Diecézní charita Brno pomáhá už čtvrt století
Den Charity slaví Charita již od roku 2004. Smyslem této celostátní akce je seznámit
veřejnost s posláním, činností a nabídkou služeb a poděkovat za projevenou přízeň.
Den Charity se každoročně koná v průběhu září a října.
Letošní ročník bude pro Diecézní charitu Brno výjimečný. Je to totiž už čtvrt století,
co Diecézní charita Brno pomáhá všem potřebným prostřednictvím svých služeb.
V den svého svátku, 21. 9. 2017, chce Charita informovat co největší počet lidí o tom, co
dělá. Všichni, kteří tak budou obeznámení s nabídkou jejich služeb, mohou pak poradit těm,
kteří budou pomoc potřebovat.
Ve čtvrtek 21. 9. 2017, od 16.00-18.00 budou pracovníci Diecézní charity Brno, společně
s dobrovolníky, chodit po městě v červených charitních tričkách (náměstí Svobody,
Mendlovo náměstí a ul. Česká ) a rozdávat lidem letáčky s drobnou pozorností a
informacemi o Diecézní charitě Brno a seznamovat je se službami, které charita nabízí.
A na jaký program se můžete těšit u oblastních charit, spadajících pod Diecézní charitu
Brno?
V Oblastní charitě Blansko slavili Den Charity 16. 9. 2017 netradiční olympiádou
v Doubravici nad Svitavou.
V Oblastní charitě Břeclav se bude slavit 21. 9. 2017 prezentací služeb. Budete si moci
nechat změřit krevní tlak, povozíte se na vozítku Segway a děti se zabaví ve výtvarné
dílničce.
Oblastní charita Hodonín slaví také 21. 9. 2017. Na některých střediscích bude u této
příležitosti den otevřených dveří.
Oblastní charita Jihlava se rozhodla slavit Den Charity v pondělí 25. 9. 2017. Svou činnost
představí na Masarykově náměstí prostřednictvím výstavy fotografií, kreseb a výrobků
klientů svých služeb. Lidé si budou moci nechat změřit krevní tlak a o dobrou atmosféru se
postará jazzová kapela U zdi.
Oblastní charita Žďár nad Sázavou bude slavit Den Charity 25. 9. 2017. Jako dárek pro
veřejnost si jednotlivá zařízení připravila možnost nahlédnout do jejich prostorů, které nejsou
běžně přístupné všem.
Oblastní charita Třebíč si pro svůj den vybrala 25. 9. 2017. V Třebíči se budete moci
zúčastnit běžeckého závodu Selfierun, můžete se podívat na módní přehlídku, nechat si
změřit krevní tlak, glykémii, otestovat se na HIV a HCV. Děti si budou moci zasoutěžit a
připraven bude pro ně také skákací hrad.
Oblastní charita Znojmo vás na Den Charity zve na společnou pouť Gránickým údolím do
kostela sv. Kříže. Pouť se uskuteční 21. 9. 2017.
Pojďte slavit s námi! Těšíme se na vás!

