Milí přátelé a vážení dárci,
s příchodem jarních dnů Oblastní charita Hodonín přichází s novinkou v podobě newsletteru,
díky kterému získáte přehled o naší činnosti. Tu bychom nemohli vykonávat bez Vaší štědré
podpory. Děkujeme za dary, díky nimž se uskutečnily některé akce.
Petra Čechová, FR a PR Oblastní charity Hodonín

Stalo se!

Daruj správně
Jednodušší už to být nemůže. Na jedno kliknutí
můžete darovat libovolnou částku, kterou
přispějete na nákup osobního automobilu pro
Charitní pečovatelskou službu Šardice.
Kampaň s názvem „Posuňte nás k seniorům
rychleji!“ už běží na darovacím portálu
www.darujme.cz
Charitní pečovatelská služba Šardice zajišťuje
dostupnou péči u uživatelů v 7 odlehlejších
obcích Kyjovska a Hodonínska, kde jsme
jediným poskytovatelem pečovatelské služby.
Služba je určena všem seniorům, dlouhodobě
nemocným a občanům, kteří potřebují pomoc
druhé osoby při zvládání každodenních
činností, péči o sebe sama, údržbě domácnosti
apod. Pružně reagujeme na individuální
potřeby jednotlivých uživatelů, ke kterým
dojíždíme několikrát denně, a to i ve večerních
hodinách a o víkendech.

Přímý link: https://www.darujme.cz/projekt/1200917

Stalo se!

Sladká pusinka za dobrý skutek
Kavárna Thomas Johann Kafé uspořádala sbírku pro azylový dům pro matky s dětmi v Hodoníně. Jejím cílem
bylo vybrat sumu, která poslouží pro nákup nové pračky. V kavárně upekli skladké pusinky, které si lidé kupovali
za určenou částku s cílem pomoci.
Díky sladké pomoci získal Domov pro matky s dětmi
Hodonín na nákup nové pračky částku 3.926 Kč.
Děkujeme!!!
Těšíme se
na další
spolupráci!

Nadační fond ALBERT opět pomáhá
Nadační fond ALBERT podpořil projekt Mládí správným směrem, který
probíhal v roce 2018 v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s
dětmi Hodonín a Nízkoprahového klubu Pohoda v Hodoníně. Služby
provozuje Oblastní charita Hodonín. Projekt byl určen pro děti a mládež,
kteří řeší nějakou náročnou sociální situaci, např. potíže ve škole, s
vrstevníky, potíže v komunikaci s rodiči, v přístupu k zájmovým aktivitám,
atd.
Dětem a mládeži byly v rámci projektu nabídnuty aktivity pro rozvoj
znalostí, dovedností a pro zdravou náplň volného času, ale také
terapeutická podpora díky Nízkoprahového klubu Pohoda. Projekt v roce
2018 podpořil celkem 5 mladých lidí ve spolupráci se Sociálně
aktivizačními službami pro rodiny s dětmi a 12 mladých lidí v
Nízkoprahovém klubu Pohoda.
Ze zkušenosti víme, že v některých případech je zapotřebí delší
spolupráce a že jsou další mladí lidé, kterým by služby mohly pomoc nabídnout. Jsme proto velmi rádi, že nás
Nadační fond ALBERT finančně podpořil v navázání projektem Mládí správným směrem II a umožnil nám tak i v
roce 2019 pokračovat a děti a mládež dál podporovat.

Stalo se!

Výtěžek z Tříkrálové sbírky opět vzrostl
Oblastní charita Hodonín děkuje všem lidem, kteří na počátku nového roku otevřeli svá srdce i dveře tříkrálovým
koledníkům. V letošním roce jsme v 19. ročníku Tříkrálové sbírky získali v obcích a městech na Hodonínsku a
Vyškovsku 3 322 479 korun. Za tyto peníze plánujeme podpořit charitní služby, kterými pomáháme lidem. Velký
dík patří také všem králům, kteří nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic. Dále chceme poděkovat všem
lidem, kteří se na sbírce jakkoliv podíleli. Děkujeme, že myslíte na Ty, kteří nemají tolik štěstí!
VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Pomoc rodinám, které se
ocitnou v krizové situaci.
Dofinancování nákupu os.
auta pro pečovatelskou
službu.
Podpora charitních služeb.
Částečné kryti provozních
nákladů zubní ambulance ve
Svaté Heleně v rumunském
Banátu.
Zakoupení potřebného
technického vybavení pro
sociální služby.
Náklady spojené s přípravou
přestavby Domova pro matky
s dětmi.
Pomoc lidem, kteří se
dostanou do tíživé situace
v důsledku nepokojů nebo
živelné katastrofy u nás i
v zahraničí.
Dovybavení týmu mimořádné
pomoci a náklady
dobrovolnické činnosti.
Zajištění potřebného vybavení
Charitního skladu a dokrytí
provozních nákladů.

Poděkování
Děkujeme firmě SBD, spol. s r.o. za provedení kopné
sondy k připravovanému projektu přestavby Domova
pro matky s dětmi Hodonín. Firma nám práce provedla
zcela zdarma. Tímto děkujeme panu Dvorskému za
pomoc.

Právě probíhá

Modlitba, půst a almužna
6. 3. – 28. 4. 2019 (Popeleční středa – 2. neděle velikonoční)
V období postu se pozornost věřících, víc než kdykoli jindy, soustřeďuje na skutky milosrdenství, mezi které patří
i materiální pomoc bližnímu. Dobročinná akce Postní almužna probíhá s doporučením České biskupské
konference i na území brněnské diecéze. Zapojit se do ní může každý. Od Popeleční středy je možné vyzvednout
si ve farnostech papírové pokladničky – postničky, do kterých pak po celou postní dobu můžeme vhazovat peníze
pro potřebné. Tyto prostředky budou poté použity Oblastní charitou Hodonín na účely, které je možné označit na
každé postničce. Na 2. neděli velikonoční se postničky přinášejí zpět do kostelů.

V tomto roce Vaše dary využijeme na podporu Charitní záchranné sítě pro lidi v nouzi, pro něž není při řešení
jejich situace dostupná žádná jiná pomoc. V minulém roce jsme díky této službě pomohli 94 osobám z obou
děkanátů, na kterých Oblastní charita Hodonín působí.

Co chystáme

Benefiční koncert pro pečovatelky
V hodonínském kostele se 11.května v 15.00 hodin uskuteční benefiční koncert houslisty Pavla Šporcla.
Získané peníze chceme využít na nákup osobního automobilu pro Pečovatelskou službu Hodonínsko. Ta
poskytuje dostupnou péči u uživatelů v 12 obcích Hodonínska, a to ambulantní i terénní formou. Cílovou skupinu
tvoří senioři, osoby se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a rodiny s dětmi.
Stále hledáme sponzory, kteří
budou ochotní podílet se na této
akci a podpoří tak dobrou věc.

Krásné dny vám přeje Oddělení fundraisingu Diecézní charity Brno
třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

Krásné dny vám přeje Petra Čechová, fundraiser OCH Hodonín
petra.cechova@hodonin.charita.cz, tel. 736 529 293
Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
www.hodonin.charita.cz

