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Díky Jarnímu charitativnímu bazárku ve Zvonečku může
Daneček na dva lázeňské pobyty
(Havlíčkův Brod) - Zahájení
Jarního charitativního bazárku ve
Zvonečku na podporu teprve
dvouletého chlapečka, klienta
Střediska rané péče, si v pondělí 23.
dubna nenechala ujít sama patronka
akce zpěvačka Ilona Csáková.
Nejen, že s chutí zazpívala, ale navíc
věnovala do veřejné aukce šaty ze své
skříně. Několik přítomných dam o ně
v rámci dražby statečně bojovalo, ale
samozřejmě je mohla získat jen jedna
z nich. Nakonec se podařilo vydražit je
za 5 500 korun, které se staly krásným základem pro Danečkův lázeňský pobyt.
Slavnostní start benefice moderovala Tereza Šnajdr Stýblová, která hosty provedla módní
přehlídkou, zmíněnou aukcí a samozřejmě nezapomněla představit Danečka a jeho rodinu.
Bazárek ve Zvonečku trval týden, poté byl ještě o pár dní prodloužen. Díky dárcům oblečení,
obuvi i hraček, všem kupujícím i ostatním, kteří se na realizaci bazárku podíleli, se podařilo
vybrat krásných 40.400 korun, které poputují hned na dva lázeňské pobyty, jež chlapeček
potřebuje jako sůl. Všem, kteří při bazárku jakkoliv pomáhali, a samozřejmě těm, kteří
přispěli, děkujeme!
Lékaři Danečkovi po jeho narození diagnostikovali velice vzácnou vrozenou vývojovou
vadu s nejasnou prognózou. Středisko rané péče patří k odborníkům, kteří jsou rodině
oporou.
Jarní charitativní bazárek pro Danečka finančně podpořilo město Havlíčkův Brod díky
Veřejnému fóru, které se ve městě uskutečnilo loni. Poděkování za podporu patří i firmě Pross
Reklama.
Oblastní charita Havlíčkův Brod provozuje v Havlíčkově Brodě Mateřské centrum
Zvoneček, které sídlí na Rubešově náměstí 171. Nabízí různé vzdělávací a aktivizační
programy pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti. Cílem je umožnit vzájemné
setkávání rodičů a dětí, podpořit základní funkce rodiny a posílit její stabilitu.
Koordinátorkou Zvonečku je Anna Doležalová, tel.: 569 428 438, e-mail:
zvonecek@charitahb.cz.

Posláním Oblastní charity Havlíčkův Brod je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem
v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků.
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Středisko rané péče slaví v letošním roce 16 let své existence. Bylo první komplexní, terénní
službou pro rodiny s dětmi s postižením v republice. Jde o komplexní, bezplatnou pomoc
orientovanou na celou rodinu dítěte s postižením a po komplikovaném nebo předčasném
porodu od jeho narození až do sedmi let. Služba působí na území Kraje Vysočina a je pro
rodiny bezplatná. Vedoucí střediska je PhDr. Irena Salaquardová, tel.: 777 741 449, e-mail:
rana.pece@charitahb.cz.
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