
Zobrazit e-mail v prohlížeči

Vážená paní, vážený pane,

srdečně Vás zdravím v době, která není úplně jednoduchá a pro niž je charakteristické slovo nejistota.        
To, co platilo včera, dnes už neplatí, velmi obtížně se cokoliv plánuje a větičku „Uvidíme, co nám s tím udělá
covid…“, slyšíme snad ze všech stran. O to radostnější je naopak jistota, že se v těchto nejistých časech
můžeme opřít o sílící pomoc našich sympatizantů, dárců a dobrovolníků. Díky vám všem můžeme pokračovat
v našem poslání - pomáhat lidem všude tam, kde je třeba, bez ohledu na komplikovanost situace. Druhá vlna
koronavirové epidemie proto intenzitu naší práce neoslabila, ale naopak posílila. Děkujeme vám všem, kteří
stejně jako my věříte v dobro a jste s námi na jedné vlně. Včera, dnes i zítra.
 
V tomto Charitníku vám chceme na vlně dobrých zpráv představit novou tvář a název Klubu přátel Caritas;
název, který srozumitelně odkazuje na prospěšnou činnost tohoto společenství pravidelných dárců. Z členů
Klubu přátel Caritas budou nově Dobročinní, tedy lidé, díky jejichž příspěvkům se dějí dobré věci a jejichž
krédo Dobře darovat, dobře pomáhat vyjadřuje důvěru v charitní práci i jistotu efektivního využití každého
daru.

Prostředky darované Dobročinnými dokážou pohotově adresovat naši pomoc tam, kde je to nezbytné, když
se neštěstí přižene doslova jako velká voda – jako při letošních bleskových záplavách na Uničovsku nebo
celostátních povodních v minulých letech. Můžeme okamžitě reagovat, když se lidem ve zlomku vteřiny obrátí
život vzhůru nohama – jako obyvatelům Bejrútu po nedávné explozi.
 

https://charita-cr.u.mailkit.eu/mc/VQCCCIPU/DPIOOUFXOJFKYYTLFW
https://charita-cr.t.mailkit.eu/mc/VQCCCPWV/APCHOODMSOJJPMBIVA


Dobře pomáhat
 

Naše pečovatelská náruč je otevřená opravdu
zeširoka. Jsme nablízku lidem ve všech koutech
republiky i v mnoha zemích na pěti kontinentech.
Stejně jako si nevybírá lidské utrpení, neděláme
rozdíly ani my. Pomáháme, komu je třeba a kde je
třeba. Čtěte více o pomoci...

Dobře darovat
 

Jsou slabí, bezmocní a trpí, avšak společně můžeme
jejich život změnit k lepšímu. Přidejte se k nám
všem, kteří pomáháme těžce zkoušeným lidem, a
staňte se jedním z Dobročinných!

PŘIDEJTE SE

 

S přáním všeho dobrého,
Milan Vlasák
 

Díky pravidelné podpoře se nám daří průběžně zkvalitňovat péči pro seniory a nemocné, kteří každý den
spoléhají právě na tu svoji „paní od Charity“. Za pokračování domácí pečovatelské a zdravotní péče bojujeme
právě teď, uprostřed druhé vlny epidemie, ze všech sil. Také úspěch dlouhodobých projektů závisí na
pravidelné finanční podpoře, protože například dobrá úroda na políčkách v Zambii se nevypěstuje jen tak    
 a ze dne na den.
 
Těší nás, že s vaší podporou dokážeme pomáhat lidem ve správný čas na správném místě. Tento nekončící
příběh solidarity totiž přináší všem potřebným nekonečnou radost.

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

https://charita-cr.t.mailkit.eu/mc/VQCCCICE/VVMBOASRHBJWGEOZDB
https://charita-cr.t.mailkit.eu/mc/VQCCCIUP/CHBJIPOJHQDUSZHLZV
https://charita-cr.t.mailkit.eu/mc/VQCCCMQV/QQGYLNWMPZZLZDKVNQ
https://charita-cr.t.mailkit.eu/mc/VQCCCMVW/ZRPLUSXSYSHYQXJVOI
https://charita-cr.t.mailkit.eu/mc/VQCCCPWC/GBMBABZYKJONBANQPM
https://charita-cr.t.mailkit.eu/mc/VQCCCIIE/IOADQYPVIUELDZZUWR
https://charita-cr.t.mailkit.eu/mc/VQCCCMUQ/VXUWXVAPOWXWNINOUS
https://charita-cr.t.mailkit.eu/mc/VQCCCIUQ/ANQNHHLYJKMKHRWMIO


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

https://charita-cr.u.mailkit.eu/mc/VQCCCIIL/PSJXFSNXQPBKEQWGUX
mailto:sekretariat@charita.cz

