
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vítáme Vás  po prázdninách opět na stránkách Farní charity. 
  

Schůzka Farní charity 
 
Na první schůzce Farní charity po prázdninách se sejdeme opět třetí úterý v měsíci, tj. 17.9.2019 v 17 

hodin na faře (případná změna by byla uvedena v charitní skříňce u fary). Srdečně zveme nejen 
všechny členy naší Farní charity, ale i další zájemce, kteří by měli zájem o práci v naší dobrovolnické 

organizaci.  

 

Humanitární sbírka  
 

Tradiční podzimní humanitární sbírku bychom chtěli uskutečnit začátkem října. Přesné datum zatím 
není stanoveno. Bude dojednáno během září a následně uvedeno v říjnovém Kurýru, ve vitrínce Farní 

charity u kostela na náměstí a na říjnové stránce Farní charity. 
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Z  Charity Česká republika: 
 

Petice Doma je doma 
 

Charita Česká republika, která je největší 

poskytovatel domácí zdravotní péče v Česku, 
zveřejnila petici Doma je doma 3. července poté, co 

se – spolu s ostatními partnery z oboru – nedohodla 

se zdravotními pojišťovnami na podobě financování 

pro příští rok. 
Podmínkou ozdravení stavu domácí zdravotní péče 

je zrušení nespravedlivých regulačních mechanismů, 

které nyní umožňují zdravotním pojišťovnám zpětně 

neuhradit část již poskytnuté ošetřovatelské péče, 
přestože ze zákona poskytnuta být musela. 

V důsledku nízkých plateb za zdravotní výkony a nespravedlivou regulací by při zachování tohoto 

postupu domácí zdravotní péče zanedlouho zanikla. Sestry by z trvale podfinancovaného oboru 

odešly za lepším výdělkem – a pacientům by pak nebylo umožněno zůstat během nemoci v důvěrně 

známém domácím prostředí, což je pro ně nejkomfortnější. 
Petice, která má za cíl přimět politiky, aby se kritickým stavem domácí zdravotní péče začali vážně 

zabývat a aby zajistili její dostatečné a udržitelné fungování, získala už k 23. srpnu podporu více než 

trojnásobku občanů, než je pro její předání potřeba. Během sedmi týdnů se sešlo 36 261 podpisů na 

záchranu domácí zdravotní péče. V pondělí 26.8.2019 byly archy s podpisy předány petičnímu 
výboru Poslanecké sněmovny, ale podpisová akce nekončí, podpisy Charita sbírá až do konce září, 

protože chce ukázat, jak je toto téma společensky důležité a jak moc jsou služby Charity potřebné. 

 

K petici vznikly speciální webové stránky na adrese www.charita.cz/domajedoma, kde je k dispozici  
text petice a formulář petičního archu ke stažení. 
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