TISKOVÁ ZPRÁVA – Sdružení azylových domů v ČR uspořádalo sbírku bot a ošacení pro
azylové domy a noclehárny
12. dubna 2011
V zimním období, kdy teploty klesají pod bod mrazu, se řada zařízení služeb sociální prevence každoročně ocitá ve
svízelné situaci. Venkovní teploty plní azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny lidmi z ulic. Zaměstnanci
těchto služeb se dlouhodobě potýkají s nedostatkem bot, ponožek, teplého oblečení, spodního prádla, spacáků a
dalších potřebných věcí. Sdružení azylových domů v ČR proto přišlo s akcí, jejímž cílem bylo jednak upozornit na
problém bezdomovectví a zejména pak zprostředkovat informace, kam lidé mohou nepotřebné boty, oblečení
atd. donášet.
Do akce se zapojilo 12 azylových domů a nocleháren z celé České republiky, které žádaly občany o pomoc.
Jednalo se o zařízení ve městech: Praha, Ostrava, Vsetín, Havířov, Český Těšín, Opava, Trutnov, Liberec a České
Budějovice. Mnohé další zařízení měly o boty a oblečení také zájem a odebíraly tyto věci prostřednictvím
sběrného místa - ostravské kanceláře S.A.D.
Akce se setkala s velkým úspěchem – lidé přinášeli do zařízení nejen boty a oblečení, ale také hračky, knihy,
kuchyňské vybavení a třeba i počítač a dětské postýlky. Velké díky patří také manželům Smejkalovým z Javorníka,
kteří do sbírky věnovali 75párů nových bot.
Věci ze sbírky nakonec putovaly do 23 azylových domů, nocleháren a domů na půl cesty.
Důležitým cílem bylo kromě zajištění bot, ošacení a ostatních věcí také upozornění na problém bezdomovectví. To
se díky sbírce povedlo a mnozí lidé zjistili, že v jejich okolí existuje třeba azylový dům pro matky s dětmi“ doplňuje
Jiří Drastík, předseda Sdružení azylových domů. „Veřejnost si tak uvědomila, že se nejedná jen o problém typických
bezdomovců – lidí z ulice, ale také o maminky nebo celé rodiny s dětmi, které se vlivem partnerských, finančních či
jiných problémů ocitly v azylových domech. Jejich finanční situace je natolik svízelná, že velice ocení boty a oblečení
z tzv. druhé ruky, a to nejen pro sebe, ale zejména pro své děti“.
Děkujeme všem dárcům.
V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte paní Markétu Flaksovou, email:
marketa.flaksova@azylovedomy.cz, tel. 603 141 416.
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