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Tisková zpráva z Charity Zábřeh ze dne 19. února 2020
Z výtěžku plesu pořídí Charita zdravotnické pomůcky pro hospicovou péči
Pobavení a podporu dobré věci přinesl letošní jubilejní dvacátý ples
Charity Zábřeh. Výtěžek večera, který znásobí Nadace Divoké husy,
použije Charita na podporu Domácí zdravotní a hospicové péče
Charity Zábřeh.
Benefičním večerem, který proběhl v pátek 31. ledna v Katolickém
domě, navázala Charita na předchozí tradici využít výtěžek k další pomoci. I letos podpoří službu, jejímž
smyslem je umožnit pacientovi prožít závěrečnou etapu svého života důstojně a s láskou mezi svými
blízkými.
„Z výtěžku plesu budou pro mobilní hospic pořízeny prostředky zdravotnické techniky, které zajistí komfort
při ošetřování pacienta, především při léčbě bolesti, která je nejčastějším příznakem vyplývajícím ze základní
diagnózy,“ objasnila využití výtěžku Jana Skalická z Charity Zábřeh.
Společenský večer již tradičně nabídl dobrou kuchyni, hudbu i doprovodný program v podání taneční
školy NEXT Šumperk a světelné show POSTERPOI Postřelmov. Návštěvníci si mohli z plesu odnést také
zajímavou cenu z tomboly, vybrat si drobnost z charitního blešáku nebo památku v podobě fotografie.
Návštěvníci v plně zaplněném sále se nejen
dobře bavili, ale nešetřili ani na útratě na
dobrou věc. Část výtěžku z letošního
18. mezinárodního sportovního plesu předal
v průběhu večera řediteli Charity Jiřímu
Kargerovi předseda spolku Burčáci Zábřeh Ing.
Petr Hošek. Po sečtení výnosů a odečtení
nákladů zůstal velmi pěkný zisk 55 tisíc korun a
to i díky řadě finančních nebo materiálních
darů, které regionální firmy věnovaly ve
prospěch konání benefice. Uvedenou částku se
zavázala zdvojnásobit pražská Nadace Divoké
husy, která podporuje snahy o samofinancování neziskových organizací, formou příspěvku na jejich
benefiční akce. Naposledy podpořila benefici zábřežské Charity v roce 2017, kdy se z výtěžku plesu pořídily
vyvýšené záhonky, mobilní truhlíky pro zahradní terapii klientů a využil se také na úpravu terénu denního
stacionáře Domovinka.
„Děkujeme všem návštěvníkům plesu za účast i podporu. Také těm, kteří se spolupodíleli na přípravě,
organizaci i průběhu celého večera, a také všem sponzorům a dárcům, kteří věnovali ceny do tomboly,
podíleli se na občerstvení nebo darovali prostředky na výtěžek plesu. Především ale děkujeme Nadaci Divoké
husy za její rozhodnutí naši akci podpořit,“ poděkovala na závěr Jana Skalická ze zábřežské Charity.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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