Pontisu pomáhají firmy, školy i jednotlivci
ŠUMPERK. V těžkých dnech nouzového stavu dostává obecně prospěšná společnost PONTIS
Šumperk různé nabídky pomoci ze strany firem, škol i jednotlivců. Pomáhá společnost Dormer
Pramet s.r.o., pracovníci Divadla Šumperk, vychovatelky 5. ZŠ, pracovníci Střední školy železniční
technické a služeb, a také dobrovolníci z řad studentů. Děkujeme.
„Šumperská společnost Dormer Pramet s.r.o. přišla s nabídkou dodávky chlazených jídel. V současné
chvíli zajišťujeme uživatelům našich služeb teplou stravu. Kdo ovšem tuto nabídku vítá, jsou naši
sociální pracovníci. V těchto dnech nás trápí úbytek personálu v pečovatelské a odlehčovací službě.
Stav se nám zatím daří úspěšně doplňovat lidmi z jiných služeb. Naši pracovníci jsou ale vyčerpaní a
v rámci pobytu na pracovišti nemají prostor na zajištění vlastní stravy. Jsme za tento způsob pomoci
opravdu vděční,“ říká zástupkyně ředitele společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. Bohdana Březinová.
Současně předpokládá, že v Šumperku a okolí se mohou vyskytnout další lidé, kteří si stravu
nemohou zajistit sami. Další ohroženou skupinou osob jsou například rodiče s dětmi v azylovém
domě, kde pokud nebude dostatečně fungovat systém úřadu práce, hrozí, že tito lidé zůstanou bez
prostředků a budou potřebovat zajištění stravy.
„Firmě Dormer Pramet s.r.o. moc děkujeme za nabízenou pomoc. Zatím využijeme možnost dodávky
patnácti chlazených jídel denně a budeme rádi, když s nabídkou budeme moci počítat i v následujícím
období. Situace se totiž neustále vyvíjí a mění,“ dodává Bohdana Březinová.
Přestože i samotní zaměstnanci Pontisu šijí tolik potřebné roušky, společnost stále vítá pomoc dalších
subjektů i jednotlivců. „Poděkování za šití roušek patří pracovníkům Divadla Šumperk, vychovatelkám
5. Základní školy v Šumperku, pracovníkům Střední školy železniční, technické a služeb Šumperk, a
také dobrovolníkům z řad studentů, kteří se zapojili do výpomoci v pečovatelské službě. Moc si toho
vážíme. Pro nás i pro uživatele našich služeb je důležité nejen dodržování všech důležitých opatření,
ale také vědomí, že na nás tolik skvělých lidí myslí a nezištně pomáhá. Děkujeme,“ dodal ředitel
společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. Miroslav Adámek.

V Šumperku 26. března 2020

