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Šatník pro samoživitele

Ani rok 2021 nám neumožnil zrealizovat Velikonoční
bazárek dámských oděvů, a tak jsme hledaly cesty, jak
oblečení dostat k těm, na které covidové restrikce
dopadají nejvíc. Tak se zrodila myšlenka na šatník,
která se potkala v pravou chvíli se stejnou myšlenkou
Nory Fridrichové v Praze. 
     Založily jsme v Plzni první mimopražský Šatník
pro samoživitele!
     První sídlo nalezl v Domově sv. Zdislavy v
Čermákově ulici v Plzni, ale záhy nám zdejší prostory
přestaly stačit. Skvělé partnery jsme našly v
provozovatelích kulturního centra Papírna, kteří nám
vyšli náramně vstříc a poskytují nám přístřeší zcela
zdarma.
     Šatník pro Samoživitele v Plzni funguje od 
24. března každou středu a nabízí oblečení pro děti i
rodiče, boty, knížky, kočárky, hračky a občas i nádobí
nebo domácí potřeby. Vedou ho samy maminky
samoživitelky, kterým za odměnu posíláme díky nadaci
Nory Fridrichové zdarma nákup od Rohlíku. Pracuje jich
zde deset a dohromady odpracovaly 565 hodin.



Sbírka vánočních dárků

Také sbírka vánočních dárků byla letos trochu jiná. K
maminkám a dětem z domovů sv. Zdislavy v Plzni,
Klatovech a Havlovicích jsme ještě přidaly naše
šatníkové maminky a jejich ratolesti. Bylo tedy třeba
splnit rekordních 146 přání, mezi nimiž byla i tak velká,
jako byl tablet pro on-line výuku nebo playstation. 
     Povedlo se! Štědří dárci snesli pod jejich stromečky
dárky v odhadované celkové hodnotě 150 tisíc korun.
Na tablet se složili pracovníci rektorátu ZČU, malířský
stojan a potřeby pro devítiletou holčičku zase koupili
studenti Sutnarky. Další dárci dokázali aktivizovat své
kamarády, a tak nám den co den psali, které další přání
ještě splní. 



Ohlasy

Naše aktivity, Šatník i sbírka dárků, byly lákavým
tématem pro média. Psalo se o nich v tištěných
novinách i na internetu, hovořily jsme do rozhlasu a
natáčely s námi televizní štáby. Nejkrásnější ohlasy
jsme však zaznamenaly od dárců i od maminek.

 
"Ráda jsem pomohla. Je fajn co děláte."

 
"Holky holkám jste úžasní, celá plzeňská pobočka. Také

krásné Vánoce všem maminkám, které tam pracují, je to

úžasná parta  a je mi s nimi moc fajn."

 
"Moc moc děkujeme za dárečky a za skvělé kamarádky,

které jsem díky Vám v Šatníku našla."

 
"Pokud se ptáte, proč vám nějaký chlap fandí a má

potřebu pomáhat, tak je to tím, že vím, jak těžké to někdy

je. Sám jsem před 5 lety zůstal po rozvodu s 8letým

klukem a ač mě netrápila finanční situace, dodnes

nemohu zapomenout na podporu psychickou a to, lidé

kolem nabízeli pomoc."

https://www.facebook.com/HolkyholkamPlzen?__cft__[0]=AZWocxh-UPXu1l0vKt1JsJK6g3-zWMmE9_cLwyhtUYMY0h7Lo1q5uhF7Q_z0rUwggM4xnVriODYfIdkxUpE62DdMTYgQAH6DERnUK1qj5vqHiUnTXuLJCcngxP4QeRHbTSKMIOgKB1MNX1unlZNO6IKu&__tn__=R]-R
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