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Meziříčská ADRA slaví jubilejních 20 let
U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků si v prosinci
meziříčská pobočka organizace ADRA připomněla 20 let své
existence. Během nich pomáhá potřebným nejen v našem regionu,
ale také v zahraničí.
Meziříčské dobrovolnické centrum zahájilo činnost 5. prosince
1995, kdy se podílelo na pomoci ve válkou zmítaném Čečensku
a Bosně. Do druhé zmíněné země
se pak Valaši opakovaně vraceli a
pomáhali. Jejich balkánská mise
se později rozšířila také na Kosovo. Do pomoci se zapojovaly také
valašské školy, další organizace a
jednotlivci. Dobrovolníci z meziříčské Adry zamířili také na Zakarpatskou Ukrajinu, která byla před
koncem roku 1998 postižena ničivou povodní. Pomáhali však i v
dalších zemích a stejně tak se zapojili do „adopce na dálku“.
Meziříčská ADRA je však velmi aktivní také doma. Ať již šlo o
pomoc při povodni v roce 1997 či
s budováním bydlení pro dospívající děti z pěstounských rodin organizované sdružením Pod křídly. Pořádá také populární prázdninové Adrabrigády, během nichž
dobrovolníci pomáhají v meziříčském kojeneckém a dětském centru, azylovém domě, Diakonii a
Domově pro seniory v Podlesí.
Součástí činnosti meziříčské organizace ADRA je také pořádání
výstav, benefičních koncertů, besed pro veřejnost či sportovních
akcí. V Adraklubu zdraví pak spo-

lu se Zdravým městem Val. Meziříčí už víc jak 10 let pořádá besedy a osvětové přednášky. „Stěžejním posláním současné valašské
Adry je však činnost dobrovolnického centra. Vzniklo před
deseti lety na základě poptávky
místních neziskových organizací. Jeho úkolem je zprostředkování dobrovolnické služby mezi
těmi, kteří ji nabízejí, a těmi, již
ji poté mohou využít. Nabízí tři
programy akreditované Ministerstvem vnitra: Pomoc seniorům a zdravotně postiženým,
Pomoc znevýhodněným dětem
a mládeži a Pomoc sociálně slabým občanům,“ nastínil vedoucí meziříčské organizace ADRA
František Tomanec.
Výročí činnosti si pak Dobrovolnické centrum ADRA Valašské
Meziříčí připomnělo 5. prosince
celodenními oslavami spojenými
se slavnostní bohoslužbou, poděkováním dobrovolníkům a večerní besedou. Zúčastnilo se přes 100
hostů. Nechyběli mezi nimi ani zakladatel české Adry Rudolf Reitz,
jeho kolega z cest do krizových
oblastí Jan Lauterbach, současný
vedoucí tuzemských dobrovolnických center Kamil Kreutziger či
místostarosta Meziříčí Josef Vrát-

ník. Během akce se dočkali poděkování také dobrovolníci, kteří svůj
volný čas věnují seniorům, zdravotně postiženým, znevýhodněným
dětem a sociálně slabým spoluobčanům. Jen letos se jich do těchto
aktivit zapojilo přes 120 a docházeli
do 18 sociálně zaměřených zařízení. „Nezapomnělo se ani na dobrovolníky, kteří během uplynulých dvaceti let pomáhali nejen
v tuzemsku, ale také v poválečné
Bosně, na Ukrajině, v Bangladéši
a v dalších regionech,“ řekl František Tomanec a pokračoval: „Přímí
účastníci humanitárních konvojů
povyprávěli, jaké to bylo řídit kamiony v úplné tmě, přímé palbě
či kličkovat zaminovaným územím. Před dvaceti lety totiž rozváželi pomoc do nebezpečného
Čečenska a válečných oblastí bývalé Jugoslávie. Hořké vzpomínání mělo naštěstí sladkou tečku.
Jedna z dobrovolnic věnovala řidičům perníkové připomínky jejich kamionů.“
Stránku připravil
Jakub Mikuš, fota archiv
ADRA Valašské Meziříčí

Meziříčská ADRA pomáhala také ve
vzdálené Bangladéši.

Valachy sponzorované
bengálské děti s vedoucím meziříčského dobrovolnického
centra
Františkem Tomancem.

Naďa Šímová a František
Tomanec, vedení Adry
Valmez s dortem k jubileu.

Mezi gratulanty nechyběl ani
místostarosta Meziříčí Josef Vrátník.

Občas není od věci ani odpočinek jako
například při Adrarally v roce 2004.

Dobrovolníci se věnují také
klientům bývalého Domova
pro seniory v Podlesí.

Oslavy si nenechali ujít ani
současní dobrovolníci.

Někdy mohou přinést radost „pouhé“
houpačky jako v případě pomoci na Ukrajině.

Během Adrabrigád je pomoc zaměřená také
na potřeby meziříčské Diakonie či místního
kojeneckého a dětského centra.

Oslav se zúčastnili také významní hosté Jan
Lauterbach a zakladatel ADRA ČR Rudolf Reitz.

