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Rozšiřujeme hospicovou péči
Od ledna nového roku jsme v Mobilním hospici sv. Martina zaměstnali na
úvazek lékařku. Může tak nyní jezdit za pacienty i v dopoledních hodinách,
a ne jak doposud jen odpoledne a večer. Zároveň usilujeme o to, aby mohli
hospicoví lékaři našim klientům předepisovat léky, které si doposud klienti
platili sami. Změna je v jednání s pojišťovnou.
Nově také vybíráme od hospicových pacientů poplatek 100 korun za den
péče, který slouží na nelékařské ošetření, na pokrytí nákladů a na koordinaci
celé péče. Zázemí mobilního hospice jsme v tomto roce rozšířili o nové
prostory. Děkujeme kněžím za požehnání nových prostor a městu Blansku
za vstřícnost při pronájmu. Zájem o služby mobilního hospice stále stoupá.
V roce 2018 jsme přijali do péče hospice 97 klientů. Lékaři i sestry jezdí za
pacienty v posledním stádiu nemoci domů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Chystáme nový web
Bude přehlednější, atraktivnější, čtivější. Než jej spustíme, můžete se
podrobnosti o charitních službách dozvědět na našich současných
internetových stránkách www.blansko.charita.cz.

Vedoucí Útvaru zdravotní
péče Bc. Radka Kuncová
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Připravujeme
2. března: Otevření Zážitkové oázy v Emanuelu
V sobotu 2. března budeme otevírat Zážitkovou oázu v zahradě Emanuelu
Boskovice, Centra denních služeb pro lidi se středně těžkým až těžkým
mentálním a kombinovaným postižením. Zahradní oáza má rozvíjet smysly
klientů a působit na jejich vjemy. Její jednotlivé prvky navrhla blanenská
umělkyně Klára Turková.

15. března: Koncert Vlasty Redla – V blanenském kině vystoupí
15. března v 19 hodin písničkář Vlasta Redl s doprovodnou kapelou.
Vstupenka stojí 350 korun a je k dostání v předprodeji v Blansku na
Komenského 19 a v Informační kanceláři Blanka a v Městském informačním
středisku v Boskovicích. Výtěžek koncertu půjde Mobilnímu hospici
sv. Martina.

Stalo se
8. prosince: Benefiční koncert v Punkevních jeskyních
Vánoční skladby ženského sboru Píseň s klavírním doprovodem Kateřiny
Javorské rozezněly v sobotu 8. prosince prostor Punkevních jeskyní.
Výtěžek tradičního benefičního koncertu, který činil 8706 korun, věnujeme
na podporu nejpotřebnějším v regionu. Podpoříme zejména projekt Charitní
záchranná síť pro lidi, kterým nemůžou pomoci sociální, zdravotní ani jiné
služby v regionu. Děkujeme všem, kteří se na koncertě jakkoliv podíleli.

Skončila akce „Každá koruna pomáhá“
Na konci ledna jsme ukončili akci nazvanou „Každá koruna pomáhá“.
V rámci ní nám lidé do pokladniček umístěných v jednotlivých městech
regionu přispěli celkem 10 986 korun. Děkujeme Jednotě COOP Boskovice,
která nám pokladničky umístila ve svých prodejnách, dále Informačnímu
centru Olešnice, Domu přírody Blansko a všem dárcům. Peníze použijeme
na konkrétní služby, které v regionu pomáhají.

K doprovodným Tříkrálovým akcím přibyl punč
Stejně jako v předchozích letech, i letos provázela Tříkrálovou sbírku řada
akcí. Lidé mohli navštívit například divadelní představení ve Skleníku
v Boskovicích, film Camino na kolečkách v blanenském kině, tradiční
koncert Banjobandu v Jedovnicích, koncert v kostele v Olomučanech a
tříkrálové stánky. Letos poprvé jsme k tradičním tříkrálovým akcím přidali
stánek s punčem na náměstí v Boskovicích.
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Ze života charity
Tříkrálová sbírka
Děkujeme vám všem, kteří jste na počátku nového roku přijali tříkrálové
koledníky ve městech a obcích na Blanensku. V letošním roce jsme
v Tříkrálové sbírce získali 2 234 633 korun z 432 pokladniček. Je to o 128 553
víc než v loňském roce, kdy jste nám darovali 2 106 080 korun.
Za tyto peníze bychom chtěli koupit auto pro Mobilní hospic svatého Martina,
abychom mohli dál pomáhat těžce nemocným v jejich domácím prostředím
po celém okrese Blansko. Dále plánujeme pomoci seniorům a zdravotně
postiženým, matkám s dětmi v nouzi a podpořit Charitní záchrannou síť –
pomoc nejpotřebnějším v regionu.
Děkujeme dárcům za štědrost, koledníkům za ochotu koledovat a všem lidem,
kteří se na sbírce a na doprovodných tříkrálových akcích jakkoliv podíleli.
Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Oblastní charity Blansko

Na rok 2019 chystáme čtyři sbírky oblečení
I v novém roce budeme pořádat pravidelné sbírky oblečení, elektroniky a věcí
do domácnosti. Termíny sbírek budou 6. března, 5. června, 11. září a 27.
listopadu vždy v určitých městech a obcích po celém okrese Blansko. Místa
a časy sbírek včas upřesníme na našich webových stránkách a na facebooku.
Darované věci využívají klienti charity a sociálně potřební lidé z regionu do
běžných domácností. Věci ze sbírky po vytřídění putují do Charitního šatníku
v Blansku na Jasanové ulici a do Charitní pomoci v Boskovicích.

Ze služeb
Staráte se Vy nebo někdo z Vašeho okolí o člověka s mentálním
a kombinovaným postižením? Chcete v péči někdy vystřídat
a svěřit svého blízkého do rukou odborníků?
Betany Boskovice
Pracovníci Betany Boskovice pomáhají lidem s lehkým až středně těžkým
mentálním a kombinovaným postižením. Se svými klienty pracují v Sociálně
terapeutických dílnách a v Chráněném bydlení Betany Boskovice. To vzniklo
v loňském roce v prostorách bývalého Týdenního stacionáře. Pracovníci
Betany pracují se svými klienty tak, aby se stali co nejvíce samostatnými a byli
schopni žít podobný život jako jejich vrstevníci.
Jsme tu pro Vás:
tel.: +420 516 452 147
e-mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz
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