
 

Červen 2019–Srpen 2019 

Novinky z Oblastní 

charity Blansko 

Hospic jezdí autem z Tříkrálové sbírky 

 

Z části výtěžku letošní Tříkrálové sbírky jsme koupili auto pro Mobilní hospic 

sv. Martina, abychom mohli dál pomáhat těžce nemocným v jejich domácím 

prostředím po celém okrese Blansko. Děkujeme! 

Ke klientům s postižením přibyl pracovník 

 

Díky podpoře Nadace ČEZ získal Týdenní stacionář Emanuel Doubravice na 

půl roku nového pracovníka. Stacionář je zařízení pro klienty se středně 

těžkým až těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a s 

poruchami autistického spektra. Jedná se o klienty, kteří potřebují stálou péči, 

další pracovník navíc je tak pro Emanuel velká pomoc. „Doposud se dva 

pracovníci starali o devět klientů, nyní k nám do týmu přibyla díky penězům z 

Nadace ČEZ další pracovnice. Opravdu nám to moc pomáhá, máme teď 

větší prostor věnovat se klientům,“ říká vedoucí Emanuelu Hana Tenorová. 
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Připravujeme 

 

10. září: Recitál Karla Plíhala 

V Sokolovně Boskovice vystoupí 10. září v 19 hodin písničkář Karel Plíhal. 

Vstupenky na recitál jsou dostání v předprodeji v Boskovicích v Městském 

informačním středisku a v Blansku v Informační kanceláři Blanka. Výtěžek 

koncertu půjde na podporu a rozvoj Mobilního hospice sv. Martina Oblastní 

charity Blansko, který pomáhá lidem v posledním stádiu nemoci po celém 

Blanensku a Boskovicku. 

 

11. září: Sbírka oblečení 

Na středu 11. září chystáme sbírku oblečení, elektroniky a dalších potřeb do 

domácnosti. Konkrétní časy sběru najdete na internetových stránkách 

www.blansko.charita.cz a na Facebooku Oblastní charity Blansko. 

Děkujeme vám všem, kteří se na našich sbírkách jakkoliv podílíte. 

 

21. září: Zahradní slavnost Blansko 

V sobotu 21. září zveme rodiny a širokou veřejnost od 14 hodin na Zahradní 

slavnost do areálu Centra “PRO“ Blansko na ulici Sladkovského 2b. Čeká 

vás bohatý program – hudební vystoupení, tetování nástřikem, malování na 

obličej, skákací hrad, lukostřelba a bohaté občerstvení.  

 

9. října: Koláč pro hospic  

Ve středu 9. října pořádáme tradiční akci Koláč pro hospic. Po celý den 

budeme ve stáncích na ulici Rožmitálova v Blansku, ve vestibulu nemocnic 

v Blansku a v Boskovicích a na náměstí v Boskovicích a Letovicích. Můžete 

se nás zeptat na cokoliv ohledně služeb Mobilního hospice sv. Martina a 

přispět na nákup vybavení na tuto službu. Za Váš dar dostanete již tradičně 

chutný koláč. 

 

Stalo se 

 

Běhali jsme za sny 

Za splnění snu jsme v letošním You Dream We Run uběhli v charitním týmu 

668 koleček a 267 km. Za naši charitu jsme vybrali sen malé holčičky 

s maminkou, kterým v péči Mobilního hospice sv. Martina zemřel na konci 

roku 2018 tatínek. Běhali jsme však i za jiné sny. V týmu bezmála 35 lidí 

jsme se charitativního běhu účastnili letos po druhé.  

 

 

 

 

──── 

 

──── 

 

Běžci z našeho týmu na YDWR 
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https://www.youdreamwerun.cz/


Uvařili jsme 2. nejlepší guláš v Blansku 

Na krásné 2. místo se v hodnocení odborné poroty probojoval charitní tým  

v Gulášobraní v Zámeckém parku v Blansku. „Byla to skvělá spolupráce 

celého týmu,“ říká šéfkuchař Pavel Perout, fundraiser Oblastní charity 

Blansko. Děkujeme vám všem, kteří jste přišli a pomohli vyškrabat kotlík až 

na dno.  

Ze života charity 

 

 

Přidali jsme se k petici za domácí péči 

Jednou z našich priorit je, abychom mohli dál poskytovat zdravotní péči 

nemocným a umírajícím v domácím prostředí. Proto jsme se i my v Oblastní 

charitě Blansko přidali k petici za domácí péči organizovanou Charitou ČR, 

jejímž symbolem se stala červená mašle. 

V rámci Charity ČR nabízíme péči lidem v jejich domácím prostředí napříč 

celou Českou republikou. Přitom je tato péče dlouhodobě podfinancovaná a 

situace se stává kritickou.  

Chceme přimět politiky, aby vyřešili vážné podfinancování domácí zdravotní 

péče, v níž chybí minimálně třetina prostředků. Jde o velmi malou částku 

(0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví), ale s obrovským 

celospolečenským dopadem. 

Budeme rádi, když i vy nás podpoříte podpisem petice. Více informací 

najdete na www.domajedoma.charita.cz 

Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí se svými rodinami. 

Aby dál využívali domácí péči placenou ze zdravotního pojištění. Aby naši 

blízcí nemuseli strávili zbytek života v přeplněných nemocnicích. 

 

Díky MAS Boskovicko PLUS se snáze dostaneme ke klientům 

Charitní pečovatelská služba Blansko jezdí od června letošního roku třemi 

novými auty. Ty získala díky MAS Boskovicko PLUS. „Spolehlivěji se teď 

dostaneme ke klientům a hlavně včas. Naše stará auta už byla dost 

poruchová a kvůli tomu se stávalo, že pečovatelky se cestou ke klientům 

zdrželi,“ říká vedoucí pečovatelské služby Anna Kalová. Díky obnově a 

rozšíření vozového parku také pečovatelky nemusí už v takové míře jako 

dříve sdílet auta s jinými službami a jejich péče je tak dostupnější. Novými 

auty jezdí pečovatelky ke klientům na Kunštátsku, Olešnicku a Lysicku.  

Charitní pečovatelky jezdí za lidmi do jejich domovů po celém okrese 

Blansko, kde jim pomáhají s běžnou, každodenní péčí o ně samotné i o jejich 

domácnost. Pokud je to potřeba, doprovází klienty k lékařům, na úřady, 

instituce a na další veřejné služby.    
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Ze služeb 

 

Máte ve svém okolí někoho, kdo potřebuje akutní pomoc? 

Právě pro něj je tu naše krizová pomoc – Okno dokořán 

Blansko.   

Krizová pomoc – Okno dokořán Blansko 

Nabízíme pomoc dospělým lidem, kteří nemůžou svoji životní situaci 

vyřešit vlastními silami ani za pomoci svých blízkých a nacházejí se tak v 

ohrožení zdraví nebo života. Naše krizové pracovnice pomáhají klientům 

zorientovat se v jejich problémech a v případě zájmu jim 

zprostředkovávají následnou odbornou pomoc nejen v rámci Oblastní 

charity Blansko. 

Pro lidi, kteří nemohou navštívit naši ambulanci, máme terénní formu krizové 

pomoci.  

Navštivte nás: 

pondělí-pátek: 7:30-11:30, 12:30-15:00 

Přijedeme za Vámi: 

pondělí-pátek: 7:30-11:30, 12:30-15:00 

 
KONTAKT  
Komenského 19, 678 01 Blansko 
tel.: 516 417 351 
e-mail: krizovapomoc@blansko.charita.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

────  

 

Vedoucí Krizové pomoci  

Mgr. Martina Pospíšilová 

──── 

 

 

 

mailto:krizovapomoc@blansko.charita.cz

