
SRDCE CHARITY TŘINEC
Víte, pro koho bije srdce naší charity?

Odpovědí je možná víc, než vás napadne. Jsme prostě srdcaři a jste
jimi i Vy!

Jsme tu pro všechny, kteří potřebují pomocnou ruku.

Proč v mojí schránce přistál
tento e-mail?
Milí přátelé a příznivci,

předně nám dovolte poděkovat Vám

za  veškerou  podporu,  kterou  jste

nám poskytli v minulých týdnech.

Moc  Vám  děkujeme  za  solidaritu,

kterou  nám  projevujete  v  této

nelehké  době.  Věříme,  že  díky

podpoře šikovných lidí, se koronaviru

ubráníme!

Chceme, abyste věděli co se
u nás děje...
Tato doba změnila mnohé,

včetně plánů, které jsem pro tento

rok v Charitě Třinec měli. To

nejdůležitější se nám naštěstí

podařilo zachovat v nezměněné

podobě - zajišťovat s našimi

osobními asistentkami sociální službu

pro seniory. Teď je ale čas uvažovat

o tom, jak bude vypadat fungování

naší organizace po zbytek roku.



Aktuálně: Jarní sbírka kol pro Afriku je připravena.



Jak bude vypadat zbytek roku v Charitě Třinec?
Doba je nejistá, nikdo z nás neví, co přinesou příští měsíce. Ale přesto chceme

představit alespoň plány, které do konce roku máme.

V letošním roce budeme realizovat dva nové projekty z Programu na podporu

zdravého stárnutí Moravskoslezského kraje na rok 2020.

První projekt má název -  Pomoc pro pečující s Charitou Třinec 2020

Cílem projektu je, aby pečující získali komplexní podporu a mohli se starat ještě

kvalitněji a ve větší psychické pohodě o své blízké. Aktuálně probíhá rekon-

strukce místnosti v Charitním bazárku oblečení, která bude sloužit od června 

2020 jako poradna. Tam naše sociální pracovnice poradí, jak zvládnout péči o 

blízkého člověka jak po stránce odborné tak i sociální, seznámí s vhodnými 

kompenzačními či technickými pomůckami, poradí, jak si požádat o příspěvek 

na péči, jak si upravit byt, aby se péče stala jednodušší, poradí, na koho se 

obrátit, aby měl pečující člověk prostor pro regeneraci a odpočinek a podobně.

  Druhý projekt Mezigenerační setkávání s Charitou Třinec 2020

V rámci tohoto projektu uspořádáme do konce roku tři akce pro osoby ve věku

60 let a více, které podpoří aktivní stárnutí a budou rozvíjet mezigenerační

soužití ve městě Třinci. Akce, které zorganizuje jsou

Tříkrálový průvod 2020 - v lednu již proběhl tradiční průvod městem se Třemi

králi.

Setkání u společného stolu -  vaječina pro naše klienty, seniory, zaměstnance

a jejich rodiny.

Tanec pro všechny - u příležitosti „Mezinárodního dne seniorů“ se bude konat-
taneční zábava pro klienty  - seniory a osoby zdravotně postižené s rodinami.



Takové jsou naše plány, těšíme se a doufáme, že je budeme moci

realizovat. Zatím musíme s konkrétními daty ještě počkat, ale zveřejníme

je na našich webových stránkách co nejdříve budeme moci.

Benefiční módní přehlídka
musela být odložena, ale
nic není ztraceno.

Během blížících se měsíců,
chceme realizovat i již dlouho
připravovanou módní
přehlídku a další doprovodné
aktivity.

Celá akce se uskuteční jako
poděkování všem úžasným
lidem, kteří v této době
pomáhali našim neziskovým
organizacím.

V souv is lo st i  s  pandemi í  doš lo  k
út lumu naš ich  s lužeb a  d íky tomu

také ke  sn ížení  př í jmů,  což
výrazně zasáh lo s lužbu  osobní

as i s tence a  ce lou Char i tu  Tř inec.
Věř íme,  že  naše  s lužby  j sou v

současné době nezbytněj š í ,  než
kdy  dř íve.  Chcete  - l i  podpoř i t  naš i

č innost  a  př i spět  na  dobrou  věc,
stač í  KLIKNOUT



Děkujeme za podporu  všem  firmám, organizacím, spolkům a

jednotlivcům, kteří nám věnovali a přinesli ušité roušky, ale i

dezinfekci, ochranné štíty nebo ochranné rukavice.

A závěrem přejeme sobě i vám klidné a požehnané jarní dny

plné sluníčka a dobrých zpráv.

Kolektiv zaměstnanců Charity Třinec


