
Den Charity 
Poslední čtvrtek v září se v rámci Dne Charity pro širokou veřejnost otevírají dveře jednotlivých 

středisek, která se věnují práci s postiženými lidmi, malými dětmi či mládeží. Ve Velkém 

Meziříčí bylo možno zajít do denního stacionáře Nesa, do nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež Wellmez či do Kopretiny, centra pro rodiče s dětmi. Této možnosti využili rovněž 

studenti druhého a třetího ročníku. 

Ilona Pokorná a Ladislava Fialková 

 

 

Návštěva Wellmezu 

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 zavítali studenti tříd 2. C a 6. A do místního Wellmezu. Pracovnice nám 

zde nejprve vysvětlily, v čem spočívá smysl činnosti zařízení. Dozvěděli jsme se, že děti 

a mládež od 10 do 20 let se zde můžou nejen vypovídat (z „depky“, promluvit si o vztazích, 

škole, rodině), ale třeba si zkusit najít brigádu, nechat si poradit při výběru školy a budoucí 

profese. Cílové skupině umožní zázemí Wellmezu zahnat nudu (sportem, hudbou, hrami, 

turnaji), mít prostor pro vlastní aktivity (workshopy, koncerty, diskotéky, divadlo, …) nebo jen 

tak posedět. Při všech činnostech zaručují nízkoprahovost (bez registrace, bez placení, „bez 

pruzení“), anonymitu, respekt a mlčenlivost (to, o čem se spolu budeme bavit, nebudeme 

sdělovat dál).  

Na chodu Wellmezu se podílejí nejen profesionální pracovníci, ale také dobrovolníci, kteří jsou 

zde velmi vítáni. 

                    Lenka Nedomanská (2. C) 

 

Exkurze v Nese 
 

Ve čtvrtek 26. září se naše třídy 3. C a 7. A vydaly na exkurzi do denního stacionáře Nesa. Paní 

vedoucí nás mile uvítala a seznámila nás s činností organizace. Tamější pracovníci se starají 

o jedince s různými druhy postižení. Snaží se, aby byli spokojení, lépe se orientovali 

v každodenním životě. Tímto způsobem rovněž pomáhají také jejich rodinným příslušníkům. 

V Nese jsme si mohli nejen projít jednotlivé místnosti a prohlédnout si je, ale také si vyzkoušet 

různé pomůcky, které se zde denně používají pro práci s klienty.  

 

Mimo cvičení tu fungují zájmové kroužky, například keramické dílny. Svěřenci se také učí vařit 

podle receptů znázorněných a popsaných tak, aby byly zvládnutelné pro většinu z nich. Pro 

nás a další návštěvníky připravili klienti výborné cukroví. 

 

Exkurze byla velmi poučná, protože jsme měli možnost nahlédnout do života handicapovaných 

a seznámit se s možnostmi, díky kterým se velkomeziříčský stacionář podílí na zkvalitnění jejich 

života. 

 

Natálie Ležáková a Marie Coufalová (3. C) 


