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DOBROkraj propojuje dobrovolníky s organizacemi v Pardubickém kraji
Pardubice, 4. listopadu 2020
Se začátkem listopadu spouští Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje nový webový portál
dobrokraj.cz. Jeho hlavním cílem je propojit poptávku po dobrovolnické pomoci v regionu s dobrovolníky. Přichází
tak doslova v pravý čas, neboť právě teď se stále více zdravotnických a sociálních zařízení obrací směrem k
veřejnosti s prosbou o pomoc při zvládání zhoršující se epidemiologické situace. Řada lidí by zase ráda byla
někde užitečná. Ideálním místem pro jejich „setkání“ v jakékoliv době je DOBROkraj.
Regionální dobrovolnické centrum provozuje od letošního jara Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Jde o
informační a kontaktní centrum pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce, jehož snahou je
především zvýšení zájmu o dobrovolnictví v Pardubickém kraji a ukotvení jeho významu do povědomí široké
veřejnosti. V rámci aktivit centra byly za finanční podpory společnosti Foxconn CZ zřízeny webové stránky
dobrokraj.cz, kam se budou dlouhodobě shromažďovat komplexní informace z oblasti dobrovolnictví. Může sem
zavítat každý, kdo chce začít s dobrovolnictvím či potřebuje radu ve stávajících dobrovolnických aktivitách, ať už
se jedná o fyzickou osobu nebo organizaci.
„Téma dobrovolnictví a jeho významu v těchto dnech opět vystupuje do popředí, kdy vidíme, že se dobrovolníci
hojně zapojují v celé řadě aktivit. Regionální dobrovolnické centrum coby zastřešující, metodické a koordinační
zázemí pro realizaci dobrovolnických programů v kraji přispěje k lepšímu sladění nabídky a poptávky po
dobrovolnictví v regionu. Umožní nasměrovat pomoc tam, kde je potřeba“, vyzdvihl jednu z důležitých rolí centra
Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.
V současnosti stejně jak po celé zemi, tak i v Pardubickém kraji přináší zhoršující se epidemiologická situace
mnohdy komplikace do fungování pobytových sociálních zařízení, jako jsou domovy seniorů nebo pro osoby se
zdravotním postižením, kde hrozí zejména nedostatek personálu. Ta proto hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli
zapojit do péče o klienty – například pomoci s jídlem, oblékáním, společností, ale i třeba s rozvozem stravy,
desinfekcí prostor, prací v kuchyni, s úklidem, úpravou lůžek apod. Stejně tak všechny nemocnice akutně shánějí
dobrovolníky, ať už zdravotníky či nezdravotníky. Potřeba jsou i dobrovolníci na zajišťování nákupů seniorům
nebo online doučování dětí, jimž přináší obtíže distanční výuka v době zavřených škol. „Nabízíme možnost, aby
se na našem webu dobrokraj.cz registrovaly všechny organizace, které ať už za běžných okolností či v souvislosti
s nákazou Covid-19 shánějí dobrovolnickou pomoc, a na druhé straně se přihlásili i lidé, co ji jsou ochotni
nabídnout“, zdůrazňuje Lucie Křivková, garant Regionálního dobrovolnického centra.
„Česká republika prochází letos jedním z nejtěžších období své novodobé historie. Už nyní je zřejmé, že bez
vzájemného respektu a mezilidské pomoci se jako v každé nelehké době neobejdeme. Právě dnes se nejvíce
cení odvaha a každá pomocná ruka. Pojďme se tedy opět semknout a ukázat, že náš region je skutečný
DOBROkraj!“, apeluje Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a místopředsedkyně správní
rady Koalice nevládek Pardubicka.

