
 
 
Milí přátelé charitního díla, 
 
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce (2019) vřele přijali 
koledníky a štědře je obdarovali. V našem regionu se vybralo 763 662,-Kč, díky nimž jsme mohli 
spolufinancovat celou řadu menších či větších projektů. 
 
 
Finance byly využity: 

 Komunitní centrum Bohumíra Bunži – přestěhovali jsme sem dvě naše služby Centrum denních 
služeb a osobní asistenci. Mohli jsme vybavit kanceláře a dílny pro klienty. 

 Vrt na terapeutické zahradě – zahrada slouží klientům Centra denních služeb, kde se pěstují 
bylinky, zelenina a to je pak následně zpracováváno našimi klienty. Vlivem klimatických změn se 
nemůžeme spolehnout na dešťové srážky, proto bylo potřeba na zahradě vyvrtat studnu.  

 Dofinancovali jsme nákup aut pro Domácí hospicovou péči, podporu pro pečující a osobní 
asistenci  –  získali jsme finance od Jihomoravského kraje a firmy Agrofert na nákup čtyř aut a 
bylo potřeba dofinancovat tento projekt, abychom na něj dosáhli. 

 
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. 
 
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 14. ledna 2020. 
 
 
Z nové sbírky (2020) bychom rádi: 

 Pokračovali ve zvelebení zahrady na Odlehčovací službě, kde bychom chtěli zrealizovat projekt 
terapeutické bylinkové zahrady. 

 Rádi bychom dále podporovali služby (Centrum denních služeb a osobní asistenci) v Komunitním 
centru Bohumíra Bunži, která jsou přímo v centru města Vyškova. Jsme rádi, že jsou naše služby 
dostupnější a efektivnější.    

 Zvyšovat dostupnost profesionálních sociálních a zdravotních služeb. Bohužel bez obnovy aut pro 
naše pracovnice to nedokážeme, takže jsme podali projekt na IROP, abychom z Evropských fondů 
mohli nakoupit auta pro naše rozšiřující terénní služby. Tento projekt bude potřeba 
dofinancovat.  

 Dále chceme nabízet a rozšiřovat domácí hospicovou péči, aby každý, kdo se rozhodne o svého 
blízkého postarat až do konce jeho života, měl potřebnou oporu a pomoc. 
 

 
Prosíme o Vaši štědrost. 
 
Ing. Zdeňka Horáková, ředitelka 
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