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Od 1. ledna končí Odlehčovací služba
Odlehčovací služba Oblastní charity Blansko nebyla zařazena do Základní
krajské sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok 2019 a tudíž
nebude mít finanční ani jinou podporu příslušných obcí s rozšířenou
působností (ORP) Blansko, Boskovice a Jihomoravského kraje. Klienti
Odlehčovací služby můžou dál využívat Pečovatelskou službu nebo se obrátit
na odlehčovací pobytové služby v jiných okresech.

Pečovatelka blanenské
charity Dana Stloukalová

────

Charitní pečovatelka je Pečovatelka roku
Dana Stloukalová, pečovatelka Oblastní charity Blansko, získala v Národní
ceně sociálních služeb hned dvě ocenění za svoji práci. Zvítězila v kategorii
Pečovatelka roku - Terénní služby a odnesla si také Cenu veřejnosti.

Komenského 19, Blansko
516 417 351, 516 410 668

Na práci charity lidé přispívají v obchodech
V září jsme spustili akci nazvanou „Každá koruna pomáhá“. V jednotlivých
městech regionu jsou umístěny pokladničky v prodejnách Jednoty, do kterých
můžou lidé do ledna příštího roku přispívat na činnost charity. Peníze
použijeme na konkrétní služby, které v regionu pomáhají. Děkujeme!

blansko@blansko.charita.cz
www.blansko.charita.cz

Připravujeme
8. prosince: Benefiční koncert v Punkevních jeskyních
V sobotu 8. prosince v 16 hodin vystoupí v Punkevních jeskyních ženský
pěvecký sbor Píseň. Po koncertě následuje prohlídka Punkevních jeskyní
nazvaná Až na dno Macochy. Vstupné na akci je dobrovolné. Výtěžek
benefičního koncertu půjde na podporu nejpotřebnějších v regionu. Protože
v jeskyních je omezená kapacita návštěvníků, je na koncert nutná registrace
na mail okno@blansko.charita.cz.

1. – 14. ledna: Tříkrálová sbírka – Prvních čtrnáct dní v lednu budou
do ulic měst a obcí vyrážet skupinky tříkrálových koledníků. Tradičně chodí
od domu k domu, žádají lidi o dar do zapečetěné pokladničky, zpívají
typickou koledu, obdarovávají lidi cukříkem a tomu, kdo má zájem, napíší
na vstupní dveře domu tříkrálové požehnání. Za Tříkrálovou sbírku roku
2019 plánujeme koupit auto pro Mobilní hospic svatého Martina, podpořit
matky s dětmi v nouzi, pomoci seniorům a zdravotně postiženým a podpořit
Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu.

────

Stalo se
26. září: Den charity – Ve středu 26. září od 9 do 17 hodin jsme slavili
Den charity. Byli jsme ve stáncích na ulici Rožmitálova v Blansku a na
Masarykově náměstí v Boskovicích, rozdávali letáky, malé pozornosti a
odpovídali kolemjdoucím na vše, co je o charitě zajímalo.

3. října: Koláč pro hospic – Mobilní hospic sv. Martina Oblastní charity
Blansko uspořádal tradiční akci Koláč pro hospic. Od 8 ráno do 16 hodin
odpoledne se mohli lidé ve stáncích na ulici Rožmitálova v Blansku a ve
vestibulu nemocnic v Blansku a v Boskovicích zeptat na cokoliv z hospicové
péče a za chutný koláč přispět na nákup vybavení na tuto službu. Děkujeme
všem, kteří přispěli. Na hospic jsme vybrali rekordních 55 tisíc korun. Za
dary děkujeme také blanenským firmám SKS a Synthon, za koláče
pekárnám Blansko, Dopes, Zemspol Sloup a Pekařství U Blažků v Ráječku.

9. listopadu: Pochod světýlek – Děti i dospělí se v podvečer
9. listopadu vydali na tradiční Pochod světýlek ke svatému Martinovi, který
pořádal charitní Klub Ratolest. Průvod s lampióny, lucerničkami a různými
světýlky prošel Blanskem od charitního Centra “PRO“ až ke kostelu sv.
Martina. Tam společně přivítali svatého Martina na bílém koni.
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Ze života charity
Betany v Boskovicích hledá dobrovolníky
Do Betany Boskovice, charitního zařízení pro lidi s lehkým a středně těžkým
zdravotním a mentálním postižením, hledáme dobrovolníky. „Od dobrovolníků
bychom potřebovali, aby se našim klientům obyčejně věnovali, například, aby
jim četli, povídali si s nimi, malovali s nimi, zpívali. Nebo, aby je doprovázeli do
kina, do města nebo na procházku,“ přibližuje vedoucí Chráněného bydlení
Betany Boskovice David Zachoval. Kontakt pro zájemce o práci dobrovolníka
je betany.boskovice@blansko.charita.cz , tel. číslo 516 452 147 nebo mobil
731 595 968.

V mrazech budeme znovu nabízet „teplé židle“
Lidem bez domova poskytují azyl hned dvě služby Oblastní charity Blansko.
V pracovní dny je pro muže i ženy otevřeno od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do
15.30 hodin Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika.
Každý den včetně víkendů a státních svátků nabízí blanenská charita možnost
přespání mužům bez domova v Noclehárně pro muže, která je otevřená od
20.00 do 8.00 hodin. Obě služby fungují celoročně, v zimních měsících však
počet klientů tradičně stoupá.
Pokud teploměr ukazuje méně než deset stupňů pod nulou, můžou strávit
mrazivé noci v teple na židlích v prostorách Oblastní charity Blansko muži i
ženy bez domova. Tato služba spadá do Charitní záchranné sítě a je mimo
sociální služby charity.

Ze služeb
Staráte se Vy nebo někdo z Vašeho okolí o člověka v posledním
stádiu nemoci? Chcete, aby Vaši blízcí mohli zemřít doma?
Mobilní hospic svatého Martina
Pracovníci charitního Mobilního hospice sv. Martina pomáhají lidem
v terminálním stádiu nemoci a jejich blízkým. V hospicovém týmu je lékař,
zdravotní sestra, sociální pracovnice, psycholog a pastorační asistent. Je
k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, jezdí za nemocnými do jejich domovů. Za
hospicovou péči lidé neplatí. Kromě toho, co proplatí zdravotní pojišťovny,
hradíme hospic z prostředků charity.
Jsme tu pro Vás:
tel.: +420 516 410 825, mob.: +420 739 328 236
e-mail: mobilni.hospic@blansko.charita.cz
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