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Ve středu 3. 10. 2018 se uskutečnila sbírkově propagační akce Koláč pro hospic konaná
v blízkosti Světového dne hospicové a paliativní péče s cílem přiblížit charitní službu
Domácího hospice svaté Zdislavy, jež pečuje o nevyléčitelně nemocné lidi na sklonku
jejich života v oblasti Třebíčska, a získat také finanční příspěvky od štědrých lidí k
podpoře činnosti této služby. 

  

Od dobrovolníků či pracovníků Charity, které bylo možno v ten den potkat v Třebíči, v
Hrotovicích a v Náměšti nad Oslavou obdrželi dárci, kteří přispěli do zapečetěné pokladničky
hotovými penězi či letos poprvé i bezhotovostním způsobem, na místě informační letáček a
nádavkem sladký koláč.

  

Za tradičně velký lze označit zájem u zaměstnanců společností, jejichž management umožnil
přijít se sbírkou přímo do firemních prostor. „Měli jsme svá stanoviště v Jaderné elektrárně
Dukovany, ve společnosti Fraenkische a Vojenské letecké základně v Náměšti n. O., a všude
koláče mizely z košů poměrně rychle,“  líčí s
úsměvem Eva Vráblová, vedoucí Střediska sv. Zdislavy, jehož součástí je i Domácí hospic sv.
Zdislavy Třebíč.      

  

„Vloni jsme zaznamenali příspěvky ve výši téměř 10 tis. korun, což nás potěšilo, jak jsou lidé
štědří, letos se částka přehoupla už nad desítku, přesně 10 397 korun,“ konstatuje Jana
Štefánková z útvaru komunikace ČEZ – JE Dukovany. „
S radostí vnímám pozitivní přístup našich zaměstnanců k charitním sbírkám, ať už ke Koláči
pro hospic, ale i k Tříkrálové sbírce.“

  

Po spočítání příspěvků ze všech jednotlivých míst, kde se sbírka konala, se došlo ke
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konečnému součtu 43 535 Kč. Všem, kteří do sbírky přispěli, patří veliké poděkování. Stejně
tak i uvedeným firmám za vstřícný přístup. 

  

Díky dobrovolníkům – studentům Katolického gymnázia Třebíč za jejich pomoc i vedení školy
za jejich uvolnění pro akci. Rovněž pracovníkům Charity zapojeným do této sbírky. 

  

A dále všem pekařstvím, která napekla tu spoustu koláčků – tedy Nemocnici Třebíč, Pekařství
KLAS, PEKAŘSTVÍ MALENA s. r. o., i Pekařství VONKA, 
a věříme, že obdarovaným chutnaly.

  

„Letos se do Koláče pro hospic poprvé zapojily všechny oblastní charity spadající pod Diecézní
charitu Brno. Oblastní charita Třebíč ji koná již více let,“ říká ředitel třebíčské Charity Petr
Jašek a dodává : „Výtěžek naší sbírky
využijeme ke zkvalitnění a rozšíření hospicových služeb Oblastní charity Třebíč.“

  

„Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč poskytuje pacientům komplexní péči lékařů, zdravotních
sester, pečovatelek i podporu duchovní a psychoterapeutickou po 24 hodin denně ve všech
sedmi dnech v týdnu, péče se uskutečňuje v domácím prostředí našich klientů. A i zde jsme
schopni zajistit podmínky jako v nemocničním pokoji,“ říká Eva Vráblová, vedoucí Střediska sv.
Zdislavy. 

  

Tato péče u nás stále není plně hrazena státem, proto Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní
charity Třebíč hledá i další formy podpory u dlouhodobých partnerů i u drobných dárců. 

  

Marie Paločková
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