DOBA JE NESMÍRNĚ
SLOŽITÁ. TRÁPÍ NÁS
NEJEN ZDRAVOTNÍ
PROBLÉMY, ALE
I OBROVSKÝ STRACH
O SVÉ NEJBLIŽŠÍ.
DO NAŠICH ŽIVOTŮ
ZAČÍNAJÍ VSTUPOVAT
I PROBLÉMY
EXISTENČNÍ.

POČERNICE NEJEN SOBĚ
Jsou mezi námi senioři, rodiče samoživitelé, vícečetné rodiny, ale i spousta dalších lidí, kteří jsou
současným vývojem ohrožení. Potřebují podporu. Potřebují jistou formu pomoci, a proto Městská část
Praha 20 vyhlašuje sbírku trvanlivých potravin, drogerie a hygienických potřeb pro lidi v nouzi. Sbírku
zaštiťuje Eva Alexová, místostarostka a zastupitelé Mgr. Alena Štrobová a Mgr. Petr Růžička.
Sběrné místo na trvanlivé potraviny, drogerii a hygienické potřeby pro Potravinovou banku pro Prahu
a Středočeský kraj je zřízeno přímo na Úřadě MČ Praha 20, Jívanská 635 (zelená budova s věžičkou,
blíže k Nádraží Horní Počernice).
Chcete-li pomoci, přineste trvanlivé potraviny, drogerii a hygienické potřeby, a to v pracovní
dny PO, ST 7:00 – 18:00, ÚT, ČT 8:00 – 16:00, PÁ 8:00 – 13:00. Důležité! Z důvodu vládních
nařízení je ve dnech ÚT, ČT, PÁ budova pro veřejnost uzavřena, proto volejte na tel. 604 554 194,
271 071 774, 776 194 316 a přijdou vám otevřít sociální pracovníci. Je možné přinést věci
i v sobotu od 8 do 12 hodin! V tento den s nimi ale zajděte do re-use centra ve sběrném dvoře,
Chvalkovická 3, kde je převezmou zdejší zaměstnanci.
Po dohodě s paní ředitelkou Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj bude část této
sbírky prostřednictvím sociálních pracovníků z odboru sociálních věcí a školství předána přímo
rodinám a jednotlivcům v nouzi z Horních Počernic.
Věříme, že společně můžeme pomoci všem, kteří to právě velmi potřebují. Věříme, že nelehké
životní osudy nejsou nikomu lhostejné a vždy se pro člověka v nouzi dá něco udělat. Děkujeme.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SBÍRKY VOLEJTE NA TEL. ČÍSLA:
604 554 194 (Ing. Monika Brzkovská) a 776 194 316 (Mgr. Štěpánka Konejlová).

