Jiří Lodr: Zlatý Anděl patří všem, kteří pracují v charitě

Cenu Zlatý anděl pro rok 2013 převzal
v Měšťanské besedě ředitel Diecézní
charity Plzeň Jiří Lodr. Velký sál zaplnili
dobrovolníci a pracovníci v sociálních službách, kteří nezištnou pomoc bližnímu vnímají jako běžnou a nedílnou součást vlastních životů. V rámci slavnostního večera
bylo 220 nominovaných, které navrhly
místní organizace poskytující sociální
služby, oceněno tituly Anděl, Andělské
ruce a Dobrá duše.
„Bylo to pro mě velké překvapení,
mému okolí se to přede mnou podařilo
utajit. Když jsem v Besedě uslyšel své jméno, nevěřil jsem tomu. Ostatní mi museli
říct, abych šel dopředu. Samozřejmě mám
velkou radost. Udělení titulu ale vnímám
jako ocenění nás všech, kteří v charitě pracujeme,“ říká Jiří Lodr, který ve své funkci
působí už 20 let. Jeho cesta k práci v sociálních službách nebyla vůbec přímočará.
Původní profesí je zootechnik.
„Před lety jsem absolvoval náročnou
operaci páteře, byl jsem naprosto nehybný. Úplně se mi změnil život, cítil jsem
obrovskou bolest a nevěděl, co bude dál.
Léčení trvalo celý rok. Nakonec jsem se
vrátil do zemědělského družstva v Červeném Hrádku. Tenkrát vznikla plzeňská
diecéze a mě oslovil generální vikář Josef Žák s tím, abych opustil zemědělství
a věnoval se práci v charitě. Když jsem
se ho ptal na důvod, usmál se a řekl: A co
vděčnost, Jiříku? V tu chvíli jsem pochopil, že moje utrpení mělo obrovský smysl.

Tu vděčnost mám v sobě stále, během let
jsem ji neztratil a pořád mám touhu smysluplně prožít každý den,“ vzpomíná Jiří
Lodr.
Jeho dlouhodobým cílem do budoucna
je zajistit kvalitní služby charity a vytvořit dobré podmínky pro rozvoj charitních
týmů a také získat pro dobrovolnickou
práci více mladých lidí. V dohledné době
by ředitel charity chtěl zajistit důstojné
podmínky pro lidi bez domova v zimních
měsících. Hledá proto cestu, jak k tomuto
účelu využít bývalé vojenské objekty na
Borských polích. Aktuálně ho trápí pro-

blém financování komerčních ubytoven,
kam míří ze státní pokladny obrovské
sumy ve formě dotací a příspěvků na bydlení. „Je nutné najít cestu, jak zamezit
ekonomickému hyenismu některých majitelů ubytoven tak, aby peníze byly využity
skutečně ve prospěch obyvatel těchto zařízení. Mám obavy, aby finanční prostředky nebyly státem zcela odebrány, obrovské
množství lidí by se pak ocitlo na ulici,“
uzavírá Jiří Lodr.
Měšťanská beseda se stala dějištěm
slavnostního oceňování dobrovolníků
a pracovníků v sociálních službácha Anděl

2013 pořádané odborem sociálních služeb
magistrátu již posedmé. „Město nezapomíná ani na ty, kteří se velmi zasloužili
o zkvalitňování sociálních služeb, ale slavnostního večera už se bohužel nedožili.
Proto byla udělena cena in memoriam.
Titul Dobrá duše 2013 právem náleží Boženě Prokešové, zakládající člence Unie
ROSKA Plzeň, za celoživotní obětavost
a empatický přístup k nemocným s roztroušenou sklerózou. Toto ocenění převzala dcera nedávno zesnulé paní Prokešové,“
připomíná Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb.
(red)

