Vážení partneři, podporovatelé, zástupci měst a obcí,
pokud právě čtete tuto výzvu, je jisté, že Diakonie Západ pomáhá svými sociálními službami někde blízko
ve Vašem okolí.
Nyní potřebujeme my Vás! Podpořte nás v naší snaze získat poslední část finančních prostředků na
nákup nového mikrobusu pro Stacionář Človíček pro osoby s postižením v Plzni, díky kterému žijí děti
i dospělý s těžkou formou postižení plnohodnotný život a zároveň jejich rodiny mohou pracovat, žít i
zaslouženě odpočívat. Velkou část finančních prostředků už se nám podařilo zajistit, ale kousek ještě
chybí, přesněji desetina celkové ceny mikrobusu – tedy 141 000,- Kč.
Kdy jindy než teď!
Právě totiž běží sbírková kampaň v programu ČSOB pomáhá regionům, kde je možné přispět na nákup
nového svozového mikrobusu. Jak nám můžete pomoci právě vy? Sdílením naší sbírky ve svých kruzích
a na svých sítích, zvážením vlastní finanční podpory, doporučením firmám ve svém okolí, ať se stanou
našimi partnery na této cestě, která by měla být spíš jízdou! Čím více prostředků vybereme od
veřejnosti, tím více nás odmění ČSOB.
Sbírková kampaň běží zde do 6. 1. 2022: https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1740mikrobus-pro-clovicka
Naše pomoc má mnoho tváří, jednou z nich můžete být i ta Vaše! Děkujeme
Zároveň nám dovolte popřát Vám klidné a požehnané Vánoce v kruhu svých nejbližších, a ať je rok
2022 osvěžující, životadárný a průzračný, jako voda sama.
A pokud si chcete společně se svými povinnostmi po celý následující rok připomínat i hřejivý pocit
z pomáhání, pořiďte sobě, svým kolegům, přátelům či členům rodiny benefiční nástěnný kalendář
Diakonie Západ. Tematické fotografie vody v nejrůznějších podobách zachytili sami pracovníci Diakonie
Západ.
Výtěžek z jeho prodeje zajistí dětem s těžkým postižením každodenní cestu do Stacionáře Človíček
v Plzni novým mikrobusem.
200,- Kč/ks na marketa.indrackova@diakoniezapad.cz
Děkujeme, že jste s námi!
S pozdravem
Bc. Jana Strýčková, DiS.
Projektová manažerka
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (Diakonie Západ)
Oddělení projektů a fundraisingu
mobil: +420 734 280 835
e-mail: jana.stryckova@diakoniezapad.cz
adresa: Americká 7/29, 301 00 Plzeň
web: www.diakoniezapad.cz
Diakonii Západ lze podpořit zasláním jakékoli částky na účet 9339 9339/0800 pod VS 111,
materiálním darem, službou či jako dobrovolník. Za případnou podporu děkujeme!

