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Yáženy pane stafosto, milí zastupitelé obce, milí občané Kamenné,

dovoluji si Vám sdělit naši vděčnost za Yašt podpotu Oblastní charity T ebíč, ktetou jste ptojeviJi zaslanou

smlouvou a srrym rozhodnutím zapojit se s p íspěvkem ve úši 17.000 Kč. Víme, že doba ie téžká, pfoto
s ctou a pokorou tento dar p iiímáme.
S díky Yám zasíIáme zpět jeden v. tisk smlouvy podepsan} naším panem editelem. Vaše gesto je pto nás

oceněním naší práce, a také závazkem vždy b t k dispozici Vašim poďebn m občanťrm.

MožnáVás bude zajímatl še nákladri na péči o 1 klienta Domácí zdravotní služby. Ročně činí 39.000 Kč.
Nap . služba domácího hospice je stovnatelná s nemocniční péčí pouze s tím tozdílem, že pacient umfuá

v blízkosti sw. ch dtah ch, ve svém domově, ptost edí, kteté mu je známé, a íle v anonymitě nemocničnflro
Iižka. Zemžít musíme všichni, ale jen malé ptocento lidí si p eje umírat o samotě. Většině pacient pomriŽe

v těžkém konci jejich rodina,bltzcí dtžící je za ruku v posledním okamžiku. Ptoto rrás neváhejte kontaktovat,
pokud budete hledat pomoc a ešení nějaké kizové situace pro někoho zYaších občanri.

P ikládám w. toční zptávu,3 r.ryhotovení letákri, kde jsou ve zktatce všechny služby, které poskytujeme, i s kontakty

na ně. Letál<y jsou obousttanné, dva z tich mrižete umístit napí, na nástěnku. Vě íme, že poskytováním našich

služeb jsme Vám opravdu nápomocni a zbavujeme Vás nemal ch starostí p i jejich zajlšťován pro Vaše občany.

Moc prosím, vy iďte poděkování všem člen m zastupitelswa i občan m Kamenné.
sleduite nás na: www.trebic.chanta.cz nebo na facebookov,ích stránkách.

Vě íme, že i pílš , tok nám pomrižete služby pot ebn m Ldem zajistit. Letos jsme dokáz l,, že na kňzové siťuace

umíme teagovat promptně. Zr ;stalr isme i v době, kdy ostatní ptacovali doma, aby se uchtánili od nákazy
COVID-l9. Ptacujeme stále v plném nasazeni, aby i ti, kte í isou sami, senio i, kte í maií rodinu daleko
nebo za nimi nemohla z d vodu karantény p iiet, mohli wžívat lélry, které pot ebuií, měli zaiištěnou péči
a stfavu. To vše nad rámec naší činnosti, ptotože i nadále navštěvujeme pacienty, kte í umírají a další klienty.

Vě íme v další spoluptáci a podpotu p i trledání zapá|enych lidí pro naše ptojekty. Pokud o někter|ch víte,

budeme rádt,když se s nimi podělíte o náš kontakt. P ivítáme i zájem dobtovolníkri.

S rictou apíánmvšeho dobtého, krásné pohody a spousty zdtaví cel} tento tok

J ana Karas ová, fundrai s er
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