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Motto: „Žádný člověk není tak chudý, 

aby nemohl obdarovat druhého“.

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

Našim posláním je pomáhat lidem v nouzi. Pomáháme 
zejména pletením a háčkováním oblečení, přikrývek 
nebo hraček. Do života dětí i dospělých přinášíme teplo – 
skutečně i symbolicky. Pro tisíce lidí je upletený dárek víc 
než jen svetrem, čepicí nebo dekou. Je šancí na lepší zdraví, 
na lepší život. Je symbolem podpory a naděje pro lepší budoucnost. 
Pro většinu z obdarovaných dětí je to poprvé, co dostávají novou 
věc. Poprvé, kdy je věc určena pouze pro ně…

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
•  ženy 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 den-
ních 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 dis-
tribuci všeho potřebného.

CO JSME ZA 5 MĚSÍCŮ STIHLY UPLÉST A UHÁČKOVAT
•  přes 25 000 čtverců, které jsou sešívány do přikrývek. 600 čepic, 300 párů ponožek, 

500 hraček a stovky dalších věcí (svetříky, vesty, rukavice, návleky, atd.)

CHCETE NÁS PODPOŘIT? PRVNÍ KROK JE SNAZŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE…
Upleťte nebo uháčkujte čtverec o rozměrech 20 × 20 cm a nechejte mu 50 cm 
ocásek. Čtverce odesíláme do Jižní Afriky, kde jsou sešívány do dek pro tamní 
sirotky a děti nemocné AIDS. Podpořit nás můžete i darováním klubíček nebo 
fi nančním příspěvkem na poštovné do Afriky.
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