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V souvislosti s koronavirovou krizí se ADRA, o.p.s.  zapojila v rámci celé republiky, ve
všech  15  regionech  kde  již  více  let  pomáháme  v  našich  dobrovolnických  centrech.
Zaměřili jsme se na pomoc osamělým seniorům a lidem v izolaci, kteří nemají přirozenou
síť  sociálních kontaktů ze strany rodiny,  sousedů či  známých a zároveň si  nemohou
objednat nákupy on-line nebo zajistit donášku obědů přes pečovatelskou službu. ADRA,
o.p.s.  distribuovala 49 360 roušek, realizovala 2 575 nákupů, iniciovala mnoho dalších
aktivit  na  podporu  ohrožených  skupin  a  to  prostřednictvím  1 125  zapojených
dobrovolníků.

ADRA, o.p.s. se v mnoha městech stala oficiálním partnerem městských samospráv při
distribuci  roušek  či  roznášce  nákupů  seniorům  (například  v Českých  Budějovicích,
Turnově,  Ostravě,  Frýdku-Místku,  Praze  2  aj.).  Abychom zaručili  bezpečí  seniorů  i
samotných  dobrovolníků,  zajišťovali  jsme,  aby  všichni  dobrovolníci  byli  zaškoleni  a
pojištěni a bylo potřeba je koordinovat. Seniorům jsme poskytovali také tolik potřebný
sociální kontakt. Kromě těchto aktivit jsme také propojovali nemocnice a sociální služby
s dobrovolníky. 

V rámci pomoci bylo nezbytné sehnat roušky, poptávka byla obrovská a to především od
nemocnic a domovů seniorů.  Roušky částečně šili  naši dobrovolníci,  částečně nám je
poskytla  veřejnost,  zbývající  jsme  nakoupili.  Adra,  o.p.s.  ve  spolupráci  s magistráty
v několika městech zřídila odběrová místa (Klatovy, České Budějovice aj.). V poslední vlně
pandemie jsme rouškami zásobili i školy.

Naši vyškolení dobrovolníci se účastnili obsluhy telefonických linek. ADRA, o.p.s. se ve
většině měst zapojovala také do krizových štábů a pomáhala s managementem pomoci
v regionech. 
Ve spolupráci s dalšími firmami jsme také seniorům distribuovali vitaminy.
Kromě toho pod naší hlavičkou proběhlo několik koncertů pod okny domovů pro seniory,
které pomohly udržet dobrou náladu a optimismus. Ve spolupráci s dětskými kluby a
školami jsme seniorům posílali obrázky a pohledy a také jsme zajišťovali, aby se seniory
byli naši dlouhodobí dobrovolníci v telefonickém kontaktu.

V neposlední řadě jsme se zaměřili na zranitelnou skupinu matek samoživitelek, kterým
jsme ve spolupráci s potravinovou bankou distribuovali potravinové poukázky.
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