Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
Milí příznivci Charity,
po klidnějších prázdninových měsících nás čeká září, které je plné zajímavých akcí. Nahlédněte
do našeho Zpravodaje na jejich stručný přehled a nepřehlédněte ani říjnový Koláč pro hospic,
jehož letošní ročník podpoří naše bývalá kolegyně a vítězka soutěže Peče celá země Petra
Burianová.

Charitní bleší trh č.2
V rámci Tišnovských bleších trhů proběhne také náš – již druhý – Charitní bleší trh, jehož
výtěžek poputuje na Domácí hospic Porta Vitae. Podpořit nás můžete dvěma způsoby.
Darujte nám zachovalé věci, které již nepoužíváte, ale někomu jinému mohou ještě dobře
sloužit. Anebo si něco zajímavého u našeho stánku za dobrovolný příspěvek vyberte.
Věci je možné nosit na adresu správy Oblastní charity Tišnov – Tyršova ulice č. 391 nebo
přímo na Bleší trh. Děkujeme.

Rukodělné stánky, dárky od srdce a strom přání na Den Charity
Přijďte si u příležitosti Dne Charity vyrobit s pomocí lektorů drobný dárek, který můžete
věnovat svým blízkým nebo osamělým lidem. Na „Strom přání“ přímo v parku budete
moci zavěsit povzbudivý vzkaz či přání pro lidi v obtížné životní situaci. Akce je určena
všem generacím a vstup na akci i materiál na výrobu dárků je zdarma.

Potkáte nás také na Evropském týdnu mobility a Jarmarku neziskovek
20. září se s rodinnou štafetou na cyklostezce na Ostrovci zapojíme do Evropského
týdne mobility a 26. září se potkáme na Svatováclavských hodech na Jarmarku
neziskovek. Těšíme se na setkání s vámi!

Zpravodaj Oblastní charity Tišnov

04-2020

Jak to chodí v „nízkoprahu“
V termínu 21.9. – 25.9. se náš Klub Čas připojí k dalšímu ročníku Týdne nízkoprahových
klubů. Tato celorepubliková akce má za cíl především snížit prahy mezi kluby
a veřejností. A my chceme dát všem možnost nahlédnout pod pokličku. Proto vás v pátek
25.9. na Lomnici a 24.9. v Tišnově v Klubu uvítáme a provedeme. Na měsíc září chystá
Klub ještě spoustu dalších zajímavých akcí, tak si je nenechte ujít.

Koláč pro hospic – tentokrát také s Petrou Burianovou
7. října 2020 proběhne již tradiční sbírka na podporu hospicové péče – Koláč pro hospic.
Letošní ročník slíbila svým pekařským umem podpořit i Petra Burianová, kterou budete
moci potkat i na našem stánku před tišnovskou prodejnou Albert. Další stánek najdete
v Kuřimi a naše dobrovolníky v ulicích obou měst. Pro podrobnější informace sledujte
náš Facebook a webové stránky.

Na polovinu auta už máme! Pomůžete nám i s druhou polovinou?
Díky vaší štědrosti se nám podařilo získat 135 465 Kč na auto pro Pečovatelskou
službu. Z cílové částky 240 000,- Kč polovinu tedy již máme 😊. Pomůžete nám i s tou
druhou polovinou? 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.

Charita pro Libanon
K pomoci ničivým výbuchem zasaženému Bejrútu se přidaly Charity z více než deseti
zemí světa, včetně Charity ČR. Pomoci lidem, kteří přišli během vteřiny o domov, živitele
rodiny či živobytí můžete i vy – prostřednictvím veřejné sbírky Charita pro Libanon.
Děkujeme.

Klienti Chráněného bydlení a Sociální rehabilitace Skryje děkují
Krásnou částkou 2 250 Kč jste přispěli do pokladniček, umístěných v prostorách
restaurace Sklep. Získané prostředky využijí klienti chráněného bydlení v rámci výletu
na Velehrad, který proběhne začátkem září. Děkujeme za vaši stálou přízeň. Nové
dárečky za vaše příspěvky už jsou v restauraci opět nachystané.

Klubáci o prázdninách
Každou srpnovou středu v odpoledních hodinách jste mohli najít pracovníky
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas na tišnovském koupališti.
Připravený byl fotokoutek i sportovních aktivity pro stávající i nové klienty. Světlo světa
spatřilo také nové logo Klubu Čas – doufáme, že se vám líbí 😊.
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Výtěžek Charitního bleší trhu podpořil domácí hospic
Děkujeme všem, kdo jste svou koupí nebo darem na Charitním bleším trhu přispěli
ke krásnému výtěžku 6 666,- Kč, který využijeme na provoz Domácího hospice Porta
Vitae. Akce se líbila a mnozí jste nám přislíbili darovat další užitečné věci z vašich
domácností. Najdete nás tedy i 12. září na Tišnovských bleších trzích na náměstí
Míru. Budeme rádi, pokud nás opět podpoříte.

Předali jsme výtěžek sbírky Postní almužna
Začátkem července proběhlo na naší oblastní Charitě milé setkání. 12leté Kačence
a její mamince jsme předávali jménem všech farníků tišnovského děkanství výtěžek
sbírky Postní almužna. 43 097 Kč pokryje zdravotně postižené Kačence
několikadenní intenzivní neurofyzioterapii a 20 ambulantních terapií. Děkujeme!

Hledáme
Hledáme sociálního pracovníka/pracovnici pro Pečovatelskou a Odlehčovací službu,
zdravotní sestřičky pro službu Domácí zdravotní péče nebo Domácí hospic Porta Vitae.
Máte-li zájem pracovat v neziskové organizaci, která již více než 10 let pomáhá
v našem regionu, podívejte se na naše volná místa.

DĚKUJEME
Za finanční podporu děkujeme paní Vašendové.
Děkujeme také všem individuálním dárcům, kteří nám na portálu Darujme.cz
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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