Seznamte se, prosím…

Do obchodů s potravinami psi většinou nesmějí. V prodejně Albert ve Ždírci nad Doubravou
se však jeden chlupáč už několik týdnů zabydluje. Plyšový, černý, zatím bezejmenný, nevrčí
ani neštěká, granule nežere a není hlídací. Je jednou z mnoha figurín slepeckých vodících
psů, které jsou rozmístěny v obchodech, na úřadech a jiných veřejných prostorách. Slouží
k dlouhodobé celonárodní sbírce finančních prostředků ve prospěch zrakově postižených
osob.
Na stojanu, kde je kasička umístěna, naleznete informace o účelu sbírky, co je to
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, proč existuje. Dárci tak vědí, komu a na
co přispívají.
Jedenkrát ročně pověření zaměstnanci SONS Praha za asistence zástupce konkrétního
města pokladničku rozpečetí, vybrané peníze spočítají a odváží do Prahy. Jedna polovina
částky je určena Středisku výcviku vodících psů v Praze Jinonicích na úhradu nákladů,
spojených s péčí, výchovou a výcvikem těchto úžasných a důležitých pomocníků a přátel
nevidomých. Druhá část přijde na účet oblastní odbočky, která kasičku umístila, v tomto
případě tedy odbočky pro Havlíčkobrodsko. Z vybraných peněz pak financujeme běžný
provoz- například kancelářské potřeby, poštovné a poplatky, vydávání časopisu
Havlíčkobrodský Paprsek pro naše členy a příznivce (pokud byste o časopis nebo jakékoliv
informace měli zájem, můžete nás kdykoliv kontaktovat na níže uvedené adrese a telefonním
čísle). Dále peníze můžeme použít na pořádání besed, přednášek, exkurzí a výletů, na nákup
drobných kompenzačních pomůcek atd.
Aby tento pejsek nezůstal beze jména, začátkem nového školního roku proběhne ve zdejší
základní škole anketa. Děti budou navrhovat jména a tím nejpěknějším bude pejsek
symbolicky pokřtěn.
Všem, kteří do kasičky přispějí a budou přispívat, patří naše velké poděkování, děkujeme
vám za podporu a přízeň. Také paní manažerce za vstřícnost při jednání o možnosti umístit
pejska do obchodu.
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