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Novinky z Oblastní
charity Blansko
Charita Blansko v době COVID-19
Na šíření pandemie nemoci COVID-19 jsme v Charitě Blansko zareagovali
řadou preventivních opatření. Jejich cílem bylo ochránit klienty, pracovníky
charity i veřejnost. Většina služeb nepřerušila provoz, některé služby však
fungovaly v omezeném režimu.
Za přísných hygienických podmínek jsme nadále poskytovali Charitní
pečovatelskou službu, Domácí zdravotní péči, Domácí hospic sv. Martina,
službu Azylové domy pro matky s dětmi v Blansku a v Boskovicích, služby
pro lidi bez domova, Chráněné bydlení, krizové služby a další.
Lidé z široké veřejnosti mohli i v době karantény nadále využívat služeb:
Charitní poradna, Terénní programy Spona-Společná cesta, Krizová
pomoc Okno dokořán Blansko, Linka důvěry.
V dočasně uzavřených službách jsme šili roušky, nejdříve pro naše
pracovníky a klienty, později jsme je převážně prostřednictvím obcí a
farností začali nabízet široké veřejnosti.
Od 25. května opět fungují všechny naše služby.
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Aktuálně
Místo Ošetřovatelské služby je Domácí zdravotní péče
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Charitní ošetřovatelská služba se od 1. dubna přejmenovala na Domácí
zdravotní péči. Důvodem změny názvu je zpřesnění termínu, který
označuje zdravotní ošetření profesionální sestrou přímo v domácím
prostředí pacienta. Jedná se jen o změnu názvu. Činnost služby zůstává
v plném rozsahu zachována.
Přes karanténu jsme otevřeli Noclehárnu 24hodin denně
Od pondělí 23. března jsme otevřeli Noclehárnu pro muže Blansko na
Starém Blansku v nepřetržitém provozu. Muži bez domova v noclehárně
pobývali také přes den a opustit ji mohli jen na nezbytné nákupy.
„Noclehárnu jsme otevřeli v nepřetržitém provozu z důvodu omezit
pohyb našich klientů po Blansku a okolí. Výrazně jsme tak eliminovali
možnost nakažení nebo nahodilého přenosu nemoci COVID-19,“
upřesnil vedoucí Noclehárny pro muže Jiří Papiž.
V nepřetržitém provozu noclehárna fungovala až do 17. května.
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Linka důvěry nově nabízí možnost popovídat si přes dobrovolníky
Na Telefonické krizové pomoci Lince důvěry Blansko zůstal nonstop
provoz i přes nouzový stav a různá omezení zachován. V době
pandemie koronaviru se podstatně zvýšil počet hovorů. Zatímco v roce
2019 bylo za 1. čtvrtletí 1408 hovorů, v roce 2020 počet hovorů za
stejné období stoupl na 2133.
V současnosti také Linka důvěry na číslech 516 410 668 a 737 234 078
shromažďuje klienty, kteří se ocitli v izolaci a potřebovali by si párkrát
týdně s někým popovídat. V novém programu Diecézní charity Brno
Dobré srdce na dálku můžou lidé telefonicky sdílet svoje obavy, pocity a
vše, co je těší nebo trápí s vybraným dobrovolníkem.
Rozdáváme roušky. Obcím, farnostem i veřejnosti

Projekt Dobré srdce na dálku
nabízím osamělým lidem možnost
telefonování s dobrovolníkem
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V charitních službách pro lidi s postižením jsme z důvodu pandemie
koronaviru museli výrazně omezit provoz. Bez přerušení fungovalo jen
Chráněné bydlení Betany v Boskovicích. V ostatních službách pracovníci šili
roušky. Sami už máme látkových roušek dostatek, proto jsme je nabídli
obcím, farnostem i lidem z široké veřejnosti.
Pokud máte stále ve vaší obci zájem o roušky pro vaše občany, obraťte
se na zástupce ředitele Charity Blansko Miroslava Doležela na mail
miroslav.dolezel@blansko.charita.cz.
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Sbíráme potraviny pro lidi v nouzi
Kvůli zrušené Národní sbírce potravin máme akutní nedostatek potravin
pro lidi v nouzi. Ve spolupráci s městem Blansko jsme v rámci projektu
Pomáháme Blansku uspřádali Sběr potravin. Trvanlivé potraviny jako
jsou například konzervy, polévky v sáčku, těstoviny, olej, rýži, luštěniny,
dětskou výživu nebo trvanlivé mléko můžete darovat v Informační
kanceláři Blanka na Rožmitálově ulici. Potraviny přerozdělujeme
nejpotřebnějším z regionu. Balíčky s potravinami ze sbírky jsme už
začali rozvážet prvním rodinám i jednotlivcům.
Z důvodu nedostatku potravin jsme se také rozhodli omezit tradiční čtvrtletní
sbírku jen na trvanlivé potraviny, dětské oblečení a drogerii.
Ve středu 10. června sbírku pořádáme hned na několika místech okresu
Blansku.
Více informací najdete na našich stránkách https://blansko.charita.cz/.
Děkujeme!
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Připravujeme
V letošním roce slaví Mobilní hospic sv. Martina 10leté výročí.
V rámci oslav chystáme koncerty a další akce.
První z nich je Pochod Srdcem Moravského krasu.
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20. června – Pochod Srdcem Moravského krasu
Registrace: od 9 do11 hod u Domu přírody Moravského krasu
Startovné: 50 kč, děti zdarma
Trasy: 5 km, 10 km, 15 km
Co navíc: hravá stanoviště pro děti a dospělé, lukostřelba,
prohlídka Domu přírody – zdarma

Koncert Pavla Žalmana Lohonky
Benefiční koncert původně plánovaný na jaro 2020 jsme museli kvůli
pandemii nemoci Covid-19 odložit na podzim letošního roku.
Přesný termín včas upřesníme na našem webu a na facebooku.
Děkujeme za pochopení!
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Dárci
Během pandemie koronaviru pracovali také naši zaměstnanci v tzv. první
linii. Zdravotní sestry, pečovatelky, pracovnice hospice a další nadále
jezdili pomáhat lidem do jejich domovů. V každodenním přímém styku
s klienty byli také pracovníci služeb pro lidi bez domova, azylových domů
i krizových pomocí. Naše potřeba roušek a dalších ochranných pomůcek
byla a stále je obrovská. Proto si velmi vážíme každé pomoci v této
nelehké době.
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Městu Blansku za pomoc s potravinovou sbírkou
Střední škole technické a gastronomické Blansko a Střední
škole André Citroëna Boskovice, příspěvkové organizaci za
štíty
Firmám Koplast, ILLLKO, Synthon, Pyrotek, městysu Křtiny,
panu Rosenbergovi, paní Minářové, farnosti Blansko a řadě
dalším jednotlivým dárcům za roušky, dezinfekci, štíty a další
ochranné pomůcky
Učitelkám z Mateřské školy Rodkovského za dobroty, které
napekly našim pečovatelkám a zdravotním sestrám na jejich
každodenní cestu v první linii pomoci
Za pravidelnou dodávku výborných obědů pro naše
zaměstnance brněnské firmě Avast Software
Za víno pro sestřičky a pečovatelky od blanenské vinárny Víno
Starák
Gastronomickému centru Kuliner plus - škola vaření za
výborné obědy
Za půjčení auta pro zdravotní sestry a pracovnice hospicového
týmu společnosti CanoCar s.r.o
Za finanční dary panu Burgerovi, firmě ARAPLAST,
Nadačnímu fondu „Klub SRDCAŘŮ“, panu Francovi, firmě
ITAB Shop Concept CZ s.r.o., Katolické besedě Letovice,
Jindřichu Rejtharovi velkoobchod s.r.o.a všem vám, kteří nám
umožňuje dále pomáhat
Nadaci Karel Komárek Family Foundation
Farnosti sv. Martina v Blansku
Za šňůrky firmě Stolmat Letovice a za látky na roušky, které
nám daroval secondhad Kejík Boskovice a všem vám, kteří
jste nám věnovali roušky a další pomůcky na šití

NEBO NÁM JAKKOLIV POMOHLI ♥
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