Nákup pečovatelských křesel Gavota pro imobilní klienty MěCKP
úspěšný projekt v Nadaci ČEZ

V druhé polovině roku 2016 jsem se jménem MěCKP, se souhlasem našeho zřizovatele – vedení
města Benátky nad Jizerou, rozhodla zkusit oslovit Nadaci ČEZ se žádostí o nadační příspěvek na
nákup pěti pečovatelských polohovatelných křesel pro imobilní klienty MěCKP. Text žádosti, který
byl v aplikaci EPP (pomáhej pohybem) u našeho projektu posléze zveřejněn, zněl takto: „Městské
centrum komplexní péče je příspěvkovou organizací města Benátky nad Jizerou, poskytuje čtyři
sociální a jednu zdravotní službu pro občany Benátek nad Jizerou a přilehlého okolí. Jednou ze služeb
je i Domov pro seniory, pobytová služba s 24 – hodinovou péčí. Naší cílovou skupinou jsou senioři
nad 60 let věku. Někteří z nich jsou bohužel celodenně odkázáni na lůžko a jejich zdravotní stav jim
neumožňuje pohyb ani na běžném invalidním vozíku. Pro tyto klienty vidíme jako ideální řešení
pořídit polohovatelná pečovatelská křesla, která se dají plynule nastavit do polohy v pololeže, a která
by našim klientům umožnila pohyb nejen po budově na různé aktivity a společná setkání, ale i krátké
vycházky po okolí budovy. Domníváme se, že by realizace projektu „Pečovatelská křesla pro imobilní
klienty“ zvýšila kvalitu života našich klientů a otevřela by jim možnosti, které se jim nyní nabízejí
pouze v omezené míře. Naši klienti, jejich rodiny, personál i naši dobrovolníci by jistě nákup
pečovatelských křesel velmi ocenili. Cíl: 60 000 Kč Děkujeme za Vaši podporu!“
Skutečnost, že se Nadace ČEZ rozhodla náš projekt zařadit do aplikace EPP, znamenala, že nadační
příspěvek nedostaneme jen tak „zadarmo“. Bylo nutné nasbírat 140 000 bodů pohybovými aktivitami
během 14 dnů. Dne 19. 10. 2016 ve 12:18 hod. jsme emailem dostali informaci, že je náš projekt
v aplikaci EEP aktivní. Znamenalo to stáhnout si aplikaci EPP do chytrých telefonů a zapnutím
aplikace při každém pohybu začít sbírat body. Pro ilustraci uvedu, že například za 6,8 km chůze jsem
nasbírala 75 bodů. Nasbírat 140 000 bodů za dva týdny se mi zprvu zdálo nereálné. Mailem a přes
sociální sítě jsme se tedy s kolegyněmi pokusily oslovit všechny své přátele a známé s prosbou, aby
nám se sbíráním bodů pomohli. To, co se dělo potom, bylo doslova neuvěřitelné! Body jsme nasbírali
za pět dnů! Nedokážu ani popsat sílu těch okamžiků, kdy mi chodily zprávy typu: „Makáme celá
rodina, dnes byl syn na tréninku, zapojil celé družstvo a poslali 5000 bodů!“, nebo: „Zapnuly jsme si
aplikaci při dvanáctihodinové směně v MěCKP a posíláme 550 bodů!“ Zapojili se celé skupiny, rodiny
i jednotlivci, neuvěřitelné množství lidí dobré vůle! Překvapilo a dojalo mne, kolik lidí dokáže
nezištně pomoci a táhnout za jeden provaz, když se jedná o pomoc imobilním seniorům.
Nadační příspěvek ve výši 60 000,- Kč dorazil na účet MěCKP v prosinci 2016. A samotná křesla? Ta
byla dodána 9. 12. 2016 v poledne, doslova za minutu dvanáct, protože ve 14:30 hod. mělo ve
společenském sále začít adventní vystoupení dětí z MŠ Mateřídouška a bylo potřeba křesla vybalit a
zjistit, kdo z imobilních klientů by mohl a chtěl tato vystoupení sledovat již z nových křesel. Zájem
z řad klientů byl velký, a tak se všechna křesla obsadila a klienti si mohli krásná dětská vystoupení

užít v maximálním pohodlí. Pečovatelská křesla nyní klienti využívají denně a jsou s nimi maximálně
spokojeni.
Závěrem svého příspěvku chci moc poděkovat nadaci ČEZ a všem, kteří nelenili, vyslyšeli naši prosbu
a do projektu se zapojili. Ujistila jsem se, že lidé jsou dobří, osud druhých jim není lhostejný a pro
dobrou věc se dokáží rozhýbat, vyzkoušet nové věci a nezištně pomoci. Mnozí z nás se i po ukončení
našeho projektu rozhodli, že v tomto druhu pomoci znevýhodněným budeme pokračovat a nadále
sbíráme přes aplikaci EPP body a podporujeme nejrůznější projekty s cílem pomoci potřebným.
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