Zobrazit e-mail v prohlížeči

Vážená paní, vážený pane,
ve světě se neustále něco mění, a tak jsme denně zaplaveni spoustou malých i velkých obyčejných zpráv.
Zprávy, které Vám právě přinášíme, jsou však neobyčejné. Vypovídají o světě, který společně měníme
k lepšímu. Vy a my. Proto vznikl tento Charitník, v němž Vás chceme informovat o tom, co děláme, poděkovat
Vám za podporu a povzbudit Vás vlnou dobrých zpráv, které dávají naší práci hluboký smysl. Ostatně události
uplynulých dní vlastně splynuly v mohutnou vlnu, která se nebojácně postavila té pandemické. Jako první se
vzedmula vlna lidské solidarity a proměnila dlouhé týdny koronakrize v nadšenou vlnu pomoci. Jsme hrdí na
všechny dobrovolníky, dárce a příznivce, kteří nám stáli – a stojí – po boku. Těší nás, že patříte mezi ně. Bez
vás všech bychom v boji proti neviditelnému nepříteli neobstáli. Děkujeme!
V naší každodenní práci jsme dokázali pokračovat bez ohledu na ztížené podmínky a nasazení na hranici
možností. K této obvyklé péči nám ovšem zdravotní a sociální důsledky epidemie „naložily“ další úkoly.
Především jsme se rozhodli pomoci co nejrychleji lidem, kteří kvůli vládním opatřením během pandemie přišli
o peníze na základní životní potřeby. Na konci března jsme vypsali Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti
bezmoci!, na jejímž kontě se už sešlo úžasných 4,2 milionu korun. Vybrané peníze pomohou lidem v kritické
životní situaci – matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova, opuštěným či starým. Zkrátka těm,
které současná doba srazila a pravděpodobně ještě srazí existenčně na kolena.

Nově se také umíme starat i o pacienty se středně těžkým průběhem nemoci covid-19, kteří stonají doma
nebo v našich pobytových zařízeních. Z prostředků nedávno založeného Fondu pomoci zdravotní péči jsme
nakoupili první mobilní oxygenerátory a rozvezli je do zařízení, v nichž už v těchto dnech pomáhají klientům

/

s kyslíkovou nedostatečností.
Hřeje nás u srdce, že i díky Vaší podpoře můžeme psát příběhy pomoci se šťastným koncem. Budeme Vám
je postupně vyprávět, aby sdělená radost ze společné práce byla dvojnásobná.

Příběhy pomoci

Chci pomoci

Maminka čtyřletého Adámka z Ostravy, která dobře

Do života mnoha lidí vstupuje epidemie až nyní, kdy

vycházela s penězi, si po dobu rekonstrukce

nově nakažených sice ubývá, ale těch, kteří nemají

pronajatého bytu našla místo na ubytovně a těšila se

ani na jídlo, bohužel přibývá.

na návrat. Před dokončením stavebních úprav však
přišla pandemie koronaviru a situace se radikálně
změnila. Šárka přišla o práci, a tím i o prostředky na

Darujte

ubytovnu. Nový byt zůstal rozestavěný a Šárka
s chlapcem se začali strachovat o střechu nad

Chcete-li rozevřít svou pomocnou náruč opravdu

hlavou. Zoufalou situaci se podařilo úspěšně vyřešit
až díky pobytové službě ostravské Charity a finanční
podpoře ze Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti
bezmoci! Celý příběh najdete zde.

zeširoka, staňte se pravidelným dárcem a členem
Klubu přátel Caritas.

S přáním všeho dobrého
Milan Vlasák
fundraiser

Tento e-mail byl zaslán na adresu na základě Vašeho souhlasu.
/

Nepřejete-li si od nás nadále dostávat informace e-mailem, odhlaste se prosím kliknutím na odkaz pro
odhlášení
Odesílatelem sdělení je:
Charita Česká republika, Vladislavova 1460/12, 110 00, Praha 1 - Nové Město
e-mail: sekretariat@charita.cz
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