Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
Milí příznivci Charity,
aktuální číslo našeho Zpravodaje je na události poněkud chudší než obvykle, neboť i naši
činnost ovlivnila, stejně jako všechno ostatní v uplynulých měsících, koronavirová pandemie.
Veškeré akce a setkání, které jsme měli pro vás připravené, se z pochopitelných důvodů
nemohly uskutečnit a také vyhlídky do budoucna jsou velkou neznámou. Nicméně se zdá, že
se začínáme pozvolna vracet k běžnému způsobu života, a tak doufáme, že se co nejdříve
opět setkáme u nějaké příjemné akce – i když bude muset být v malinko pozměněném
formátu.

Postní almužna končí, sbíráme postničky
Od konce dubna se po několikatýdenní pauze opět otvírají kostely pro konání
bohoslužeb. Postničky s příspěvky pro 12letou Kačenku, jejíž rodině bude letošní
výtěžek sbírky věnován, můžete nosit do svých kostelů do 31. 5. 2020. Děkujeme
všem, kdo jste se do sbírky zapojili. O výtěžku vás budeme informovat na našich
webových a FB stránkách.

Chariťačka Petra vyhrála „Peče celá země“
Úchvatný dort à la Alenka v říši divů byl poslední dobrůtkou, kterou Petra Burianová
na svém vítězném tažení soutěží porotě předložila. Vítězství si zasloužila nejen díky
svému umu, ale i za svůj pozitivní a laskavý přístup, který u ní mnozí znáte
z občanskoprávní Poradny Porta naší oblastní Charity. Gratulujeme!

Jak chutná „Peče celá země“
Původně plánovanou akci s vítězkou soutěže a dalšími soutěžícími nám zhatila
koronavirová infekce. Určitě vás ale nechceme o ochutnávku dobrot ani o setkání
s Petrou Burianovou ošidit. V současné době pracujeme na tom, abychom mohli
bezpečným způsobem toto setkání zrealizovat. Sledujte naše webové stránky a
nenechte si tuto akci ujít.

Charitativní bowling
11 týmů změřilo koncem února své síly na charitativním bowlingovém turnaji.
Přátelská hra, drobné občerstvení, zábavný kvíz a především srdečnost všech
týmů vytvořili ideální podmínky pro úžasné bowlingové soutěžní odpoledne
s charitativním přesahem - výtěžek ze startovného podpoří chráněné bydlení ve
Skryjích. Prohlédněte si krátké video z akce.

Odměna pro tříkrálové koledníky
Promítání pohádkového příběhu Ledové království 2 a drobné občerstvení bylo
odměnou pro naše tříkrálové koledníky za jejich účast na letošní sbírce. Oblastní
charita Tišnov chtěla tímto způsobem poděkovat všem koledníkům za jejich
obětavou pomoc a snahu udělat něco pro druhé.

Zábavný on-line kvíz
Zábavný kvíz, který probíhal v rámci charitativního bowlingového turnaje, měl u
všech zúčastněných velký úspěch. Rozhodli jsme se ho tedy zpřístupnit každému,
kdo má chuť se pobavit a trochu si zasoutěžit. Pokud jste nestihli naše živé on-line
vysílání, můžete si kvíz na našich FB stránkách vyzkoušet.

Charitní ošetřovatelská služba = Domácí zdravotní péče
Charitní ošetřovatelská služba dostává nový název. Odborná zdravotní péče o
nemocného doma, v Charitě od počátku tradičně označovaná jako Charitní
ošetřovatelská služba, se začátkem dubna přejmenovala na Domácí zdravotní
péči. Pro naše klienty se tímto krokem nic nemění, dostupnost i rozsah služby
zůstávají zachovány.

Občansko právní poradna je tu pro vás
V souvislosti s koronavirovou pandemií dochází k mnoha specifickým situacím v
zaměstnání, v komunikaci s věřiteli, bankami nebo úřady. Mnozí lidé se v důsledku
nejrůznějších opatření mohou ocitnout v obtížné životní situaci. V těchto případech
se můžete obrátit na sociální pracovníky a právníky naší charitní Poradny PORTA.

Hledáme
Aktuálně hledáme např. ekonoma nebo pracovníka do nízkoprahového zařízení.
Pokud přemýšlíte o z měně zaměstnání nebo hledáte práci a máte zájem pracovat
v neziskové organizaci, prohlédněte si naše volná místa.
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NAŠE CHARITA V DOBĚ KARANTÉNY
DĚKUJEME všem našim zaměstnancům v přímé péči.
Našim klientům jste i přes složitosti uplynulých dní zůstali nablízku, i když jste neměli
z hlediska ochranných prostředků pro výkon své profese vždy ideální podmínky. Vaší
práce si vážíme a patří vám za ni velký dík.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří na tomto místě také vám všem, kdo jste nás v uplynulém
období podpořili materiálně, finančně či dobrovolnicky.

Situace u nás
Ředitelka Oblastní charity Tišnov - Ing. Jaroslava Klapalová v dubnové reportáži
tišnovské televize: https://www.youtube.com/watch?v=ZtwWN0IJCGQ
Podívejte se také, co říkají vedoucí o svých službách:
https://tisnov.charita.cz/import/clanky/clanky-o-akcich/aktualni-deni-na-nasichsluzbach/

Šili jste pro nás a s námi
Zaměstnanci nízkoprahového zařízení Klub Čas, jehož činnost byla v začátku
koronavirové infekci pozastavena, se dali do šití roušek. A vy jste je v tom nenechali
samotné. „Klubáci“ společně s mnoha dalšími dobrovolníky našili roušky pro
všechny naše zaměstnance v přímé péči a pro některé seniory a klienty našich
služeb. Roušky putovaly například i do domova sv. Alžběty na Žernůvce, na Střední
školu a základní školu Tišnov nebo prodavačkám do prodejny Albert.

DĚKUJEME
Děkujeme, že jste pro nás a s námi stříhali a šili roušky, děkujeme za zapůjčení
šicích strojů i za jejich seřízení, děkujeme za nabídky pomoci a dobrovolnické
činnosti, za dezinfekce i obličejové štíty, za vitamíny pro naše zaměstnance, za milá
slova, podporu a modlitby.

Pomoc na telefonu
Oblasní charita Blansko provozuje telefonickou krizovou non stop linku, na které
mohou lidé nepřetržitě konzultovat obtížné životní situace.
Lidem, kteří jsou v době epidemie osamělí a nemají nikoho, kdo by je vyslechl.
pomáhá nový program Dobrovolnického centra Diecézní charity Brno „Dobré srdce
na dálku“. Pravidelné telefonáty s dobrovolníky pomáhají osamělým lidem zvládnout
sociální izolaci, karanténu a omezení.
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

Titulek popisující obrázek nebo
grafiku

Oblastní charitu Tišnov nebo kteroukoliv její konkrétní službu můžete podpořit příspěvkem na
účet číslo 185897781/0600. Děkujeme, že nám pomáháte zůstat nablízku.
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