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V úterý 6. listopadu 2018 se v Domovince Třebíč na ulici Gen. Sochora uskutečnilo
slavnostní předání nového sedmimístného automobilu Dacia Lodgy určeného pro svoz
klientů do stacionáře a zpět. 

  

Automobil byl pořízen díky daru ve výši 200 000 Kč od Nadace ČEZ, kterou při předání auta
zastupovala Mgr. Jana Štefánková.

  

Za Oblastní charitu Třebíč se slavnostní akce zúčastnil Mgr. Tomáš Barák, vedoucí střediska
sv. Benedikta, dále Ing. Ludmila Hrubanová, koordinátorka Domovinky Třebíč, Mgr. Anna
Strnadová, sociální pracovnice, a také klienti Domovinky.

  

„Děkujeme Nadaci ČEZ za štědrý příspěvek, který Domovince poskytla v rámci své charitativní
akce „Pomáhej pohybem“. Děkujeme také všem lidem, kteří se do akce zapojili a
prostřednictvím mobilní aplikace sbírali body pro Domovinku při svých sportovních aktivitách,“
uvedl Tomáš Barák.      

  

Více se o akci „Pomáhej pohybem“ dočtete na stránkách www.pomahejpohybem.cz.

  

Nové auto využijí klienti pro každodenní dopravu ze svého bydliště (Třebíč a okolní obce) do
Domovinky a zpět. Služba stacionáře je tak dostupná i lidem, kteří nemohou cestovat
hromadnými dopravními prostředky nebo využít pomoci rodiny. Navíc se díky novému autu
dostanou také na různé výlety a kulturní akce.
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„Bez automobilu si naši službu nedokážeme představit. Denně jezdíme pro naše klienty po
Třebíči a okolních obcích, několikrát týdně zajíždíme například do Jaroměřic, Studence,
Náměště či do Rokytnice n. Rokytnou. Ročně najedeme v průměru 50 000 km,“ vysvětluje
Ludmila Hrubanová.

  

"ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany je letitým a spolehlivým partnerem Oblastní charity Třebíč.
Vnímáme jako správné být jistotou a pomocnou rukou v regionu, ve kterém žijeme a působíme,“
řekla Jana Štefánková z útvaru komunikace JE Dukovany. „V posledních letech se podařilo
podpořit nákup vozidel pro charitní služby - Domácí hospic sv. Zdislavy a stacionář Úsměv,
dnes předáváme automobil pro Domovinku,“ dodává Štefánková.

  

Pro lidi s omezenou pohyblivostí a dalšími zdravotními problémy může být denní dojíždění
obtížné. Proto velmi ocení výhody nového auta Dacia Lodgy, kterými jsou pohodlné cestování,
dostatek prostoru, snazší nastupování a pro náročné letní měsíce také klimatizace.

  

Marie Paločková
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