Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
Děkujeme za pomoc, podporu a spolupráci!
Děkujeme za uplynulý rok, za vaši důvěru a podporu našich charitních projektů, díky které jsme
mohli pomáhat na mnoha místech a mnoha způsoby.
Bez vás by to nešlo!
Veškeré projekty, akce a sbírky, do kterých jsme vložili svou práci a snahu, jste podpořili také vy –
veřejnost, obce, firmy, organizace i farnosti. My jsme pak měli možnost přeměnit vaši
dobrosrdečnost a snahu pomáhat na konkrétní pomoc lidem z našeho regionu. Stručný přehled
toho, co se nám společně podařilo, naleznete v našem Zpravodaji.
Ještě jednou děkujeme a doufáme, že nám zachováte přízeň i v letošním roce.

Začátek roku byl ve znamení Tříkrálové sbírky
Do ulic se v letošním roce vydalo více než 1 400 dobrovolníků, kteří
přinášeli poselství Tříkrálové sbírky do našich domovů. Do charitních
pokladniček jste tříkrálovým koledníkům v prvních lednových dnech přispěli
krásných 1 805 900 Kč. Tyto prostředky významně podporují fungování
našich služeb i jejich další rozvoj.
Děkujeme za vaši podporu i vloženou důvěru. Poděkování Ing. Jaroslavy
Klapalové, ředitelky oblastní charity Tišnov.
V letošním roce oslavila Tříkrálová sbírka své 20. výročí. K výročí sbírky a
zároveň jako poděkování pro naše koledníky, doprovody i všechny dárce
jsme uspořádali Tříkrálový průvod. Děkujeme, že jste slavili s námi.

“Děkujeme za vlídné
přijetí našich koledníků
i za vaše příspěvky do
charitních pokladniček“

Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje zvou na charitativní bowling
Sestavte s kolegy, přáteli nebo rodinou tým a zúčastněte se 27. února dalšího ročníku charitativního
bowlingového turnaje. Výtěžek ze startovného podpoří chráněné bydlení ve Skryjích.
Přispět na služby Chráněné bydlení a Sociální rehabilitaci Skryje můžete nově i v centru Tišnova
v restauraci Sklep. Za svůj příspěvek si odnesete některý z dárků, které pro vás připravili klienti
chráněného bydlení a které dobře znáte z vánočních trhů.

Koncem února začíná Postní almužna
Postní almužna je pastorační akce, která probíhá během doby předvelikonočního půstu a navazuje
na starobylou postní tradici. Lidé při ní do malé papírové schránky - postničky - vkládají obnos
přibližně ve výši ceny požitku, který si během postního období odřekli. Charita potom ve spolupráci
s farnostmi využije získané prostředky na konkrétní pomoc.

V roce 2019 jsme společně dokázali

Rodiny pečující o své blízké – vaše hlasy ve veřejném projektu OD Tesco – Vy rozhodujete, my
pomáháme nám přinesly možnost odměnit dárkovými poukazy na péči o tělo i duši rodiny pečující o
své blízké.
Chráněné bydlení ve Skryjích – startovné dvanácti týmů, které se zúčastnily našeho charitativního
bowlingu, zdvojnásobila nadace Divoké husy a takto získané prostředky pokryly nákup nových židlí do
jídelny chráněného bydlení, koupi sušičky a zbylo i na výlet našich klientů do Prahy.
Klienti hospicové péče – v charitativním závodě Tišnov šlape pro charitu pro nás cyklističtí nadšenci
a srdcaři vyšlapali přes 10 000 korun, za které jsme nakoupili zdravotnické pomůcky pro hospicové
pacienty (kterým je zapůjčujeme zdarma) a brašnu pro charitní sestřičky. Na invalidní vozík a vysoké
chodítko se veřejnost složila ve veřejné výzvě na portálu Darujme.cz.
Domácí hospicová péče, která pečuje společně s rodinou o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím
prostředí, dostala díky výtěžku Tříkrálové sbírky nový automobil. Prostředky z Tříkrálové sbírky a
sbírky Koláč pro hospic nám umožnily dofinancovat velmi personálně i časově náročný provoz služby,
která funguje 24 h denně, je v regionu ojedinělá a velmi žádaná. Nově máme také z Výboru dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové k dispozici přenosný ultrazvuk, který významným způsobem zkvalitní péči o
naše pacienty.
Pečovatelská služba obdržela pro své terénní služby 2 nové automobily, které byly přes výzvu MAS
Brána Vysočiny financovány z prostředků Evropské unie a jejich nákup byl dofinancován opět
z prostředků Tříkrálové sbírky.
Domácí zdravotní péče získala díky vašim hlasům v projektu „ČSOB pomáhá regionům“ prostředky
na nezbytné opravy automobilů zdravotních sestřiček, které za pacienty najezdí měsíčně více než
5000 km. Služba Domácí zdravotní péče byla ze strany státu dlouhodobě podfinancována a při
zajišťování jejího provozu bychom se tak neobešli bez prostředků z Tříkrálové sbírky. Tuto situaci se
na sklonku minulého roku podařilo vyřešit také díky petici „Doma je doma“, ve které jste v naší oblasti
podpořili charitní sestřičky a domácí péči samotnou více než tisícovkou podpisů.
Služby Oblastní charity Tišnov – prostředky z Tříkrálové sbírky nám umožňují rozvíjet služby naší
oblastní charity, činit je dostupnější pro širší veřejnost, zvyšovat jejich kvalitu a vyrovnávat nejistotu
plynoucí z dotačních titulů, na kterých je fungování služeb do značné míry závislé, avšak tyto zdroje
jsou zároveň velice proměnné. Konkrétní využití Tříkrálové sbírky naleznete na našich webových
stránkách.
Titulek popisující obrázek nebo grafiku
Děkujeme všem partnerům, dárcům, sponzorům, dobrovolníkům, rodinným příslušníkům a přátelům,
kteří se na činnosti Oblastní charity Tišnov v roce 2019 podíleli. Díky vám jsme mohli profesionálně
pomoci těm, kteří naši pomoc potřebovali.
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