Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
Milí příznivci Charity,
budeme rádi, když si ještě před tím, než nastoupíte na zaslouženou letní dovolenou, najdete
chvíli času a projdete si naše další číslo Zpravodaje.
Najdete v něm stručný přehled dění v naší Charitě a plány na nejbližší měsíce.
Všem vám přejeme krásné léto plné slunce, odpočinku a pohody, z kterého načerpáte energii
pro další měsíce.

Postní almužna pomůže částkou 43 097 Kč
Všechny postničky z kostelů tišnovského děkanství byly již otevřeny a příspěvky
sečteny. Výtěžek sbírky 43 097 Kč bude předán začátkem prázdnin rodině 12leté
Kačenky a pomůže s úhradou nákladů na tolik potřebnou rehabilitaci. Děkujeme všem
kněžím i farníkům, díky nimž se podařilo naplnit hlavní poslání sbírky, kterým je
spolupráce farností s Charitou ve snaze pomoci potřebným.

Koupí sladkostí jste přispívali na nové auto pro Pečovatelskou službu
Akce „Sladkosti pro dobrou věc“ proběhla ve spolupráci s Petrou Burianovou (naší bývalou
kolegyní a vítězkou soutěže „Peče celá země“) a kavárnou Chutě zvu tě. Veselé dobroty nám
mizely doslova pod rukama a v závěru dne jsme měli přímo z akce a z příspěvků na
darovacím portálu Darujme.cz krásnou částku 36 065 Kč. Děkujeme za vaši podporu a dary.
Na auto ale ještě nemáme, vybíráme dál a budeme rádi, když nás podpoříte.

Děkujeme, že stále přispíváte
Na naší akci „Sladkosti pro dobrou věc“ jsme odstartovali sbírku na nové auto pro
Pečovatelskou službu naší oblastní Charity. Na darovacím portálu Darujme.cz stále běží
náš projekt, prostřednictvím kterého můžete jednoduše pár kliknutími i vy na nové auto
přispět a podpořit tak péči o seniory a nemocné v našem regionu.

Den otevřených dveří se letos nekoná
Chráněné bydlení Skryje pořádá každoročně v červenci u příležitosti poutě ve Skryjích
i Den otevřených dveří. V souvislosti s koronavirovou epidemií jsme se rozhodli
v letošním roce z preventivních důvodů Den otevřených dveří nepořádat. Děkujeme
za pochopení.
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Nízkoprahové zařízení Klub Čas v novém
Na klubu se nezahálí. Již koncem koronavirové epidemie začali pracovníci Klubu ve
spolupráci s městem Tišnovem pracovat na nové podobě kuchyňského koutu a
přibyla i nová podlaha. Také na lomnické pobočce se pustili do oprav – v současné
době probíhá rekonstrukce hudební místnosti. Děkujeme městu Tišnov a městysu
Lomnice za podporu našeho nízkoprahu.

Brněnský charitní bazar Baltazar spustil nový on line shop
Charitní
Zábavný
bazar
on-line
Baltazar
kv je provozován Diecézní charitou Brno a je sociálním
podnikem. V šesti prodejnách a třídírně šatstva zaměstnává 10 lidí, kteří spadají do
kategorie
problematicky
uplatnitelní
trhu práce. Nově
můžete oblečení
Zábavný kvíz,
který probíhal
v rámcinacharitativního
bowlingového
turnaje,nakoupit
měl u
a
činnost
bazaru
podpořit
i
z
pohodlí
domova
na
baltazar-bazar.cz.
všech zúčastněných velký úspěch. Rozhodli jsme se ho tedy zpřístupnit každému,

Sbírka „Na vlně pomoci proti bezmoci“ pomohla i na Tišnovsku
Během koronavirové pandemie spustila Charita ČR sbírku „Na vlně pomoci proti
bezmoci“. Ta pomáhá lidem, kteří se z důvodu covidové epidemie dostali do těžké
životní situace. Prostředky z této sbírky využila také naše oblastní Charita –
podpořili jsme maminku samoživitelku, která přišla v období karantény o
významnou část svého přijmu.

Domácí hospic Porta Vitae představil svou činnost
Začátkem června jste před Chytrou lékárnou v Tišnově mohli potkat pracovníky
našeho domácího hospice Porta Vitae. Informovali zájemce o poslání hospicové
péče a o službě, kterou nabízíme. Hlavním cílem bylo ukázat, že péči o
nevyléčitelně nemocného lze ve spolupráci s naším domácím hospicem zvládnout
i v domácím prostřední, kde to nemocný zná a cítí se bezpečně.

DOBROpiknik je poděkováním našim dobrovolníkům
Všem dobrovolníkům oblastních Charit brněnské diecéze byl věnován červnový
DOBROpiknik – odpoledne s bohatým doprovodným programem, které děkuje
dobrovolníkům a je plné informací o dobrovolnictví. Dobrovolníci jsou velkou částí
toho, co dělá Charitu Charitou a my si jejich pomoci vážíme.

Vydali jsme výroční zprávu
Výroční zpráva za rok 2019 je na světě. Přečtěte si, jak se dařilo našim službám,
na kterých akcích jste nás mohli potkat a co se nám podařilo v roce 2019
společnými silami dosáhnout.
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Hledáme
Hledáme zdravotní sestřičky pro službu Domácí zdravotní péče nebo domácí
hospic Porta Vitae. Nabízíme příjemný pracovní kolektiv, smysluplnou práci
a zaměstnanecké benefity. Máte-li zájem pracovat v neziskové organizaci, která
již více než 10 let pomáhá v našem regionu, podívejte se na naše volná místa.

Nové telefonní číslo správy OCHT
Došlo ke změně telefonního čísla správy naší oblastní Charity.
Nové tel. číslo je: 545 220 773

Chystáme na podzim
Budeme rádi, pokud se s vámi na podzim potkáme na některé z akcí, které
připravujeme. V září si s námi budete moci vyzkoušet některou z rukodělných
činností na Dni charity, potkat nás můžete na Jarmarku neziskovek při
Svatováclavských hodech a budeme rádi, když nás podpoříte v říjnové sbírce Koláč
pro hospic, na které nás slíbila svým pekařským umem opět podpořit i Petra
Burianová. Sledujte náš FB a webové stránky.

DĚKUJEME
Za finanční podporu děkujeme:
ALKAP CZ, s. r. o., GACC spol. s r. o., Karel Komárek Family Foundation,
MOUKA TIŠNOV, s. r. o., Nadační fond Albert, Nadační fond Avast, Tyco-TE
Connectivity, Vodička a. s., VITAR, s. r. o., Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové a velké spoustě dárců, kteří nám osobně, nebo on-line přispěli na
auto pro Pečovatelskou službu.
Všechny naše donátory najdete na našem webu:
tisnov.charita.cz/podporte-nas/podporuji-nas/

Oblastní charitu Tišnov nebo kteroukoliv její konkrétní službu můžete podpořit příspěvkem na účet
číslo 185 897781/0600. Děkujeme.
Zrušit odběr Zpravodaje Oblastní charity Tišnov je možné na e-mailové adrese:
marta.remanova@tisnov.charita.cz
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