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Dobrovolnické centrum sTŘED využilo dobu 
nouzového stavu a karantény propojením služeb 
sTŘED. Do dobrovolnictví se zapojili i  zaměst-
nanci organizace sTŘED v čele s paní ředitelkou 
Martinou Bártovou. Ze skříní vytáhli své šicí stro-
je a šili roušky zdarma všem, kteří je potřebovali.
Vznikl program on -line dobrovolnictví, který je 
zaměřen na pomoc rodinám s doučováním dětí 
na dálku. Dobrovolníci s dětmi prochází zadané 
úkoly ze školy a povídají si s nimi přes aplikaci 
v Pc nebo telefonu. Rodiče tak mohou na chvíli 
odhlédnout od školních záležitostí dětí a zaměřit 
se na svoje potřeby.
Program v  zásadě využívá principy přátelství, 
vztahu dítěte a  dospělého. Takto funguje i  náš 
program Pět P (= podpora, péče, pomoc, preven-
ce, přátelství), jehož náplní je sociálně preventiv-
ní činnost u dětí ve věku 7–15  let. Do programu 
se můžou zapojit dobrovolníci starší 18  let, kteří 
podstoupí psychologickou diagnostiku a tráví pak 
s dítětem volný čas. chodí na procházky, povídají 
si, nebo navštěvují kulturní a sportovní akce.
Posláním programu je pomáhat rodinám (tedy 
rodičům i  dětem) s  jejich problémy, které se 
negativně zrcadlí v  jejich životě a  vzájemných 
vztazích. cílem programu je prostřednictvím 
dobrovolníka pomoci dítěti získat zkušenosti, 
dovednosti, nové zážitky, které patří do zdravé-
ho sociálního prostředí. Děti, které přichází do 
programu, jsou většinou nezkušené v  navazo-
vání vztahů s vrstevníky, mají potíže s přijetím 
autorit, případně mají snížené sebevědomí. Trá-
pí je škola a vztahy ve škole. Dobrovolník dítěti 
pomáhá se ve světě orientovat, ukazuje mu jak 
reagovat na různé životní situace, je „parťákem,“ 
který ho podporuje a naslouchá mu.
Dobrovolnické centrum sTŘED stále hledá dob-
rovolníky, kteří by se do programu Pět P zapojili. 
Jestli máte víc než 18  let a  jste ochotný strávit 
dvě hodiny týdně s mladším kamarádem, hledá-
me právě Vás. Máte šanci pozitivně ovlivnit jeden 
lidský život a získat neocenitelnou zkušenost.
Martina Bořecká, tel. 775 725 659,
email: borecka@stred.info.

střed v karanténě 
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Velké díky všem dárcům, kteří přispěli na sbírku charity České re-
publiky Na vlně pomoci proti bezmoci! Díky nim budeme moci podpo-
řit lidi, kteří ztratili příjem, práci nebo bydlení a nedokážou zabezpečit 
základní potřeby pro sebe a svou rodinu!
chcete-li pomoci – svůj dar můžete poukázat:

Oblastní charita Třebíč nabízí pomoc lidem, kteří se v souvislosti s pan-
demií koronaviru dostali do problémů. Poskytujeme účinnou pomoc 
v situacích, kdy jsou ostatní možnosti vyčerpány. Pokud jste se v sou-
vislosti s koronavirovou krizí ocitli v nouzové situaci, kontaktujte nás.
charitní záchranná síť 
L. Pokorného 15/10, Zámostí, 674 01 Třebíč
Telefon: 739 389 138, 731 678 819
E-mail: pomocvobcich@trebic.charita.cz

třebíčská charita na vlně 
pomoci proti bezmoci


