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Vážení přátelé,

filozof Seneca řekl, že pomoc není povinnost, že pomoc je dar. Dar pro ty, co pomoci mohou. 

Více informací o pomoci Českého červeného kříže Ukrajině naleznete na našich webových 
stránkách. Zde bych rád uvedl pouze veřejnou finanční sbírku ČČK  

číslo účtu 333999/2700, variabilní symbol 1502
a poděkoval vám za jakoukoli finanční pomoc, kterou můžete poskytnout. DĚKUJI!

Sociální činnost Českého červeného kříže v naší vlasti je ale pro naši práci neméně důležitá. Proto 
bych vás rád seznámil s dalším projektem realizovaným tentokrát Oblastním spolkem ČČK v Ústí 
nad Orlicí již více než 15 let.  

Projekt Senior doprava ČČK zajišťuje pomoc a podporu osobám, které jsou oslabeny díky své sociální situaci nebo ztratily 
schopnost pohybu s ohledem na věk, zdravotní stav nebo životní návyky. Cílem služby je díky zvýšení dopravní dostupnosti 
zapojit tyto osoby do ekonomického, sociálního a kulturního života a pomoci jim žít způsobem, který je ve společnosti 
považován za běžný. Naše služba převáží klienty k návštěvám u lékaře, nákupům, návštěvám přátel, jednáním na úřadech, 
svážíme děti do a ze škol atd. Pracovník služby je pro klienty často velkou psychickou oporou a nezřídka kdy i důvěrníkem 
a rádcem. 

Abychom mohli i nadále tuto službu poskytovat, rádi bychom za pomoci příspěvků, které od vás získáme, modernizovali 
vozový park a upravili některá stávající vozidla tak, aby byla vhodná i pro převoz tělesně postižených osob na invalidním 
vozíku. Za vaši pomoc vám ze srdce děkujeme! Každý váš příspěvek, ať velký či malý, jednorázový či pravidelný, nám 
umožní pečovat o lidi, kteří naši pomoc potřebují každý den. 

Více informací o aktivitách a projektech ČČK naleznete na internetových stránkách www.cervenykriz.eu. Dotazy nám 
můžete poslat i e-mailem na adresu cervenykriz@cervenykriz.eu nebo telefonovat na číslo 251 104 217. 

Přeji nám všem klid a mír!

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

V Praze dne 20. dubna 2022



POMÁHÁME 

SPOLEČNĚ.
DĚKUJEME!

„Naše práce nám přináší radost a uspokojení. Děkuji, že nám to umožňujete!“  

 Martin Hodoval,

ředitel Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí


