Šikovné ruce pomoci, z. s.
spolek pro charitativní pletení a háčkování

SBĚR KLUBÍČEK
máte doma zbytek vlny, která vám leží bez užitku ve skříni?

věnujte ji na dobrou věc!

spolek šikovné ruce pomoci podporuje dobročinné
projekty, v rámci kterých je převážná většina výrobků
vytvářena právě z vlny, příze a dalších materiálů, ze
kterých se dá zkrátka štrikovat či háčkovat. Ve spolku jsou zapojeny
naše babičky, maminky, tety, ale i velice šikovné babičky z domů
s pečovatelskou službou, či šikovné školačky ze školních družin či
zájmových kroužků. Vaše klubíčko poslouží hned v několika rovinách.
Díky vašemu klubíčku bude moci vyrábět jedna dobrá dušička to, co
umí, navíc jí to jí baví a má dobrý pocit, že může pomoci těm, kteří to
potřebují a navíc to udělá radost i vám samotným.
Co děláme
• pleteme a háčkujeme.

Pro koho
•
•
•
•

pro Azylové domy pro matky s dětmi a kojenecké ústavy v ČR.
pro sirotky a děti nemocné AIDS v Jižní Africe (organizace Knit a Square)
pro děti a mládež ze sirotčince v Beninu.
pro Organizaci Shalom For Uganda podporující  potřebné jednotlivce, rodiny,
nemocné i umírající.

Kdo jsme
• ž eny ze všech koutů ČR, které rády tvoří a chtějí pomáhat druhým. V současnosti
máme v  ČR přes 2 000 příznivců.
• ženy všech věků – studentky základních i středních škol, maminky z mateřských
center, ženy pracující i v důchodu, babičky z pečovatelských domů, klientky denních stacionářů i LDN.
• všichni členové spolku či další zůčastnění, dělají svou práci bez nároku na honorář
a ve svém volném čase. Veškerý zisk spolku je upotřeben na nákup materiálu a distribuci všeho potřebného. Spolek disponuje transparetním účtem.

Co jsme za 5 měsíců stihly uplést a uháčkovat
• p
 řes 25 000 čtverců, které jsou sešívány do přikrývek. 600 čepic, 300 párů ponožek,
500 hraček a stovky dalších věcí (svetříky, vesty, rukavice, návleky, atd.)

kam vlnu přinést

www.sikovnerucepomoci.cz

