
  

Prosba o podporu 

 

Vážení přátele,  

Většina z Vás, činnost dobročinné společnosti Bakhita, o.p.s. znáte. Bakhita je organizace, 

zaměřená na pomoc vícečetným rodinám a rodinám či lidem, kteří se dostali do kritických 

životních situací. Na jaře roku 2020 přišla pandemie a stejně jako mnohé organizace jsme se 

rozhodovali, zda zavřeme nebo budeme v rámci Bakhity pomáhat dál. Již od začátku jsme věděli, 

že chceme sloužit i nadále. 

Velice rychle se ukázalo, že toto rozhodnutí bylo nejenom správné, ale i nutné. Díky karanténním 

opatřením, zavřeným školám a dalším omezením se mnohé rodiny potýkaly s „nouzovém stavem“ 

jak po materiální, tak i sociální stránce. 

Díky Vám – dárcům, mnoho dětí i celých rodin mohlo dostat pěkné oblečení, pomůcky do školy, 

zařízení potřebné k připojení v rámci online výuky a další věci potřebné pro každodenní fungování. 

Díky OD Tesco, Potravinové bance a pravidelným dárcům již více než rok rozvážíme rodinám 

dvakrát týdně nejen čerstvé a trvanlivé potraviny, ale také vše, co je zrovna aktuálně potřeba. 

Jedná se především o pečivo, uzeniny, ovoce a zeleninu. Tyto potraviny vyzvedáváme každou 

středu a sobotu. Jelikož se jedná o neprodaný přebytek, jsou na odvoz připravovány vždy až po 

skončení otevírací doby obchodu. V OD Tesco Dornych vyzvedáváme po 21 hodině a v OD Tesco 

Kampus v 5 hodin ráno. Většinou se jedná se o 25-35 beden potravin. Společně s ostatními věcmi, 

pak v těchto brzkých ranních hodinách vyrážíme na některou z našich poboček – Jeseník, 

Kopřivnice, Trhové Sviny, Zábřeh, Šumperk – a tam jsou potraviny a potřebné věci rozdělovány 

pro jednotlivé rodiny. V sobotu se vyzvednuté potraviny roztřiďuji pro 10-20 rodin a následně se 

hluboko do noci rozvážejí především po Brně a okolí, dále též do Znojma či Letovic. 

Množství potřebných rodin, a tedy i rozsah naší pomoci se od začátku roku 2020 znásobil. S tím 

také značně vzrostly naše náklady. Jelikož v Bakhitě slouží dobrovolníci, jedná se především 

o náklady spojené s provozem poboček, nájmů, dopravy … Vzhledem k aktuálnímu nárůstu cen se 

objevuje stále více rodin, které jsou velmi vděčné za jakoukoliv pomoc. 

Objem materiální pomoci, kterou Bakhita distribuuje je nyní dostatečný, chybí nám však 

prostředky na provoz. Tímto bychom Vás rádi poprosili o finanční pomoc na činnost dobročinné 

organizace Bakhita, o.p.s. 

Mnozí z Vás nás již různými způsoby podporují, moc Vám 

za to děkujeme. Bez Vaší pomoci by se naše služba 

rodinám nemohla stát skutečností. Naším jediným 

příjmem jsou dary. Nežádáme o dotace, nemáme 

placené zaměstnance. Stále platí zvýhodněná sazba na 

daňový odpočet daru.  Každému rádi vystavíme potvrzení 

o přijatém daru.  



Na závěr máme jednu prosbu – pokud znáte někoho s otevřeným srdce pro pomoc potřebným 

rodinám, budeme rádi, když jej s naší prosbou také oslovíte. Uvítáme pravidelné dárce i malých 

prostředků. 

        Ze srdce Vám děkujeme 

 

 

Účet společnosti Bakhita pro podporu je: 123 – 6422 800267 / 0100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělování pomoci a potravin  

B-Point Jižní Čechy (Trhové Sviny) 

 

Svoz pomoci  

Rozvoz pomoci  


