OÚ Liptál
Předmět:
Přílohy:

FW: Portál chcipomoct.cz - nabídka pomoci potřebným
letak-seniori-A4_ACSA_final.pdf; chcipomoct.cz-letak.pdf; financni podpora.pdf

From: Dobrovolník ACSA [mailto:dobrovolnik@acsa.cz]
Sent: Wednesday, April 22, 2020 8:05 AM
Subject: Portál chcipomoct.cz - nabídka pomoci potřebným
Dobrý den,
dovoluji si Vám představit portál chcipomoct.cz, který působí v rámci celé České Republiky. Jedná se o koordinační
centrum mnoha dobrovolníků z celé ČR, stojí za ním nezisková organizace ACSA.
Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. Toto propojení je kontrolováno
našimi operátory s cílem, aby nebyl žádný požadavek opomenut, nevyřešen. Portál neustále rozvíjíme a
přizpůsobujeme aktuálním požadavkům. V současné době komunikujeme s tisíci dobrovolníky a vyřizujeme stovky
žádostí o pomoc. Velmi bychom ocenili, kdyby bylo možné propagovat portál na vašich webových stránkách,
určitě bychom pak mohli pomoci více potřebným.

Naši dobrovolníci intenzivně pomáhají zejména v těchto oblastech:
• Kamarád na telefonu – pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedení garanta – psychologa
• Roušky – zjištění materiálu, šití, distribuce potřebným
• Další ochranné pomůcky – zejména distribuce desinfekce a ochranných obličejových štítů
• Doučování dětí ZŠ / SŠ – ideálně online
• Hlídání dětí – nabízíme různé formy hlídání
• Nákupy – pravidelné nákupy základních potravin a léků
• Venčení domácích mazlíčků – pokud nemohou lidé sami
• Odborná pomoc – evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, sociálních pracovníků,
přes elektrikáře, IT techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete
Registrace požadavků i dobrovolníků probíhá zde: chcipomoct.cz
Senioři se mohou na nás obracet na tel.: 777 778 538
Podstatnou část naší činnosti tvoří pomoc seniorům. Provozujeme speciální linku pro seniory, kterou nazýváme
„Kamarád na telefonu“. Tato linka slouží jako prostředek pro to, aby si mohli lidé, kteří trpí v této době samotou,
popovídat i o běžných věcech či zavzpomínat na hezké chvilky z jejich minulosti. Naši dobrovolníci jsou pod
odborným vedením garanta, kterým je náš psycholog. Více informací o této lince najdete v přiloženém letáčku.

Ve spolupráci s magistrem teologie Milanem Klapetkem, jsme také začali tvořit sérii videí, která by měla seniory
povzbudit a dodat jim odvahu.
Na videa se můžete podívat zde: https://chcipomoct.cz/videa-pro-seniory.html. První dva díly se týkají témat Jak
přežít nesnadné časy a Naděje. Budeme také rádi, pokud se podaří videa šířit dál a udělat tak radost více lidem.
Postupně budou v portálu přibývat další díly. Budeme moc rádi, pokud se podaří tyto milé vzkazy dostat mezi ty,
kteří z nich snad budou mít radost a povzbudí je. Můžu Vás požádat o jeho sdílení? Momentálně také pracujeme na
jejich převodu do formátu AVI a MP3, aby bylo jejich používání co nejjednodušší.
Rovněž jsme také zpracovali informační video, které popisuje naši činnost. A pokud by nás chtěl někdo podpořit i
finančně a přispět na fungování portálu, budeme také moc rádi (více informací zde:
https://chcipomoct.cz/podporte-nas.html, nebo v letáčku v příloze).

Moc Vám děkujeme za pomoc a sdílení!
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S pozdravem a přáním klidných dní
Ing. Jaroslav Švec
ředitel ACSA
e-mail: svec@acsa.cz

Registrace požadavků i dobrovolníků probíhá zde: www.chcipomoct.cz
Případně můžete volat zde: 604 229 529
Za portálem stojí nezisková organizace ACSA: www.acsa.cz
Čím naši dobrovolníci pomáhají?

•

Kamarád na telefonu – pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedení garanta – psychologa (objednávat se můžete zde:
777 778 538).

•
•
•
•
•

Roušky – zjištění materiálu, šití, distribuce potřebným a nově i oprava šicích strojů.
Doučování dětí ZŠ / SŠ – ideálně online
Hlídání dětí –nabízíme různé formy hlídání
Nákupy – pravidelné nákupy základních potravin a léků

Venčení domácích mazlíčků – pokud nemohou lidé sami
Odborná pomoc – evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, sociálních pracovníků, přes elektrikáře, IT techniky až po krizové manažery),
neváhejte napsat, co potřebujete
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