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Humanitární sbírka - poděkování 
 

Chtěla bych poděkovat za uskutečnění podzimní humanitární sbírky (proběhla v úterý 6.října) všem 

dobrovolníkům, kteří nám pomohli s odebíráním věcí od dárců i těm, kteří pomohli s naložením do 

nákladního auta. Vydařilo se i počasí, nepršelo a bylo pěkné teplo, a tak jsme bez problémů mohli 

všechno uložit do předsíně kostela. Druhý den přijel podle dohody s Diakonií řidič s menším 

nákladním autem, které jsme skoro celé zaplnili darovanými věcmi. A protože přijímáme i peníze, 

které využijeme jako příspěvek na odvoz sbírky a zbytek máme na naši další činnost, vybrali jsme 

1 820, Kč. Z této částky jsme 1 000,- Kč odeslali na účet Diakonie Broumov.  

Při sbírce se nám již několikrát přihodilo, že přišel pán (nechci uvádět jeho identitu), který sice 

nepřinesl žádné oblečení, ale přinesl finanční dar 300,- Kč. Tentokrát se tento dárce objevil zrovna v 

době, když jsem přebírala věci do sbírky já, a tak jsem onoho tajemného pána mohla poznat. Bylo 

opravdu milé jeho gesto s finančním darem a ještě připojil poděkování za naši práci při organizování 

sbírky pro potřebné. 

V této době, která je poznamenána koronavirem, je velmi radostné vidět, že lidé na druhé 

nezapomněli a do sbírky se zapojili, když přinesli oblečení, obuv, nádobí apod. a ještě navíc přidali 

nějaké peníze. 

Pán Bůh zaplať za dary i pomoc při sbírce! 
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Z Arcidiecézní charity Praha: 

Arcidiecézní charita Praha nově vybavila všechny své domovy testovacími přístroji na 
covid-19. Rychlé odhalení nákazy spolu s dalšími opatřeními pomůžou zastavit šíření 
viru ve zranitelné skupině osob. 
Koronavirus je dnes v populaci natolik rozšířen, že není reálné, ani za přísných hygienických 

opatření, zabránit jeho šíření v sociálních službách. Je však nutné 

maximálně ochránit klienty i pracovníky. 

„Strategie usilující o nulový výskyt viru již není za současné 

situace uskutečnitelná. Museli jsme přijmout nový přístup,“ říká 

Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, která ve 

svých 18 sociálních službách ročně pomůže více než 12 tisícům 

osob. 

Páteří nové strategie je včasné testování přímo v charitních 

domovech. „Koronavirus se vyznačuje vysokou nakažlivostí. 

Proto je nutné, abychom se o nákaze dozvěděli co nejdříve. Na výsledky testu z laboratoře se čeká i 

několik dní. My potřebujeme výsledek okamžitě, abychom mohli reagovat,“ vysvětluje Jaroslav 

Němec. 

Arcidiecézní charita Praha proto díky novému dotačnímu řízení MPSV v souvislosti s covid-19 

pořídila pro své domovy testovací přístroje a testovací sady, které zjišťují přítomnost viru v těle 

pomocí výtěru z nosohltanu. Jedná se o dva typy antigenních certifikovaných analyzátorů z Jižní 

Koreje, které Charita zakoupila od českých dodavatelů. Dodavatelé ověřili funkčnost testování 

v sociálních službách a zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji. 

Přístroje mohou obsluhovat pouze zdravotní sestry, které prošly příslušným zaškolením od výrobce. 

„Výhodou je, že mezi zaměstnanci našich domovů jsou i zdravotní sestry a nejsme tedy odkázání na 

někoho dalšího. Výsledky máme k dispozici do půl hodiny. Pokud se nákaza prokáže, vždy musí 

následovat testování PCR testem,“ říká Jaroslav Němec. 
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