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Den Charity 2018 na Karlově náměstí

  

Oblastní charita Třebíč se připojuje ke kampani Diecézní charity Brno a při příležitosti
svátku sv. Vincence – patrona charitní činnosti pořádá v úterý 25. 9. 2018 od 14 – 17
hodin na Karlově náměstí v Třebíči Den Charity, na který je zvána široká veřejnost. 

  

„Představí se zde jednotlivé charitní služby, lidé si mohou přijít vyzkoušet plstění vlny, vyrobit si
přívěsek na klíče v podobě usměvavé postavičky nebo náramek z padákové šňůry,“
vyjmenovává nabídku odpoledního programu ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek a
dodává: „
A také se třeba podívat, jak se tká na kolíkovém stávku. Mohou si odtud domů odnést některý z
výrobků pracovních terapií.
“      Dobrovolnické centrum zde chystá vystavit příspěvky účastníků soutěže vypsané k 15.
výročí akreditovaného dobrovolnictví. 
„Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili svou kresbou, fotografií či texte. U
dělalo nám to radost a na všechny čeká malá pozornost“, 
říká koordinátorka Martina Veselá a vyzývá: „
Chceme naší prezentací sdělit lidem poznanou zkušenost, že dobrovolná pomoc přináší něco
hezkého, prospěšného oběma stranám, jak té, co pomoc dostává, ale i tomu, kdo ji dává. Kdo
by to chtěl zakusit, může se do této záslužné činnosti také zapojit. Vítáme další zájemce!“ 

  

Z Centra podpory rodin Ruth vzkazuje koordinátorka Helena Marečková: „Navštivte určitě i náš
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stan. Přiblížíme vám mezigenerační projekt Rodinson i projekt Daruj dvakrát. Rádi bychom také
společně s vámi v tento den vytvořili společný obraz. Proto určitě přijďte, těšíme se na vás!“

  

Zdravotní sestry opět změří zájemcům krevní tlak a glykémii, K-centrum Noe umožní prohlídku
svého terénního auta a nabízí též testování na žloutenku a HIV. Ochutnávku polévky připraví
azylový dům pro muže. 

  

Ani hudba, písničky a tanec nebudou chybět.

  

Zazpívají Jana Ondráková, Lukáš Polakovič, vystoupí žáci z třebíčské základní umělecké školy
a děti z tanečního kroužku ze ZŠ Horka-Domky. Pozadu nezůstanou ani senioři z domu s
pečovatelskou službou, kteří k této příležitosti natrénovali Senior country tanec. 

  

Je pamatováno i na děti. Mohou se těšit na balónky s logem Charity, jistě se rády zabaví na
skákacím hradě a zapojí se do připravených her. Vstup na akci je volný. 

  

„Přijměte naše srdečné pozvání na Den Charity a přijďte s námi strávit příjemné odpoledne,“
uzavírá ředitel Petr Jašek. 

  

Ve středu 26. 9. 2018 budou pracovníci a dobrovolníci Oblastní charity Třebíč pokračovat v
oslavách Dne Charity a vypraví se na společné setkání do Lukova u Mor. Budějovic ke slavení
mše sv. v 16 hod. v místním kostele sv. Jana Křtitele, vyslechnou přednášku o babických
událostech a prohlédnou si nedávno otevřenou Síň p. Buly s výstavou „Věřím, že můj krátký
život nebyl nadarmo“. Poté bude následovat neformální setkání ve farní zahradě. 

  

Marie Paločková
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