Proã se stát dobrovolníkem?
Motivací, proã bezplatnû nabídnout svou pomoc potﬁebn˘m, je
nûkolik. Získáte moÏnost poznat nové lidi i odli‰né kultury, mÛÏete
navázat profesní kontakty i pﬁátelské vztahy. Nauãíte se nové
dovednosti a dobrovolnictví vám mÛÏe pﬁinést posun v Ïivotních
hodnotách, zmûnu Ïivotního stylu a pﬁedev‰ím pocit uspokojení
a vlastního naplnûní.
Dobrovolníkem se mÛÏe stát kaÏd˘, komu není osud ostatních lidí
lhostejn˘. MÛÏe to b˘t student, maminka na mateﬁské dovolené ãi
paní uãitelka v dÛchodu, stejnû tak i momentálnû nezamûstnaní.
Pomoci mohou v‰ichni, kteﬁí chtûjí svÛj ãas nûjak smysluplnû vyplnit.
Zaujala Vás my‰lenka dobrovolnictví? Zb˘vá Vám kousek volného
ãasu a rádi byste ho vyuÏili ku prospûchu lidem, kteﬁí to potﬁebují?
Pak nav‰tivte kanceláﬁ Dobrovolnického centra ADRA ve Fr˘dkuMístku, a to kaÏdou stﬁedu mezi 12. aÏ 17. hodinou na adrese:
Radniční 1242
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
tel.: 558 436 261, 604 663 799
e-mail: dcfm@adra.cz
web: www.adra.cz
Máte málo volného ãasu, a pﬁesto byste rádi pomohli? Pak uvítáme
Va‰i pomoc v podobû vûcného ãi finanãního daru. Sponzorsk˘m
pﬁíspûvkem podpoﬁíte ãinnost dobrovolnického centra, a tím se
budete také Vy spolupodílet na pomoci tûm, kteﬁí to potﬁebují.

cyan magenta yellow black

Číslo účtu: 19 06 52 949/0300
DC ADRA ve Fr˘dku-Místku rovnûÏ dûkuje v‰em, kteﬁí my‰lenku
dobrovolnictví v MS kraji podpoﬁili v roce 2004, aÈ jiÏ pﬁi
sbírkách ve Fr˘dku-Místku a v Dobré, ãi formou vûcn˘ch
a finanãních darÛ.

V roce 2004 DC ADRA podpoﬁili:
Dárci nad 10 000 Kč:
Ale‰ Maìa - prodejna zdravé v˘Ïivy Vega, F-M; Petr Marek;
Petrklíã s.r.o. , V.Martínka 2003, F-M; âSOB a.s. F-M
Dárci od 5 000 Kč do 10 000 Kč:
Lékárna pod Orlem, T.G.Masaryka 600, F-M; Oãní optika Patria,
Stará cesta 83, F-M; Oãní optika P&H, T.G.Masaryka 1146, F-M;
Ing. Arno‰t My‰insk˘ -TMP METAL, Fr˘dlant n. O; Ing. ·illar Ivan,
Klatovy; Mates AD s.r.o., Masarykova 1117, F-M
Dárci od 1 000 Kč do 5 000 Kč:
CK Bemett s.r.o., Zámecké nám. 41, F-M; Ing. David Burel - daÀov˘
poradce, 28. ﬁíjna 1495, F-M; Lékárna „ Slezská“, Novodvorská
3062, F-M; Lékárna U Mariánského kostela, Pu‰kinova 226, F-M;
LMR s.r.o., Svazarmovská 2287, F-M; ISA CONSULT s.r.o.,
Palackého 129, F-M; Milan Hlisnikovsk˘ – pekaﬁství, Dobrá;
Gryczcová Sylva, H. To‰anovice 16; Hejãíková Jiﬁina - daÀov˘ poradce, ÎiÏkova 500, F-M; Grygarová Jiﬁina, H. To‰anovice 3;
Matera Jan – ﬁeznictví a potraviny Dobrá; Roman Mat˘sek - prodejna autodílÛ Dobrá; Sefen spol. s.r.o., Na podvolání 3292, F-M;
BDSTAV Morava s.r.o., J.Mahlera 3366, F-M; SBF Plast s.r.o.,
DruÏstevní 2288, F-M; SVMAK Ostrava; Knapová
Dárci do 1 000 Kč:
Car Team J. Matula, Nové Dvory 2424, F-M; âalounictví –
Karasová Radomíra; p. Major; Ondﬁej Kroãek – zahradnictví
Dobrá; ·kvára Produkt, s.r.o., Nové Dvory 3439, F-M;
Pavel Skokan - pokr˘vaãství, klempíﬁství, Dobrá; Safbová Milena;
Zahradnictví - M. Stavinoha, Slezská 2000, F-M; ·imík Zdenûk,
Luãina; Restaurace Obecník, Dobrá; Lékárna Zdraví, Dobrá;
Restaurace Pavlaã, Farní 16, F-M; Obuv u Zámku,
Zám. nám.16, F-M; Obodová ·árka, Farní 16, F-M; ·ulíková Jana,
Obuv-KoÏe‰nictví, Dobrá; âerpací stanice LPG – Vojkovice
Věcné dary poskytli:
MPA Truhláﬁství – sdruÏení Arno‰t Hrub˘;
Advent-Orion;
Tiskárna Kleinwächter; firma Reichl - Dobrá
Dotaci poskytli:
Mûsto Fr˘dek-Místek;
Ministerstvo vnitra âR;
Nadace ADRA;
Úﬁad práce ve Fr˘dku-Místku;
Za umožnění umístění kasiček a jinou podporu si poděkování zaslouží:
âeské dráhy, a.s. Fr˘dek-Místek; TESCO Fr˘dek-Místek;

DC ADRA ve Frýdku-Místku všem těmto dárcům upřímně děkuje

ADRA
… je mezinárodní kﬁesÈanská humanitární organizace (v âR
zaloÏena v roce 1992) poskytující pomoc lidem
v nouzi.
SnaÏí se zmírÀovat utrpení kohokoli
a kdekoliv na svûtû.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA VE F-M
… je poboãka Adry âR (zaloÏena v roce 2004), jejímÏ cílem
je nabídnout zdravotnû postiÏen˘m a sociálnû slab‰ím spoluobãanÛm Moravskoslezského kraje sluÏby umoÏÀující osobní
rozvoj tûchto lidí.

Tabulka: Počty dobrovolníků v roce 2004

Zařízení
!

Dobrovolníci v Domově důchodců ve FrýdkuMístku

V domovû dÛchodcÛ dobrovolníci pÛsobí jako spoleãníci osamûl˘ch
lidí. Povídají si, naslouchají, hrají spoleãnû rÛzné hry a mnohé dal‰í.
RovnûÏ s nimi chodí na men‰í procházky (nebo je vezou na vozíãku)
a pomáhají tak tûmto lidem dostat se tam, kam by se jinak nemohli
podívat.
!

Dobrovolníci v Pečovatelské službě ve FrýdkuMístku

V peãovatelské sluÏbû pÛsobí dobrovolníci jako spoleãníci osamûl˘ch jedincÛ. Nav‰tûvují je pﬁímo v jejich domovech a vûnují se
rÛzn˘m spoleãn˘m ãinnostem, jako napﬁ. hraní her, vycházky…
!

Dobrovolníci v Léčebně dlouhodobě nemocných
Gaudium Frýdek-Místek

Do tohoto zaﬁízení chodí dobrovolníci s cílem nabídnout psychickou
podporu nemocn˘m klientÛm, povídají si s nimi a tak jim zpﬁíjemÀují ãas.
!

Dobrovolníci v SNLP THETRAPON 98 Kopřivnice

V tomto zaﬁízení dobrovolníci nabízí seniorÛm psychickou podporu.
!

Dobrovolníci v Ústavu sociální péče pro mládež
v Ostravici

V ústavu sociální péãe pro mládeÏ jsou klienty muÏi mentálnû
a tûlesnû postiÏení ve vûku 20 aÏ 55 let. Dobrovolníci si s nimi
povídají, hrají hry nebo je doprovázejí na procházce. Zaji‰Èují také
rÛzné sportovní a kulturní aktivity.
!

Dobrovolníci v Přijímacím středisku MV ČR
Vyšní Lhoty

V pﬁijímacím stﬁedisku MV âR dobrovolníci zaji‰Èují provoz v jiÏ
realizovan˘ch programech. Dobrovolníci do zaﬁízení docházejí
odpoledne a o víkendech, tedy v dobû, kdy profesionální pracovníci nejsou schopni zaji‰Èovat volnoãasové aktivity. Dobrovolníci se
podílejí na provozu knihovny, dûtského centra a v˘tvarné dílny.
!

Dobrovolníci v Dětském domově pro děti do
tří let v Ostravě-Porubě

KaÏd˘ dobrovolník v dûtském domovû se stará individuálnû o jedno
dítû. Dobrovolník si s dítûtem povídá, hraje, kreslí nebo doprovází
skupinku dûtí se zdravotní sestrou na procházce.
!

Dobrovolníci v Nemocnici Ostrava-Jih

V nemocnici jsou dobrovolníci spoleãníky pacientÛ. Pomáhají
nemocn˘m pﬁíjemnû vyplnit ãas stráven˘ na lÛÏku, tzn. povídají si
s nimi, hrají rÛzné hry a jsou tak pro nû také psychickou oporou
v nemoci.

Počet
proškolených
dobrovolníků

Domov dÛchodcÛ FM
LDN Gaudium FM
LDN THETRAPON 98 Kopﬁivnice
Peãovatelská sluÏba FM
Uprchlick˘ tábor Vy‰ní Lhoty
USPM Ostravice
Dûtsk˘ domov pro dûti do tﬁí let
v Ostravû–Porubû
Celkem

Počet
zapojených
dobrovolníků

Počet
dobrovolníků
na konci roku
2004

24
11
7
10
13
13

20
9
5
5
6
7

10
6
5
4
5
7

31
109

23
75

23
60

Od února 2005 docházejí dobrovolníci do Nemocnice Ostrava-Jih.

Hlavní sponzor:
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Konkrétní pﬁíklady dobrovolnick˘ch
aktivit

