
         

 

Vánoční dárky  

míří k dětem do centra JAN – Jdeme 

autistům naproti v Olomouci 

 

        V Olomouci 18. prosince 2019 

Milí  zaměstnanci  SKM UP, 

po loňském úspěchu jsme i letos zařadili do programu  vánočního večírku pro zaměstnance 

Správy kolejí a menz  UP v Olomouci dne 13. prosince 2019  vánoční tombolu, do které se 

znovu iniciativně zapojili naši zaměstnanci SKM UP ze všech pracovišť, za což jim patří velké 

díky. Přispěli jednak krásnými rukodělnými výrobky i různými dárky tzv. pro radost. Velkou 

část letošní tomboly tvořily dárky od našich sponzorů – dodavatelů. 

Myšlenka, která vloni vznikla - použít získané prostředky na charitativní účely, hřála všechny, 

kteří chtěli přispět a bylo proto jasné, že v tomto duchu musíme pokračovat. Pomoc 

blízkým,zvláště v předvánoční době, cítíme téměř všichni, o tom není pochyb, protože  

konečná   

                   sbírka v letošním roce činí  5 428,- Kč. 

 

V letošním roce  jsme opět podpořili iniciativu studentů Univerzity Palackého v Olomouci 

 jedná se o dobročinný neziskový projekt studentů                    

a studentek Univerzity Palackého, zaměřuje se na na skupiny obyvatel, kteří žijí mezi námi    

a na které se často zapomíná, obdarovávají seniory, kteří jsou nuceni zůstat během 

vánočních svátků v léčebnách dlouhodobě nemocných a spolupracují s centrem JAN Jdeme 

autistům naproti v Olomouc, na pomoc rodinám a dětem s poruchou autistického spektra. 

 

http://www.vanocevsem.cz/
http://www.vanocevsem.cz/


Částka od zaměstnanců Správy kolejí a menz UP v Olomouc ve výši 2 198,- Kč byla věnována 

na zakoupení dárků – na splnění přání, které si děti z centra JAN přály. 

 

 

 

Všechny dárky byly zabaleny a předány zástupcům iniciativy „Vánoce pro všechny“, kteří je 

v pátek 20. 12. 2019  předají na Vánočním večírku pro děti s autismem. 

Výtěžek byl větší než cena dárečků, zbylou částku ve výši 3 230,- Kč jsme 16. 12. 2019 

poukázali přímo na účet centra JAN  2595056001/5500. Věříme, že i tato malá částka 

podpoří tolik potřebnou činnost při poskytování podpory dětem s poruchami autistického 

spektra. 

A protože menza upekla trochu více výborných koláčků, věnovali jsme malou ochutnávku 

také seniorům do Domova v Hrubé Vodě, na jejich sobotní vánoční jarmark. Z poděkování 

ředitele Domova vyplývá, že i tato malá radost, přinesla milé a pozitivní ohlasy u seniorů, 

dokonce mnoho babiček vzpomínalo, jak dříve pekly a to nás moc těší. 

Děkujeme Vám všem, kteří jste se na naší sbírce podíleli. 

 

Krásné Vánoce  

  

 

 

 

 

Za SKM UP 

Jana Trundová, personalistka  


