
 

 

Červen – Srpen 2018 

Novinky z Oblastní 
charity Blansko 

Máme nového ředitele 
Od 1. července usedl na místo ředitele Oblastní charity Blansko Ing. Pavel 
Kolmačka. V charitě pracuje už 12 let, z toho poslední 3 roky jako zástupce 
pro úsek správy bývalé dlouholeté ředitelky organizace Mgr. Jany Sedlákové.  
 

Charitní poradna pomůže dlužníkům 

Charitní poradna v Boskovicích získala od 25. července akreditaci na sepsání 
a podání insolvenčních návrhů na oddlužení. Bezplatně tak pomůže lidem, 
kteří se dostali do dluhů. 

Děti i lidé bez domova mají nové postele 

Z prostředků z Tříkrálové sbírky jsme koupili nové postele pro matky s dětmi 
v azylových domech v Blansku a v Boskovicích a pro muže v blanenské 
noclehárně. Díky dobrovolníkům z firmy Synthon s.r.o. se výměna postelí 
podařila během jediného dne. Děkujeme jim za pomoc a děkujeme také 
všem dárcům, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli. 
 

 

──── 

Podívejte se na náš 
facebook 
 

 
 

Oblastní charita Blansko 

──── 

  

Ředitel blanenské charity 
Ing. Pavel Kolmačka 
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Připravujeme 

 

Září 2018 - leden 2019: Každá koruna pomáhá - Spustili jsme akci 
nazvanou „Každá koruna pomáhá“. V jednotlivých městech regionu jsou od 
konce prázdnin umístěny pokladničky, do kterých můžou lidé do ledna 
příštího roku přispívat na činnost charity. Peníze z akce použijeme na 
konkrétní služby, které v regionu pomáhají. Dále příspěvky z pokladniček 
půjdou na Středisko vzájemné humanitární pomoci a na Charitní záchrannou 
síť, která pomáhá lidem v akutní krizi. Pokladničky najdete v Jednotách 
v Boskovicích, Doubravici, Letovicích, Kunštátu a v Olešnici, v informačním 
centru Olešnice a v Domě přírody v Blansku.  
 

26. září: Den charity - v Blansku na ulici Rožmitálova a v Boskovicích na 
Masarykově náměstí budeme informovat o práci charity, rozdávat letáčky 
s malým dárkem, balónky, pro děti chystáme malování na obličej. 

3. října: Koláč pro hospic - v Blansku a v Boskovicích v charitních 
stáncích v nemocnicích a v Blansku na Rožmitálově ulici se můžete dozvědět 
o hospicové péči, v rámci které se staráme o umírající v okrese Blansko. 
Zároveň můžete na hospic přispět a za to dostanete čerstvý koláč 
z regionálních pekáren. 
 
 

Stalo se 

 
17. června: Zahradní slavnost Boskovice - slavnost tradičně 
uspořádaly boskovické charitní služby Betany, Emanuel a Centrum 
“PRO“ Boskovice. Kdo z příchozí měl zájem, mohl se s pracovníky Betany do 
prostor zařízení podívat. 
 

30. června: Zahradní slavnost Blansko - 20. ročník Zahradní 
slavnosti jsme v blanenském Centru “PRO“ oslavili společně s matkami a 
dětmi z azylového domu, mládeží ze Zlaté zastávky, klienty charity a dalšími. 

23. srpna: Rozloučení s prázdninami v Doubravici - v areálu tamní 
farní zahrady pořádaly doubravické charitní služby Pěkná modrá a Emanuel 
společně s farností Doubravice tradiční Rozloučení s prázdninami. 
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3. října 2018 
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Ze života charity 

 

 

Pěkná modrá v Doubravici stále přijímá nové klienty 
 
V Sociálně terapeutických dílnách Pěkná modrá v Doubravici nad Svitavou se 
schází lidé s lehkým mentálním postižením a duševním onemocněním ve 
věku od 19 do 64 let. Pomocí rozmanitých činností je tu pracovníci charity učí 
pracovním návykům, samostatnosti a dalším dovednostem. Služba je pro 
klienty bezplatná. Zájemci o službu se můžou hlásit na telefonním čísle 732 
747 952 nebo e-mailu peknamodra@blansko.charita.cz. Pěkná modrá úzce 
spolupracuje s charitním projektem Vykročit z kruhu, který pomáhá lidem 
s duševními obtížemi uplatnit se na trhu práce. 
 
 
 

Vedra v charitě: více léků proti agresivitě i náročné rehabilitace 
nemocných 
 
Vlna veder zkomplikovala práci pracovníkům i klientům Oblastní charity 
Blansko. Horko ztížilo péči o lidi se středně těžkým až těžkým mentálním 
postižením a kombinovaným postižením v Týdenním stacionáři Emanuel 
v Doubravici nad Svitavou. „V tomto roce je to poprvé, co jsme našim 
klientům po konzultaci s rodiči a lékaři museli navýšit léky proti 
agresivitě,“ říká vedoucí stacionáře Hana Tenorová. 
Ztíženou práci měly také pracovnice charity, které jezdí v rámci Charitní 
ošetřovatelské služby a Charitní pečovatelské služby za klienty domů. 
 
 

Ze služeb 

 

Je ve Vašem okolí někdo, kdo potřebuje akutní pomoc a nemá 
se na koho obrátit? Lidi v krizi zachytí Charitní záchranná síť 

Charitní záchranná síť 

V letošním roce jsme spustili Charitní záchrannou síť Oblastní charity 
Blansko. Je tu pro lidi, jimž nemůžou v akutní krizi pomoci služby charity ani 
další sociální, zdravotní, prorodinné a jiné služby v regionu. V rámci Charitní 
záchranné sítě nabízíme nouzové přespání v krizovém bytě, např. v případě 
požáru, dále trvanlivé potraviny, oblečení, drobné elektrospotřebiče a další 
věci základní potřeby. Po zachycení do Charitní záchranné sítě můžou lidem 
v krizi dále nabídnout následnou pomoc další charitní služby. 
Lidi, které spadají do Charitní záchranné sítě, se do ní můžou dostat přes 
ostatní služby charity i regionu, kněze ve farnostech, obce nebo můžou sami 
přijít na charitní První kontakt. Ten je pro ně otevřen v pracovní dny od 7.30 
do 15.30 v Okně dokořán na Starém Blansku za kolejemi. Nepřetržitě pak 
můžou lidé v krizi volat na Linku důvěry na číslo 516 410 668. 
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