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Průvan v šatníku: Operátorky call centra vybraly půl tuny oblečení
Operátorky zábřežského call centra společnosti ČEZ Distribuce vybraly v rámci
charitativní akce Průvan v šatníku 528 kilogramů oblečení, a navíc ještě několik
sad nádobí a talířů i dětské hračky. Darované věci, kterých bylo o třetinu více než
před rokem, bude Charita Zábřeh postupně rozdělovat těm nepotřebnějším.
„Potěšilo nás hlavně velké množství dětského oblečení, obuvi a hraček. S částí jsme se ihned
po převzetí rozdělili s domovem pro osamělé rodiče s dětmi a také s terénní službou SOS
Kompas,“ vysvětlil ředitel zábřežské charity Jiří Karger.

Přehled darovaných věcí je opravdu pestrý. Energetici přinesli například bednu stolního nádobí,
7 souprav talířů, 2 sady hrnků, 2 bedny hraček, dětské přesnídávky a pleny. A samozřejmě
oblečení, které bude uschováno v sociálním šatníku provozovaném charitou a odtud celoročně
vydáváno potřebným. „Na vytipování těch, kteří pomoc nejvíce potřebují, spolupracujeme
s obcemi, úřady práce, sociálními odbory měst a regionálními poskytovateli sociálních služeb,“
dodal Jiří Karger.
Sbírky probíhaly také v dalších lokalitách, kde ČEZ působí, například v pražské centrále,
v ostravském Domě energetiky, v Jaderné elektrárně Dukovany i v Plzni a Hradci Králové.
„Pořádáme pravidelné vánoční a velikonoční trhy chráněných dílen a také máme Čas pro
dobrou věc, což je dobrovolnický den, během něhož místo svých běžných pracovních povinností
pomáhají zaměstnanci ČEZ neziskovým organizacím, jako jsou chráněné dílny, domovy
důchodců, dětské domovy, sociální ústavy a podobně. Stále jsme však hledali možnosti dalších
aktivit a tak vznikl náš „Průvan v šatníku“ napříč celou Skupinou ČEZ. Letos se koná již potřetí,
přičemž během předchozích dvou let se podařilo shromáždit celorepublikově 3,2 tuny
potřebných věcí, které byly v jednotlivých lokalitách předány osloveným charitativním
organizacím,“ říká koordinátorka akce Lenka Hybšová z útvaru udržitelného rozvoje Skupiny
ČEZ.
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