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Den Charity trochu jinak, který proběhl za podpory Města Třebíče, účinkujících a
sponzorů Oblastní charity Třebíč dne 25. 9. 2019 na Karlově nám., podpořili svojí účastí
také senátorka Hana Žáková a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk. 

  

„Ráda bych poděkovala všem účinkujícím, kteří vystoupili na oslavě Dne Charity trochu jinak.
Charita by bez jejich ochoty nemohla toto zábavné odpoledne spojené s prezentací svých
služeb uskutečnit. Vystoupily soubory Diskohrátky a Zumba ze ZŠ Václavské náměstí,
mažoretky Cheerladies Třebíč, následovali Tom Bowling, SQOST, FRENCIZ a BAGR. Děti se
mohly vyřádit na skákacím hradu firmy BEKO. Zpestření jim přineslo i malování na obličej. U
stánku firmy Wera Werk si mohli zasoutěžit i dospělí. Občerstvení zajistila Farní kavárna,
stánky s grilovanými klobáskami a cukrovou vatou. Odpoledne bylo naplněno přátelskou a
pozitivní atmosférou, která doslova nabíjí a dodává energii pro další práci. Poděkování si
zaslouží moderátor Petr Palovčík, a také všichni pracovníci, kteří po celou dobu prezentovali
jednotlivé charitní služby ve stáncích a s ochotou informovali zájemce, jak je mohou v případě
potřeby využít. Na pomoc ve složité situaci mají právo všichni. Naším cílem je, aby vždy byla
dostupná těm, kteří ji potřebují. Věřím, že záměr občany nejen pobavit, ale také je seznámit s
našimi aktivitami, se naplnil,“ sděluje Jana Karasová, fundraiser Oblastní charity Třebíč.      

  

Akce přinesla navíc příjemné překvapení klientům Stacionáře Úsměv v podobě nové frézky.
Lidé přispívali do kasičky dobrovolnou částkou za „Zmrzlinu z Vysočiny“, kterou podávaly
zaměstnankyně TIPAFROSTU u stánku.

  

„Za vaše příspěvky jsme vám vděčni, jste naprosto úžasní, protože pokladnička je opravdu
těžká“, zaznělo na pódiu, když Jana Karasová předávala poděkování formou kytičky zástupcům
TIPAFROSTU.
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Po rozpečetění na Městském úřadě Třebíč bylo sečteno, že dobrovolné příspěvky za zmrzlinu
přinesly výtěžek 4.415 Kč. V další pokladničce bylo nashromážděno 2.020 Kč. Z nové frézky,
jejíž cena byla 6.999 Kč, se již v této chvíli těší klienti Stacionáře Úsměv. Díky patří všem, kteří
se svým příspěvkem zasloužili o její pořízení.

  

Den Charity trochu jinak se vydařil, děkujeme pracovníkům a dobrovolníkům, kteří akci zajistili
technicky, i veřejnosti za její hojnou přízeň a těšíme se na setkání při dalších akcích třebíčské
Charity.

  

Marie Paločková
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