Tisková zpráva z oficiálního otevření nábytkové banky v Liberci

Dne 8.10.2018 jsme se sešli se zástupci krajského úřadu Libereckého kraje s náměstkem hejtmana
Mgr. Pavlem Svobodou, úřadu práce v Liberci vedoucí odboru hmotné nouze Lenkou Vykouřilovou a
její kolegyní, dále zástupci Probační a mediační služby, vedoucí odboru Blankou Dejnožkovou a její
kolegyní. Za statutární město Liberec přišel Mgr. Jirotka Lukáš, manažer strategického plánování
sociálního začleňování, za potravinovou banku v Liberci ředitel Josef Vlček, za agenturu pro sociální
začleňování Mgr. Martin Chochola, konzultant odboru pro sociální začleňování úřadu vlády ČR, za
potravinovou banku v Liberci její ředitel p. Vlček. V neposlední řadě dorazili zástupci neziskových
organizací z Libereckého kraje. Organizace Pomoc v nouzi Liberecko, z.s., provedla hosty v prostorech
nábytkové banky v Liberci. Hlavně jim vysvětlili, jak bude nábytková banka v Liberci fungovat.
Přítomni byli Štěpánka Bátrlová, zakladatelka a ředitelka spolku a nábytkové banky, Ing. Pavla
Knotková, zástupce ředitele, Radek Šandor, člen statutárního orgánu.
Nábytková banka bude zajišťovat pomocí sociálních služeb obcí a měst, Statutárního města Liberec a
neziskových organizací lidem pomoc v jejich nesnázích, kdy jim jejich svízelná situace nedovolí si
nakoupit nábytek, potřeby do domácnosti jako je například nádobí ale také i elektro spotřebiče
(lednička, elektrický sporák, pračka, varná konvice a podobně). Nábytkovou nebo materiální pomoc,
kterou dostane nábytková banka dostávají nový život a neskončí na skládce nebo v kontejneru. Dále
také nábytková banka bude pomáhat matkám samoživitelkám ale nejen jim materiální pomocí,
v podobě oblečení pro děti, kočárků pro miminka a výbavou pro nejmenší. Tato služba bude
poskytována na základě partnerské smlouvy, poté budou moci organizace NNO, nebo sociální sužba
měst, obcí a statutárního města Liberce moci oslovit pracovníky nábytkové banky a klást své
požadavky pro odběratele služby, které budou potřebovat zajistit.
Prostory si ještě před slavnostním otevřením přišel ve čtvrtek 4. října prohlédnout také hejtman
Libereckého kraje Martin Půta, který slíbil, že kraj bude činnost banky podporovat i v budoucnu.
Zdroj Libereckého kraje https://www.kraj-lbc.cz/liberecky-kraj-podporil-nabytkovou-banku-vice-nez100-tisici-namestek-pridal-jeste-zidli-n874927.htm

Dne 8.10.2018 před oficiálním prohlédnutím nás také navštívili pracovníci krajského úřadu
Libereckého kraje. Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Jolana Šebková, koordinátor pro národnostní
menšiny Václav Strouhal, Dis., vedoucí oddělení sociální práce Mgr. Ivana Vedralová.

Tímto bychom chtěli poděkovat krajskému úřadu Libereckého kraje, statutárnímu městu Liberec,
nadaci Jablotron a firmě Čeps za finanční podporu, bez které by nebylo možné nábytkovou banku
v Liberci zřídit. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Martinu Chocholovi za agenturu pro
sociální začleňování, za jeho svědomitou pomoc při přípravě projektu nábytkové banky v Liberci,
nadaci Vodafone ČR. - Laboratoř Nadace Vodafone a Janu Bizíkovi za spolupráci s nábytkovou
bankou.

Za organizaci Pomoc v nouzi Liberecko z.s. věříme že nábytková banka je projekt, který je pro
Liberecký kraj potřebný a bude nápomocen sociálním službám obcím a měst, statutárnímu městu
Liberec NNO pro jejích odběratele služby, které jim bude moci pomoct zajistit jak nábytkem, tak i
materiální pomocí. Tím zároveň stabilizovat životní situaci odběratelů sociální služby, aby mohli žít
řádným a plnohodnotným životem.
Neoficiálně má nábytková banka otevřeno už tři týdny. Za tu dobu sem přivezlo věci bezmála od 20
dárců, osm lidí jsme již zabezpečili na základě doporučení sociální služby.

Radek Šandor, Pomoc v nouzi Liberecko z.s.

