016 funguje projekt
Poradenství pro nestátní neziskové organizace,
část bezplatná internetová poradna.
Svými dotazy i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kterým se poradna může
detailněji věnovat.
Své individuální otázky můžete
směrovat na info@anno-cr.cz
Také tady je poradna rozdělena
do čtyřech oblastí:
1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účetnictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné odkazy, které se mohou hodit při řešení
různých situacích.

snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem

3

Rouškomaty

Také v jižních Čechách fungují rouškomaty

ČESKÝ KRUMLOV - Jeden z automatů na roušky je také k dispozici v Českém Krumlově ve vestibulu supermarketu Terno. Roušku si
v něm mohou koupit lidé za padesát korun.
Od čtvrtka 9. dubna byl také v Čes„Dohodli jsme s firmou Delikomat,
kém Krumlově zprovozněn automat na která provozuje automaty s občerstroušky, tzv. rouškomat.
vením, že v našem městě vyzkoušíme
rouškomat. Chceme nabídnout další
možnost pořízení roušky těm, kteří ji
ještě nemají, chtějí si pořídit další kus,
nebo sem přijedou na služební cestu,
návštěvu a roušku zkrátka nemají,“ vysvětluje místostarosta Martin Hák.
Jde o první rouškomat od firmy Delikomat v jižních Čechách a je umístěn ve
vestibulu supermarketu Terno v Továr-

ní ulici. V automatu je zásoba sto roušek, které ušily místní švadlenky. Rouška z rouškomatu stojí 50 korun, za vybrané peníze město nakoupí materiál na
roušky, tkalouny, nitě apod., neboť ve
městě stále fungují domácí dílny na šití
roušek. Peníze také poslouží na likvidaci následků nynější nouzové situace.
„Přes Velikonoce jsme si otestovali, jaký je zájem a nyní uvidíme, co dál.
Jakmile se trochu uvolní možnost cestování, tak bychom chtěli zkusit rouškomat přesunout i na autobusové nádraží,“ dodává místostarosta.
Zdroj Město Český Krumlov

Rouškománie...

Nezapomínejte
na příspěvky
do Občasníku

Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, prosíme vás, nezapomeňte informovat o své činnosti
a připravovaných akcích v našem
společném Občasníku. Přitom neopomeňte, že pozvánky musí být nejméně na následující měsíc (aktuálnost informace). Lze také informovat a aktuálních akcích, které právě
proběhly...
Uzávěrka je vždy v polovině měsíce, a tak neváhejte, protože Občasník je hlavně připravován pro vás
a naše příznivce.
redakce
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Roušky nebyly...., stát měl problémy je včas dodávat
lékařům, zdravotnímu personálu i do různých seniorských domů, zakázky z Číny nebyly dostatečné, okolní
státy nám blokovaly dodávky, a tak ze dne na den vznikly domácí krejčovské dílny po celé republice.
Jednotlivci i naše
neziskové organizace, kde byli zruční, se okamžitě dali do práce a během
několika dní „domácí“ šité roušky byly
vidět všude. Stále jich není dostatek,
a tak se šije dál... Já osobně jsem dostal
od dcery, ale podařilo se mi je při vyvařování úplně spálit... Prostě se to stane,
senior, a tak jsem byl vděčný, že jsem
dostal od přítelkyně další, pak mám od
našich vietnamských obchodníků a další (hodně předražené) mi přišly přes
internetový obchod. Musíme chránit
ostatní i sebe, protože tahle pandemie
není žádná legrace...
-riki-

Také v této zvláštní době musíme stoprocentně fungovat

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Provoz Fokusu
s ohledem na aktuální situaci vypadá tak, že
beze změny jede v plné šíři chráněné bydlení,
které poskytujeme pro patnáct osob ve dvou
objektech. Upravili služby na dva oddělené
týmy, aby minimalizovali riziko nákazy, motivují klienty k nošení roušek a dodržování zvýšené hygieny. Pro jejich pracovníky je situace náročné.
Pracovníci Fokusu se učí novým
způsobům práce a řeší obtíže s technikou. Pro čtyři pracovníky sice chybí
notebooky a několik dalších potřebuje
spolehlivé mobilní telefony, ale snaží
se vše vyřešit tím, že obeslali žádosti
o dary několika firmám. Zatím (do uzávěrky) stále čekají na odpovědi.
Dál funguje terénní služba Komunitní
tým, a to s jistými omezeními – co jde,
řeší po telefonech, e-mailech, skypu atd.
Ale také denně vyráží za klienty, když
nelze „problém“ vyřešit telefonicky (viz
na fotce kolegyně Michaela s jednou
klientkou). Pomáhají těm, kterým se
zhoršil zdravotní stav a potřebují podporu terénního psychiatra nebo zdravotní sestry. Lidem, kteří se dostali do
obtížné situace, poskytují poradenství
Sociálně terapeutickou dílnu ale mua psychickou podporu. Pokud to situace seli na čas zavřít, ale přesto s klienty
a počasí dovoluje, schůzky probíhají při zůstávají v kontaktu. Stále vydávají
společné procházce na čerstvém vzdu- potravinovou pomoc lidem ve finanční
chu.

Dokončení ze strany 1

nouzi, poskytují poradenství a psychickou podporu.
„V prvních dnech nouzového stavu
jsme šili roušky, a to nejen pro své pracovníky, ale i pro klienty. Jinak práce z
domova se teď stala běžnou součástí i
zdejšího fungování. Hned první dny se
ukázalo, jak moc je pro všechny důležitá kvalitní technika (on-line porady týmu ke klientům, k provozu atd.).
Také se pustili do věcí, na které není
v běžném provozu tolik času, a to o aktualizaci operačních manuálů (kuchařky pro sociální pracovníky), interních
předpisů, vyhodnocování dotazníků pro
klienty, kteří hledají zaměstnání a také
do přípravy nových webových stránek.
Děkujeme všem, kteří na nás a lidi s duševním onemocněním myslíte, fandíte
nám a podporujete nás finančně či materiálně. Přejeme Vám všechno dobré
a těšíme se na dobu, až se budeme moci
společně s vámi setkat,“ řekla Zdeňka
Kuviková, náčelnice FOKUS České
Budějovice. -red-, foto FOKUS ČB
Přestože Fokus České Budějovice není naším členem, tak nás společná práce v mnohém spojuje, a tak jsme
i tento námět zařadili

Žijeme jen jednou, a tak se zastavme...

Nevíme, zda někomu utekl z laboratoře nebo se přenesl z volně žijících
zvířat. Vše jsou jen dohady, ale na tom
to nestojí ani nepadá. Je nebezpečný
pro celý svět. Přenáší se asi na vzdálenost dvou metrů kapénkovou nákazou,
inkubační doba je kolem dvou týdnů, během kterých může i člověk bez
příznaků nakazit své okolí, a to je to
zrůdné.
Stát vyhlásil opatření, která se prozatím osvědčila, už 10. březnem. Je
velice smutnou realitou, že tento vir
je velice nebezpečný a po celém světě
na onemocnění vyvolané tímto virem
umírá mnoho lidí. Nejvíce vše odnášejí lidé starší a nemocní, hlavně ti, co
mají dýchací problémy.
Ale co je na současné situaci pozitivního? Život se příjemně zpomalil.
Najednou si všichni uvědomujeme, že
náš život má zcela jiné hodnoty, zjišťujeme, že toho potřebujeme o dost
méně, víme už, co je a není důležité

nebo zcela zbytečné. Lidé právě v těchto chvílích jsou solidárnější, ukázněnější… Má to však i jiná úskalí, například
se uzavřely školy. Rodiny si zvykají na
domácí vyučování dětí, přípravu dětí do
škol a učení se s nimi. Z oprávněných
obav o bezpečnost a zdraví našich seniorů a starších rodičů se snažíme jim
pomáhat více než jindy. Najednou jsme
schopni ignorovat uspěchanou dobu,
učíme se zpomalit a najít si čas na své
blízké. Je to čas na přemýšlení, čas na
zklidnění života. Byl bych rád, kdyby
nám to vydrželo co nejdéle.
Je tato doba nalezení smyslu života,
sounáležitosti a pomoci druhým. Konečně si uvědomujeme, že nežijeme
ve vzduchoprázdnu, že jsou kolem nás
lidé, kteří naši pomoc potřebují, uvědomujeme si, že je i něco trápí.
Nyní dochází k postupnému uvolňování, ale buďme na pozoru, protože
může přijít druhá, třetí vlna, vir může
zase zmutovat a léky i vakcíny jsou stále v nedohlednu. Spousta mechanizmů,
i když v okleštěné formě stále funguje.

Všichni se snažíme najít nejoptimálnější řešení nejen pro zdraví našich
blízkých, ale také nás samotných.
Svět se rychle mění. Už nebude jako
před měsícem, dvěma, loni nebo
v nedávné minulosti.
Současná situace je pro nás velkou
školou. Konečně si uvědomujeme, že
se vše netočí jen kolem našich tužeb
a přání. Musíme to vydržet, abychom
přežili.
Važme si lidí, kteří v těchto dnech
a měsících byli v první linii. Nejsou
to jen lékaři, zdravotnický personál,
sociální pracovníci, vojáci, policisté,
hasiči, ale státní úředníci, například
to měli těžké i učitelé, prodavačky
a další profese, bez kterých by to
nešlo. Nelze opomenout ani na řidiče autobusů, topiče, elektrikáře,
cestáře…. , a tak dodržujme všechny
pravidla při uvolňování nouzového
stavu. Pokud musíme nosit roušky
a gumové rukavice, tak je nosme.
Chráníme nejen sebe, ale i celé naše
okolí.
Jiří Riki Řeháček
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Střípky toho, co se kolem nás děje, ale tentokrát mimo nás...

Česká vláda už toho v „době koronavirové“ vykonala spoustu. Nikdy se samozřejmě nejde trefit do vkusu a chuti všech, ovšem chaos tu máme značný.
A tak neuškodí se na pár věcí podívat s nadhledem.
• Ministr vnitra Hamáček uvedl, že kupředu, levá, zpátky ni krok! Jeden
v zemědělství je práce dost a kdo ji mo- soudruh už se této budovatelské vášně
mentálně nemá, mohl by jít tedy vydělá- dokonce chytil. Komunista Ondráček by
vat tam. Má recht! Všichni „darmožrou- nejraději ihned na pole nahnal studenty
ti“, kteří doteď provozovali restaurace, vysokých a středních škol.
kavárny, kadeřnictví a další živnosti,
• Ministerstvo zdravotnictví si objedpracovníci pracující s dětmi a mládeží, nalo dodávky respirátorů od firmy Rev sociálních službách vezmou konečně cea Prague za celkem 310 milionů korun
rýče, lopaty, zasednou za traktory a bu- (proti jednateli této společnosti je údajdou budovat vlast. Všichni si můžete ně vedeno 18 exekučních řízení a trvalé
zazpívat jako za hluboké totality: Vpřed bydliště má hlášené na městském úřadu
soudruzi, hle, zaslíbenou zemi, kde už Prahy 5. Firma ale měla dosud roční tržnení pánů, ani žebráků! Kupředu, levá, by 116 tisíc korun a má záporný vlastní
kapitál. A proč se to někomu nelíbí…
• Propagandistická mašinérie premiéra
Babiše jede stále na plné obrátky, koro-

Humor

navirus se jí nijak nedotkl. Spíš právě
naopak, každý vir je dobrý, když se dá
šikovně vypustit. Evropská komise rozhodla, že v jednom ze sporů, který se
týká údajného střetu zájmu Andreje Babiše a holdingu Agrofert, dále pokračovat nebude. Euforie však není na místě,
EK pouze začala připravovat žalobu novou.
• Hradní kancléř Mynář se stále nevyjádřil k otázkám, jak vznikl výhrůžný
dopis čínské ambasády dnes již zesnulému senátorovi Kuberovi.
• Severní Korea nemá nový typ koronaviru přesto, že sousedí z Čínou
a Jižní Koreou a lidé tam padají jako
mouchy (pravda, v KLDR padají i bez
COVID-19). Alespoň tak to prezentuje
tamní režim. Ověřit se to samozřejmě
nedá, protože údajně severokorejský lid
je spokojený a buduje socialismus. Navíc se hledá milovaný vůdce...
• Podle hlavního epidemiologa Romana Prymuly by se mohlo povolit vycestovat do zemí, kde je epidemiologická
situace lepší nebo stejná jako v Česku.
V první fázi se uvažuje o Slovensku
a Chorvatsku. Je to dobrý tah, pan premiér bude moci konečně domů.
• Psi budou ostříháni dříve, než jejích
páníčci, už jsou otevřeny psí salony.
Podle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka kvůli tomu, že dostal mnoho mailů na toto téma.
• COVID-19 je velmi inteligentní virus. Alespoň si to myslí česká vláda,
která rozhodla, že kdo opustí Českou
republiku a vrátí se do 24 hodin, nemusí do karantény. Nový typ koronaviru si
zřejmě počká několik hodin, než se rozhodne, na koho hupsne. Jsme zvyklí na
spoustu šíleností, ale tohle je už vážně na
Chocholouška.
• V pondělí 27. dubna se otevřely provozovny do 200 metrů čtverečních, ale
bez WC. A větší? Dá se zmenšit na požadovanou velikost vytýčením bezpečnostní páskou. Všichni se budou houfovat
před vchodem.
• Andrej Babiš nechápe kritiku uzavření hranic a tvrdí, že peníze je teď nutné
utrácet doma. Nepřipomíná nám to doby
minulé? Tak hlavně, aby nám premiér do
sněmovny nechodil v rudých trenkách
a nezačal hranice obmotávat ostnatým
drátem.
• Hradní kancléř Vratislav Mynář
uspořádal velkolepou zabijačku pro své
přátele v době, kdy si obyčejný člověk
láme hlavu s tím, jestli bude mít příští
měsíc na jídlo. V případě pana Mynáře
už ale dává smysl, proč nikdy nemůže
dostat bezpečnostní prověrku.
Z veřejného tisku

6 Doba je hektická, a tak určitě nebude ke škodě, když se také budeme věnovat kreslenému humoru od JRŘ. Vždyť právě

v době, kdy jsou různá omezení je potřeba se dívat na svět optimističtěji a věřit, že bude líp.		

-redakce-

Ledax - Vzhledem k mimořádným opatřením z důvodu
pandemie mají naše pečovatelky
s malými dětmi velký problém
s jejich hlídáním.
Aby mohly zůstat i nadále v práci a pomáhat těm nejzranitelnějším skupinám obyvatel, potřebovali bychom najít dobrovolníky
ochotné pomoci od začátku května s hlídáním skupinky dětí.
Stačilo by vykrýt třeba jeden
den v týdnu. Každý den je pro
všechny velká pomoc.
V případě, že byste chtěli nebo
o někom věděli, dejte nám vědět.
Budeme vám moc vděční

Pomáháme

Díky Vám přišla pomoc opravdu rychle, jsme zarouškovaní a to od: Robert Zeman
a jeho tým paní Krejčová a Lenka Koblencová, rodina Gondeků, paní Myšáková
a její sousedi, Tereza Jiřičková, Stáňa Sovová, Darinka Piloušková, Mirek Žitný,
Matouš Hromek, Sylva Korandová, Jitka Soukupová, Pavla Kolínová, Jana Gramanová, Míša Pudívítrová, Marie Hromádková, Petra Liška a její tým, Kamila Havlínová, paní Zídková, Máša Lamač a dámy Oli Robová a Natalia Tvarohová, Daniel
Trenda, paní Čadová, paní Pašková, Romana Peterková, Mirka Bubeníková…
také děkujeme za ochranné pomůcky od:
Pavel Motl, Jan Mánek, Dalibor Uhlíř
a Richard Štengr, firmě Vishay, Prostor
Design... snad jsme na někoho nezapomněli, protože Vás bylo a je opravdu
hodně, kdo chce v nouzi pomáhat…srdečně díky Vám všem!
-fb-

HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ, z.s. v době nouzového stavu pomáhá lidem bez domova v dočasných centrech v Praze. Není to sice náplní činnosti
neziskové organizace, ale nemůžeme být lhostejní k současné situaci.
-fb-

Předáváme vzkaz

Hospic sv. Jana N. Neumanna

VÝZVA

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a myslí na nás. Zaměstnanci a uživatelé Domova pro seniory Vysoké Mýto Ledax. -fbsnažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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