
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Milí přátelé a vážení dárci, 

s příchodem léta Oblastní charita Hodonín přináší další newsletter, díky kterému získáte 

přehled o naší činnosti za uplynulé tři měsíce. Tu bychom nemohli vykonávat bez Vaší štědré 

podpory. Děkujeme za dary, díky nimž se uskutečnily některé akce. 

 Petra Čechová, FR a PR Oblastní charity Hodonín 

 

 

 

Sbírka potravin 

v brněnském Makru 
Zakoupením trvanlivých potravin anebo drogistického zboží 

bylo možné přispět lidem a rodinám v nouzi. Celostátní akce 

Sbírka potravin se konala 18. května ve vybraných prodejnách 

obchodních řetězců. Oblastní charita Hodonín tentokrát 

sbírala potraviny pro potřebné v brněnském Makru.  

Díky štědrým dárcům se nám podařilo získat 550 kg potravin 

a 45 kg drogistického zboží, které pomohou například 

opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v 

krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným 

postižením. 

Partnery sbírky jsou organizace: Charita Česká republika, 

NADĚJE, Armáda spásy a Slezská diakonie. 

V roce 2018 pomohly potravinové banky 100 000 potřebným 

prostřednictvím více než 600 neziskových organizací. Cesta 

darovaných potravin je krátká. Darující pomáhá přímo ve 

svém regionu. 

 

 

Stalo se! 



 
 
 

Hudbou pro dobrou věc 
V první polovině května se rozezněly v hodonínském kostele tóny modrých houslí Pavla Šporcla. Ten se rozhodl, 

že vystoupí pro hodonínskou charitu za polovinu svého obvyklého honoráře. Jelikož jsou nákupy automobilů pro 

pečovatelské služby stále palčivým tématem, výtěžek z koncertu tedy měl částečně pokrýt jejich pořízení. Kostel 

byl vyprodaný do posledního místa a diváci odcházeli s příjemným pocitem. 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Díky tomuto koncertu se vybralo na nákup automobilu pro Pečovatelskou službu Hodonínsko 30.614,48 Kč. 

 

Nadace Terezy Maxové pomáhá i u nás 
Nadace Terezy Maxové dětem finančně podpořila projekt 

"Rodina - to nejlepší pro dítě", který se uskutečnil v roce 2018 

v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Hodonín, které provozuje Oblastní charita Hodonín.  
Projekt byl zaměřen na rodiny s nezletilými dětmi, které se 

nachází v obtížné životní situaci a potřebují pomoc při naplnění 

svých funkcí. Cílem projektu bylo podpořit rodiny v jejich 

samostatnosti a funkčnosti. 

Rodiny byly v rámci projektu podporovány např. v jednání 

s úřady, ve zvládání školní přípravy a řešení výchovných 

problémů, ve zvládání hospodaření domácnosti, dluhové zátěže, v řešení bytových problémů, v zapojování se do 

pracovního procesu. Projekt v roce 2018 podpořil celkem 13 rodin.  

Jedním z účastníků projektu byla i rodina paní F., která žije ve ztížených sociálních, bytových a finančních 

podmínkách. Ze strany služby probíhala podpora v hledání vhodného a stabilního bydlení, proběhl doprovod na 

prohlídku a podpora v jednání s pronajímateli ohledně nájmu, energií, dluhu souvisejícím s bydlením a byl matce 

zprostředkován nábytek do pronajímaného bytu. Rodina také využívala pomoc ve zvládání školní přípravy a 

rozvojové činnosti pro děti.  

Ze zkušenosti víme, že v některých případech je zapotřebí delší spolupráce a také že jsou rodiny, které by mohly 

potřebovat podobnou podporu. Jsme proto velmi rádi, že nás Nadace Terezy Maxové dětem finančně 

podpořila v navázání projektem "Rodina - to nejlepší pro dítě II" a umožnila nám tak i v roce 2019 

pokračovat a rodiny dál podporovat. 

Stalo se! 



 
 
 
 

Školáci věnovaly svačiny chudým 
Pro jedny na vyhození, pro druhé k nezaplacení. Školáci ze základní školy Vančurova v Hodoníně se rozhodli 

věnovat svačiny pro potřebné. Celý nápad iniciovali děti z hodonínského školního parlamentů, kterým se nelíbilo 

plýtvání jídlem. Tyto zdravé svačiny dováží do místní školy jednou za dva týdny externí firma. Získané potraviny 

jsou rozděleny mezi klienty Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Hodonín a Domova pro patky s dětmi 

Hodonín. Děkujeme žákům i pedagogům za tento skvělý počin a velkou pomoc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Díky finančnímu daru od firmy Karel 

Kaňák, s.r.o. (13.000 Kč) a Munters 

CZ (20.000 Kč) jsme mohli začít 

s opravami herních prvků v Domově 

pro matky s dětmi Hodonín. Herní 

prvky vlivem počasí, stářím a 

používáním vyžadovaly opravu. Dětem 

hrozilo zranění dětí a revize byla kvůli 

špatnému stavu zamítnuta. Skluzavka 

s houpačkami byla instalovaná na 

zahradu v roce 2007 a šestihran v roce 

2015. Oprava byla nezbytná, aby hraní 

na zahradě nebylo pro děti 

nebezpečné a mohly je i nadále 

využívat. V současné době je 

v azylovém domě 26 dětí, které prvky 

hojně využívají. 

 

Stalo se! 

 

Poděkování 



 
 
 

 

Koláč pro hospic 
V letošním roce se uskuteční další ročník charitní sbírky Koláč pro hospic. Za dobrovolný příspěvek dárce obdrží 

sladký koláč, jehož koupí přispěje na domácí hospicovou péči. Tato služba provází nemocné v jejich posledních 

dnech. Poskytujeme komplexní odbornou a hlavně individuální péči nevyléčitelně nemocným. Naše dobrovolníky 

s koláči můžete potkat 9. října v ulicích Hodonína, Slavkova u Brna a Bučovic. 

Stále hledáme firmy, které otevřou dveře našim dobrovolníků a zakoupí si lahodný koláč na podporu 

domácí hospicové péče. 

V minulém roce se do projektu zapojila Nemocnice T. G. M. Hodonín, Sonnentor s. r. o., Karel Kaňák 

s. r. o., Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., 

KPB Intra, LIKO-S, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krásné dny vám přeje Oddělení fundraisingu Diecézní charity Brno 

třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 

 

Co chystáme 

 Krásné dny vám přeje Petra Čechová, fundraiser OCH Hodonín 

 petra.cechova@hodonin.charita.cz, tel. 736 529 293 

   Wilsonova 7, 695 05 Hodonín 

www.hodonin.charita.cz 

Chcete nás podpořit? Pošlete dárcovskou sms ve tvaru DMS DCHB 30 na č. 877 77. 

Cena sms podle tvaru je 30, 60 nebo 90 Kč, Diecéz charita Brno obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.  

Více na www.darcovskasms.cz. DĚKUJEME! 
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