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Letos bylo všechno jinak. Koledu jsme přinesli online, a také koledníci Arcidiecézní charity Olomouc a Charity Olomouc, kteří
tradičně přinášeli požehnání do olomouckých institucí, letos do ulic nevyrazili. Tradiční průvod byl nahrazen setkáním Tří králů,
biskupa Mons. Antonína Baslera, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc Mons. Bohumíra Vitáska a primátora Statutárního města Olomouc Miroslava Žbánka, v katedrále sv. Václava. Ve středu 6. ledna dopoledne se zde poklonili narozenému králi v jeslích. Po
společné modlitbě popřáli před katedrálou na dálku všem lidem dobré vůle šťastný nový rok 2021.
Foto: Dominik Novák, Člověk a víra
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DUCHOVNÍ SLOVO
Milí charitní spolupracovníci,
vstupujeme do nového roku, který nám přináší mnohá výročí,
připomíná náš zřizovatel, O. arcibiskup Jan Graubner. Můžeme
je vnímat jako doplňující se mozaiku. Papež František vyhlásil
Rok sv. Josefa, aby připomněl 150. výročí vyhlášení sv. Josefa
ochráncem církve a Charita je její součástí. Vzpomeňme, že po
třicetileté válce byl v roce 1654 sv. Josef prohlášen za patrona
zplundrované České země. V pandemii, kdy umírá mnoho lidí,
mysleme na to, že je patronem umírajících. Je ovšem také patronem rodiny.
Rokem rodiny nás papež František volá k uskutečnění impulzů
z okružního listu Amorislaetitia (Radost lásky), vydané před
pěti lety. Rok rodiny začíná na svátek sv. Josefa, který je součástí Svaté rodiny.
V naší zemi slavíme i Rok svaté Ludmily, která zemřela před
1100 lety. Ta je matkou první křesťanské rodiny v čele naší

země. Je známá mj. svou starostí a péčí o chudé, nemocné a jinak potřebné lidi. Dobrovolné Charity, kterých bylo za první
republiky nespočet, byly po ní nazývány Ludmily.
Křest přijala na Velehradě od sv. Metoděje. A my jsme si připomněli 40 let od vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje spolupatrony
Evropy. Ctihodný sluha Boží arcibiskup Stojan, který nastoupil
do úřadu arcibiskupa právě před sto lety, byl nejen obnovitelem
Velehradu a Hostýna, ale i náboženského života Moravy. Právě on založil v Arcidiecézi olomoucké profesionální Charitu
s mnoha dobrovolníky a pověřil premonstráta ze Sv. Kopečka
P. Blahu jejím vedením.
Všechna tato výročí mají tedy i nám všem v Charitě co říct.
Můžeme si při těchto příležitostech uvědomovat naše kořeny
a být za ně vděční a na ně hrdí.
P. Bohumír

ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE

Tříkrálová sbírka letos proběhla jinak
Kolednické kostýmy Tří králů letos zůstaly nepoužity ve skříních.
Koleda, požehnání a přání všeho dobrého do nového roku zůstaly
ve virtuálním prostoru. Pokladničky, které neodmyslitelně patří
ke koledování, však nezahálely. Díky neuvěřitelné ochotě lidí,
kteří nám pomohli s umístěním kasiček na veřejně přístupných
místech, bylo možné Tříkrálovou sbírku uspořádat jinak. Tato
forma koledy probíhala do 24. ledna 2021 a v tuto chvíli již máme
spočítáno. Charitám olomoucké arcidiecéze lidé darovali fantastickou částku ve výši 14 520 700 Kč. Ti, kdo se rozhodli přispět
online, byli také velmi štědří a do virtuální kasičky naházeli 2
998 435 Kč. Celkový výtěžek v Arcidiecézi olomoucké ve výši

17 519 135 Kč vzhledem k současné situaci předčil veškerá naše
očekávání.
Děkujeme všem lidem dobré vůle za jejich neocenitelnou podporu, jak ve formě štědrých darů, tak za pomoc se zpřístupněním kasiček. DĚKUJEME!!!
Předem také děkujeme těm, kteří se ještě rozhodnou přispět do
online kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Této možnosti lze
využít do 30. dubna 2024.
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Charita ČR

CHARITA ČR

Kus dálnice místo sociálních služeb a finanční překážky pro obce
i neziskovky. Česká vláda chystá zásadní změny v čerpání evropských
fondů
Česká vláda při nastavování alokací a pravidel čerpání evropských prostředků nadále podceňuje význam prevence v oblasti
sociálního vyloučení a propadu lidí do bytové nouze. Navzdory doporučení Evropské komise, věcným připomínkám monitorovacích výborů či představitelů více než třiceti nevládních neziskových organizací a dalších subjektů, které působí v oblasti
sociálních a dalších služeb, vláda hodlá v programovém období
2021–2027 snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního
Fondu soudržnosti (FS) a zrušit výjimku z povinné spoluúčasti
v oblasti sociálních a dalších podpůrných služeb.
Prostředky ESF+ jsou u nás čerpány zejména prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ+) a přispívají k řešení
problémů, u nichž v programovém období 2021–2027 hrozí jejich
reálné prohloubení. Jde například o podporu fungování sociálních služeb, programů na zajištění dostupného bydlení, programů
na podporu zaměstnanosti či podpůrné služby pro seniory a rodiny s dětmi. „Prostředky evropského sociálního fondu představují
jeden z pilířů financování sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence. Snížení jejich dostupnosti bude Českou republiku
ve střednědobém výhledu stát více, než si myslíme,“ dodává Jiří
Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Česká vláda prohlašuje, že se jedná jen o drobné změny, které nadále umožní nevládním neziskovým organizacím získat evropské
finance prostřednictvím jiných evropských fondů a vyhnout se
finanční spoluúčasti díky výjimkám uděleným řídícím orgánem.
Prakticky však dochází k zásadnímu odklonu části prostředků
ze sociálních služeb a ztížení přístupu k evropským fondům nevládním neziskovým organizacím a obcím, které na rozdíl od komerčních subjektů nemají na navrhovanou povinnou spoluúčast
dostatečné finanční prostředky. „Neziskové organizace ze své
podstaty nemohou generovat žádný zisk a jejich projekty musí
často dofinancovávat veřejná správa v rámci vyrovnávacích plateb. Nedá se tedy očekávat, že by byly schopny do evropských
projektů investovat část svých finančních prostředků v rámci zvýšené a někde i nově vzniklé povinné spoluúčasti. V době, kdy je
zakázáno organizovat veřejné akce, se jim navíc zužuje prostor
pro pořádání charitativních akcí a sbírek,“ připomíná Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.
Původní doporučení Evropské komise navrhovalo alokovat do
OPZ+ 1,6 miliardy EUR. Česká vláda však tento příspěvek hodlá
zkrátit na 1,4 miliardy EUR a přesunout část prostředků z ESF+
do Fondu soudržnosti zaměřeného na rozvoj infrastruktury. To
může odebrat peníze tam, kde jsou nyní nejvíce potřeba. „Stále
probíhající pandemie SARS-CoV-2 dopadá nejvíce na seniory,
osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostmi, osoby s duševním onemocněním a další, tedy
obecně na sociální sektor. Snížení budoucí alokace ESF+ by bylo
nerozvážným krokem české vlády a špatnou zprávu pro nejohro-

ženější skupiny našeho obyvatelstva,“ uvádí Jiří Horecký. Celou
škálu sociálních a jiných služeb v oblasti prevence sociálního vyloučení, které lze pořídit za 200 milionů EUR (zhruba 5,2 miliardy korun), by přitom vláda vyměnila za přibližně 35 kilometrů
dálnice, které lze za daný objem prostředků postavit.
Krácení financí pro veřejně prospěšné služby se však netýká jen
nejzranitelnějších skupin. V brzké době budou ztrátou zaměstnání, živnosti či možnosti podnikat ohrožení mnozí obyvatelé České republiky, a to nejen ti, kteří jsou sociálním vyloučením ohrožení už dnes. Již téměř rok trvající krize vyvolaná koronavirovou
pandemií navíc zasahuje i do domácností. „Mezi hlavní rizika,
s kterými se v souvislosti s pandemií COVID-19 potýkají rodiny
s dětmi, patří ekonomické hrozby, jako ztráta příjmů a bydlení či
exekuce majetku, dále fyzické a psychické hrozby, jako je vyčerpání rodičů, psychické poruchy, domácí násilí a závislosti, včetně
závislosti na počítačové technice,“ vyjmenovává další možné problémy Anna Krbcová z Asociace Dítě a Rodina.
To, že vláda nebere vážně připomínky celé řady expertů a lidí
z terénu, potvrzuje i fakt, že ministerstvo financí začátkem ledna
avizovalo zcela zásadní změnu Pravidel spolufinancování projektů z prostředků EU pro programové období 2021–2027, která
nyní prochází připomínkovým řízením. Pokud navrhovaná pravidla vejdou v platnost, bude zrušena výjimka, která nevyžaduje
finanční spoluúčast u projektů podpořených z evropských fondů
v oblasti sociálních a dalších podpůrných služeb. To bude znamenat, že na evropské peníze by kvůli pětiprocentní spoluúčasti nedosáhla nejen řada nevládních neziskových organizací, ale
i příspěvkových organizací. „V důsledku bude ohrožena řada důležitých sociálních projektů jako azylové domy jak pro dospělé,
tak pro matky s dětmi, terénní programy pro lidi bez domova,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové
služby, dluhové poradny, ale i služby, které rozvíjí terénní a ambulantní psychiatrickou péči, podporují seniory a osoby se zdravotním postižením, programy na podporu zaměstnanosti či na
prevenci a podporu lidem v bytové nouzi,“ říká ředitel Charity
Česká republika Lukáš Curylo.
Poskytovatelé sociálních a dalších služeb se proti postupu české
vlády ohrazují už od loňského října, kdy se informace o krácení ESF+ poprvé dostaly na veřejnost. „Poté, co jsme v prosinci
napsali dopis přímo premiéru Andreji Babišovi, jsme byli státní
tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou odkázáni
na ministryně Alenu Schillerovou a Kláru Dostálovou,“ popisuje
Iva Kuchyňková z iniciativy Za bydlení, která v jednání zastupuje více než tři desítky neziskových a lidskoprávních organizací,
představitele akademického sektoru i další aktéry.
„Ministerstvo financí sice v podmínkách čerpání zachovalo původní nastavení mechanismů projektových plateb ex ante, jinak se však
s námi odmítlo sejít a diskutovat o našich připomínkách z důvodu
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zaneprázdněnosti. Zástupci ministerstva pro místní rozvoj, s nimiž
jsme měli probrat otázku participativnosti a transparentnosti dalšího procesu, nám pak na jednání v pátek 29. ledna sdělili, že alokace
evropských fondů je politickým rozhodnutím vlády, které jejich resort nemůže změnit,“ vypráví Iva Kuchyňková o tom, jak se vláda
vyhýbá dialogu se zástupci veřejně prospěšných služeb.
Představitelé české vlády sice upozorňují také na možnost čerpat evropské finance i prostřednictvím Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám (FEAD), ten však řeší především následky
problémů v sociální oblasti, nikoli jejich příčiny. Tyto finanční
prostředky tu byly i v předchozím programovém období. Nové je
pouze to, že jsou součástí operačního programu Zaměstnanost.
Podle zástupců iniciativy Za bydlení by se Česká republika měla
soustředit v první řadě na preventivní řešení sociálního vyloučení
a nikoli až na pomoc těm, kteří již do extrémní chudoby upadli.
„V současné náročné době, kdy řada rodin čelí kvůli dopadům
nemoci COVID-19 vážným problémům, lze očekávat další zvýšení poptávky rodin po poradenských a preventivních sociálních
službách. Za této situace je potřeba tyto služby naopak podpořit
a nikoli krátit finanční prostředky do této beztak již dlouhodobě podfinancované oblasti,“ míní Anna Krbcová z Asociace Dítě
a Rodina.

„Návrh krácení alokace ESF+ je zjevně politickým rozhodnutím, které nereflektuje aktuální potřeby české společnosti. Znovu proto požadujeme po vládě, aby se touto věcí nadále zabývala
a zachovala alokaci ESF+ v původním rozsahu,“ opakuje Iva Kuchyňková požadavky poskytovatelů sociálních a dalších služeb.
„Dále požadujeme, aby Pravidla spolufinancování evropských
fondů na programové období 2021–2027 v aktuálním znění vláda neschválila a nařídila zapracovat stejnou výjimku umožňující
nulový podíl příjemce pro podporu nebo ochranu osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby a aktivity sociálního začleňování a aktivity v oblasti sociálního dialogu,
jaká byla uvedena v Pravidlech spolufinancování v předchozím
programovém období,“ uzavírá za iniciativu Za bydlení Iva Kuchyňková.
Kontaktní osoba za iniciativu Za bydlení:
Mgr. Iva Kuchyňková
Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha
Česká republika
e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz

Zprávy z Charit
Charita Holešov

Ohlédnutí za letošním Tříkrálovým (ne)koledováním
Letošní Tříkrálová sbírka neprobíhala v tradičním duchu, byla
jiná, nová a neznámá. Přemýšlela jsem, jak bych vás, čtenáře Holešovska, informovala o tom, jak dopadla. Napadlo mě se s vámi
podělit o můj příběh. V pondělí 4. ledna 2021 jsem se dověděla,
že Tříkrálová sbírka vlivem současné koronavirové situace v ČR
opravdu nebude v takovém režimu, na který jsme byli zvyklí.
Z této informace jsem byla nesvá, neboť jsem věděla, že mě čeká
mnoho práce, telefonátů starostům okolních obcí a vysvětlování, proč nebudou domácnosti obcházet tříkrálové skupinky, proč
nezazní jejich zpěv, předávání požehnání označením vstupních
dveří domů a bytů klasickým K † M † B † 2021 atd. A i vy, příjemci tohoto požehnání a dárci svých finančních příspěvků, jste
nevěděli, jakým způsobem vám bude dovoleno přispět na charitativní účel. Ano, byla zde možnost zasílat své finanční dary
prostřednictvím ONLINE kasičky nebo DMS, ale tato virtuální
forma nenahradí osobní setkání. Zjistila jsem ale, že i v této nelehké době se můžu spolehnout na velké množství lidí, pro které je Tříkrálová sbírka již neodmyslitelnou součástí jejich života
a mají soucit s potřebnými spoluobčany. Za aktivní pomoci pana
ředitele Charity Holešov Mgr. Milana Jelínka, pana starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta a vedoucího odboru kultury,
školství a památkové péče města Holešova pana Mgr. Petra Chvátala a jejich spolupracovníků a také díky ochotě provozovatelů
obchodů s potravinami, drogérií, lékáren či tabáku, se podařilo
umístit tříkrálové kasičky na 30 „sbírkových“ míst. Zde byla pro
vás možnost vložit svůj příspěvek přímo do pokladničky. Na těchto místech byly pro dárce připraveny i kalendáříky, cukříky a posvěcená křída. A neměla bych zapomenout ani na velmi důležité
umístění kasičky v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Holešově, kde byl za ni zodpovědný holešovský děkan a farář
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P. J. Walczak. Všechny tyto informace jste se dověděli prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek Města Holešova
a Charity Holešov. Do kasiček jste mohli přispívat od 4. ledna
až do 24. ledna 2021. Dne 26. ledna 2021 přivezl pan Mgr. Petr
Chvátal za doprovodu strážníků Městské policie kasičky do sídla
Charity Holešov na Tovární ulici. Zde jsme kasičky úředně rozpečetili, obsah spočítali a vyšla nám moc krásná částka. Ve městě
Holešov a místních částech bylo vybráno neuvěřitelných 162 484
Kč, z toho v Tučapech 17 990 Kč, ve Všetulích 14 225 Kč, v Količíně 5 609 Kč, v Dobroticích 3 989 Kč a v Žopech 2 800 Kč.
Podobným způsobem jako v Holešově probíhala Tříkrálová sbírka i v okolních obcích. Díky iniciativě starostů a jejich občanů

jsem mohla přes Českou spořitelnu a za pomoci její pracovnice
paní Dagmar Charvátové zaslat na tříkrálový účet celkem 198
330 Kč. Celkem tedy 360 814 Kč.
Chtěla bych poděkovat všem výše uvedeným za jejich zapojení
a pomoc, paní Haně Helsnerové za propagaci sbírky a vám,
občanům, že jste na nás nezapomněli a cestu, jak přispět na
dobrou věc, jste si našli. Vybrané příspěvky poslouží zejména
na charitativní účel v regionu Holešovsko.
Gabriela Botosová, DiS.,
koordinátor TKS 2021

Charita Hranice

Tři králové v Jindřichově
Děti ze základní školy v Jindřichově, které nemohly samy vyrazit na koledu, za sebe vyrobily „náhradníky“, kteří sice nezpívali, ale o to pečlivěji hlídali pokladničku na obecním úřadě.
Radka Andrýsková,
Charita Hranice

Tříkrálová sbírka 2021
Výnos z pokladniček Tříkrálové sbírky 2021 v děkanátu Hranice
byl 747 684 Kč. ONLINE koleda ve prospěch Charity Hranice
k desátému únoru vynesla téměř 71 tisíc korun a na webových
stránkách www.trikralovasbirka.cz je možné přispět tímto způsobem až do 30. dubna.
Průběh Tříkrálové sbírky 2021 v Charitě Hranice výstižně charakterizuje slogan, který pro letošní sbírku vymysleli koledníčci
z Oseku nad Bečvou: „Letos vám u dveří zazpívat nemůžeme, za
každou korunu o to víc děkujeme.“
Skupinky tří králů v obcích Hranicka, Lipenska i Všechovicka
byly připraveny od druhého ledna vyjít do ulic, roznášet občanům
radost a koledovat ve prospěch charitního díla. Epidemiologická
situace na počátku ledna nás donutila přehodnotit situaci a neriskovat zdraví koledníčků a dárců. Místo vyslání tříkrálových

skupinek jsme hledali v městech a obcích místa, která by byla
nejen přístupná občanům. Museli jsme vždy najít dobrovolníka,
který by pokladničku na tomto místě byl ochoten hlídat. Díky
vstřícnosti pracovníků obecních úřadů, vedení i prodavaček místních prodejen potravin, lékáren, nejrůznějších provozoven a také
kněží se podařilo nabídnout našim štědrým dárcům 142 míst, na
kterých mohli netradičně až do neděle 24. ledna přispět do tradičních tříkrálových pokladniček.
Byli jsme mile překvapeni částkou, kterou jsme díky štědrosti
dárců po otevření všech pokladniček napočítali - 747 684 Kč, což
je přesně polovina loňského rekordního výnosu.Tradičně nejštědřejší byli občané Hustopečska. Děkujeme všem štědrým dárcům
a také všem, kteří se podíleli na organizaci sbírky nebo se starali
o sbírkové pokladničky.
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Výnos z pokladniček Tříkrálové sbírky 2021
CHARITA HRANICE
středisko Hranice
město Hranice
středisko Lipník nad Bečvou
město Lipník nad Bečvou
Farní středisko Všechovice

747 684 Kč
463 499 Kč
100 814 Kč
219 925 Kč
82 069 Kč
64 260 Kč

Charita ČR letos poprvé nabídla také virtuální online pokladničku, která je stále přístupná na stránkách www.trikralovasbirka.cz.
K desátému únoru přes tuto pokladničku přispěli dárci z bankovní karty nebo převodem z účtu přes platební bránu ve prospěch
Charity Hranice částkou 71 tisíc korun. Přispět do Tříkrálové
sbírky prostřednictvím online pokladničky můžete až do konce

dubna. Pokud se takto rozhodnete, nezapomeňte ve druhém kroku zadat jméno naší Charity nebo PSČ vaší obce či města.
V letošním roce plánujeme prostředky Tříkrálové sbírky použít
na přímou finanční pomoc rodinám s více dětmi, rodičům samoživitelům nebo osamělým seniorům. S výtěžku také podpoříme
terénní sociální a zdravotní služby Charity Hranice, včetně domácí hospicové péče. Chceme také pořídit zdravotní a kompenzační pomůcky, které zapůjčujeme rodinám, které se o své blízké
starají v domácím prostředí. Děkujeme za Vaši štědrost!
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat lidem, kteří naši pomoc
opravdu potřebují!
Radka Andrýsková,
Charita Hranice

Charita Kroměříž

Spolu to zvládneme aneb nyní zrychlíme!
Z projektu Spolu to zvládneme - Automobily Kroměříž II (reg.
č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009288) jsme získali 5 červených
vozidel Škoda Kamiq pro Osobní asistenci, které budou sloužit
při péči o zdravotně postižené dospělé i dětské občany v regionu
Kroměřížska.

Projekt byl realizován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, 82. Výzva IROP – Rozvoj sociálních
služeb (SVL) II. – SC 2.1.
Zpracovatel projektu: ASAP Management CZ s.r.o.
Osobní asistentky na Kroměřížsku díky novým vozidlům mají
ke svým klientům o kousek blíž!

Charita Luhačovice

Tradiční „Bazárek vánočního cukroví“ provoněl místní kostely
Luhačovice, 23. 12. 2020 – V neděli 20. prosince, čtvrtou adventní neděli, bylo v předsálí kostelů po mších svatých v Luhačovicích, Pozlovicích, Horní Lhotě a v Dolní Lhotě nabízeno vánoční
cukroví. Bazárek vánočního cukroví je tradiční dobročinnou akcí
Charity Luhačovice, která je pořádána v době adventní. Bazárek
spočívá v napečení a nabízení cukroví ostatním. Kdo chce, může
věnovat něco „dobrého“ z vlastních dobrot.
Děkujeme všem, kteří jste si zakoupili balíčky vánočního cukroví a přispěli částkami:
V kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích
6 611 Kč
V kostele sv. Martina v Pozlovicích		
6 479 Kč
V kostele sv. Dionýsia v Horní Lhotě
1 892 Kč
V kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě
2 779 Kč

Do Bazárku vánočního cukroví 2020 přispěli: Pekárna a Cukrárna Merkur – Petr Chmela, manželé Paszetenkovi a řada drobných dárců z obcí v naší územní působnosti. Všem srdečně děkujeme!!!
Výtěžek z letošního Bazárku vánočního cukroví je 17 761 Kč
a bude využit na činnost Charity Luhačovice, která vám nabízí terénní pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči a denní
stacionář pro seniory a zdravotně postižené.
„Děkujeme za vaše dary. O to víc je pro nás potěšující, že v této
složité době se stále najdou lidé, kteří jsou nás ochotni podpořit.
Tuto akci považujeme za úspěšnou i vzhledem k snížení kapacity
účastníků při bohoslužbách v kostelích,“ dodává sociální pracovnice Charity Luhačovice Anna Martincová.
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Děkujeme za vaše příspěvky, dobrou vůli podpořit touto sbírkou
naši činnost a děkujeme všem, kdo se jí zúčastnili. Děkujeme
všem dobrovolníkům za pomoc s chystáním a prodejem cukroví.
Kontaktní osoba:
Mgr. Karel Adámek
Koordinátor dobrovolníků Charity Luhačovice
E-mail: dorovolnici@luhacovice.charita.cz
Telefon: 737 012 235

Charita Olomouc

Tři králové se poklonili v katedrále Spasiteli
a na dálku popřáli šťastný nový rok
Slavnost Tří králů, mudrců či mágů. Přišli od východu, jejich
cestu vedla hvězda do Betléma. Šli se poklonit Králi, nesli mu
vzácné dary, zlato, myrhu a kadidlo. Tři bibličtí mudrcové z přelomu věků inspirovali k založení tradice tříkrálové koledy, posléze charitní sbírky. Nejen u nás, ale i v jiných zemích po prvním lednu vycházejí do ulic skupinky tříkrálových koledníků
a navštěvují domovy s radostným poselstvím, že na svět přišel
Spasitel. Výtěžek této sbírky každoročně pomáhá potřebným.
Letošní situace však nedovoluje tříkrálovým koledníkům stanout na prahu příbytků, koleda se nese pouze virtuálním prostorem. Zůstává však poselství Vánoc, Boží Syn přišel na svět, aby
přinesl všem lidem spásu. Svátek Tří králů je svátkem Zjevení
Páně.
Před katedrálou svatého Václava se ve středu 6. ledna sešli tři králové, aby oficiálně zahájili v olomoucké arcidiecézi a olomouckém
děkanátu Tříkrálovou sbírku 2021, která z důvodu epidemické situace proběhla letos celorepublikově pouze online. V tříkrálovém
kostýmu požehnal lidem na dálku biskup Mons. Antonín Basler
a Mons. Bohumír Vitásek, přáním k novému roku se připojil primátor města Olomouc Miroslav Žbánek.
Modlitba k Pražskému Jezulátku
Do katedrály vchází tříkrálová delegace ve velmi skromném
počtu. Zastavuje před betlémem a biskup Antonín Basler pronáší modlitbu Benedikta VI., která zazněla při návštěvě papeže
v Chrámu Panny Marie Vítězné v Praze: „Pane Ježíši, máme
Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal
člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie. Podobně
jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři,
se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. Stal ses
chudým, abychom my zbohatli z Tvé chudoby.Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa a dej, ať nám vždy vládne
láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život šťastnějším. Dopřej
všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození,
aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj.“
Přání pro letošní sbírku
V pozadí katedrály trpělivě čekají redaktoři Olomouckého kraje
a České televize. Katedrálou zní tradiční tříkrálová koleda z re-

produktoru a tři králové vycházejí před olomouckou dominantu,
aby na dálku pronesli požehnání a přání do nového roku. „Drazí přátelé, všichni, kteří jste se sešli dnes v tom počasí nevlídném, nicméně v čase, kdy vlídnost opanovává Českou republiku
v rámci Tříkrálové sbírky,“ ujímá se slova olomoucký primátor
Miroslav Žbánek, „v těchto těžkých časech je každé poselství,
každé slovo dobra, víry nebo naděje slovem důležitým. Moc si
přeji, aby ta letošní Tříkrálová sbírka nebyla poznamenána složitostí dnešní doby, ale dobrosrdečností a sdílením lidí a také
výsledkem, protože tato sbírka se historicky v mnohém bude
vymykat těm, které byly v uplynulých letech, i těm, které, doufám, přijdou v letech budoucích.
K tříkrálovým pramenům sbírky
Nastává chvíle na krátké rozhovory redaktorů s jednotlivými
králi. Skromný průvod se poté odebírá po skupinkách dvou lidí
na jedinou návštěvu, a to Arcibiskupství olomoucké, které je
kolébkou Tříkrálové sbírky. Mons. Jan Graubner děkuje třem
králům: „Vítám vaše královská veličenstva a děkuji za novoroční přání. Sbírka pomáhá už řadu let a bez dobročinnosti by
mnohé služby Charita vůbec nemohla poskytovat. Věřím, že si
lidé, kteří ctí tříkrálovou tradici a chtějí pomáhat, najdou cestu
a jejich dobročinnost bude významná. Jen tříkrálové koledování
bude letos tak mimořádně jiné. Doufám, že díky tradici a štědrosti lidí to nakonec Charita tak bolestně nepocítí.“
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Letošní Tříkrálová sbírka se po více než dvacetileté existenci
vlivem pandemie mění, ale poselství, o kterém čteme v Písmu,
zůstává stejné: Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned
tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili
Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh
v nich má zalíbení.“(L 2,10)
K+M+B+2021
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Jak jsme letos v Olomouci našli Tři krále
Tři krále letos v ulicích nepotkáte, přesto jsou v Olomouci místa, kde se i v době pandemie pradávní bibličtí mágové objevili.
Jedním z míst je Mateřská škola Rooseveltova a s ní sloučená
Mateřská školka Lužická.
Vybrat z několika desítek dětí tři krále, když samozřejmě chtějí
všechny, není snadné. Pak přichystat kostýmy, nalíčit, obléknout, nasadit tříkrálové koruny, zatímco další třídy trpělivě nacvičují písničky pro oficiální tříkrálovou delegaci.
Paní učitelky se ochotně ujaly role koordinátorek a organizátorek sbírky v místní školce: „Díky koronavirové situaci jsme
se letos rozhodly společně s MŠ Lužická zapojit do Tříkrálové
sbírky a podpořit dobrou věc,“ vypráví paní učitelka Barbora
Látalová.
A jak to všechno probíhalo? „Celý týden jsme nacvičovali koledu
„ My tři králové“, vyprávěli si příběhy o tom, jak to tenkrát bylo,
jak a s čím Tři králové k Ježíškovi dorazili. O roli tří králů byl
pochopitelně velký zájem,“ usmívá se paní učitelka.
Ve středu na svátek tří mudrců tříkrálová výprava, krásně oblečená, nazdobená a odhodlaná k daleké cestě, vyrazila. „Putovali
jsme ze třídy do třídy, koledovali a vybírali od dětí připravené
malé příspěvky, které jim rodiče nachystali a odměňovali jsme
je za to tříkrálovým cukříkem. Malí koledníčci si svoji roli velmi
užívali, děti i paní učitelky ve třídách byly doslova nadšené,“ líčí
paní učitelka Michaela Špručková.
Paní učitelka Jitka Štefková z Modré třídy dodává: „V této pochmurné době nám všem tříkrálové zpestření udělalo radost.
U srdíčka nás všechny hřeje, že jsme udělali dobrý skutek a v této
tradici rozhodně hodláme pokračovat i nadále.“
Koordinátorky Tříkrálové sbírky v olomouckém děkanátu
děkují všem dětem, jejich rodičům a paním učitelkám z MŠ
Rooseveltova a Lužická.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Noční centrum střediska Samaritán běží naplno
Noční mrazy představují pro lidi na ulici velké riziko. V zimních
měsících, kdy se kapacita nocleháren plní, otevřelo již 1. prosince nízkoprahové denní centrum střediska Samaritán tzv. „noční
centrum“. Lidé bez přístřeší zde mohou přespat na vypůjčené karimatce a strávit tak mrazivou noc v teple. Službu centra využije

během zimních měsíců průměrně okolo 20 lidí denně. Terénní
pracovníci registrují v zimě vyšší poptávku po spacácích a dekách u lidí žijících na ulici či v provizorních přístřešcích. Do terénu vyráží s lékárničkou, v případě potřeby vyjíždí k nemocným
do terénu i zdravotní služba.
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Na hraně kapacit
V době koronaviru se středisko Samaritán pohybuje na hraně kapacity nocleháren pro muže, a to z důvodu obsazení několika lůžek
lidmi se zhoršeným zdravotním stavem. „Tito klienti mají od praktického lékaře doporučený denní pobyt, tzv. leženku“ na nezbytně
dlouhou dobu. V posledních dvou dnech jsme tak museli odmítat
klienty z důvodu plné kapacity noclehárny pro muže,“ upřesňuje
František Buka, pracovník v sociálních službách s koordinační činností nocleháren. Noclehárnu pro ženy využívá momentálně kolem
8 žen, celková kapacita je 10 lůžek.
Teplo, bezpečí, ochrana života
Noční centrum střediska Samaritán poskytuje bezplatně lidem žijícím na ulici bezpečný prostor k přečkání noci bez újmy na zdraví.
Jedná se především o lidi, kteří se z kapacitních důvodů nedostanou na noclehárnu, ale i osoby, které nemají ani minimální částku 20 korun na úhradu noclehu. Klienti mohou strávit noc v teplé
místnosti, kde se mohou ohřát, uvařit si teplý čaj, kávu, přelít instantní polévku horkou vodou, případně ohřát jídlo v mikrovlnce.
Jen z pondělí na úterý využilo službu nočního centra 30 lidí. „Jsme
rádi, že se nám i v této nelehké době podařilo centrum otevřít. Abychom zabezpečili alespoň základní rozestupy, je maximální kapacita nočního centra 30 lidí s tím, že 24 z nich může přečkat noc
v jídelně, zbylých 6 může strávit noc v prostorách čekárny u zadní
kanceláře,“ vysvětluje Alexandr Vrabček, koordinátor azylových
domů střediska Samaritán.
Ze squatu do bezpečí
Pan Radek s psychiatrickou diagnózou přebýval několik měsíců
v odstaveném vagonu. Terénní pracovníci jej oslovili s nabídkou
možnosti docházet na nízkoprahové denní centrum. Nyní je pravidelným klientem, využívá noční centrum včetně služby sociálních
pracovníků k doprovodům na úřady za účelem vystavení dokladů pro poskytnutí dávek hmotné nouze. Vzhledem k aktuálnímu
zdravotnímu stavu nastoupí, díky pomoci sociálních pracovníků,
do léčebny dlouhodobě nemocných.
Terénní pracovníci navštěvují klienty ve squatech, oslovují je na
ulici, jsou k dispozici na kontaktních místech. S nástupem zimního období registrují snahu klientů přečkat toto období u známých,

někteří klienti jsou z důvodu zhoršeného zdravotního stavu hospitalizování např. v léčebně dlouhodobě nemocných či psychiatrické
léčebně. „Kdo se rozhodne zůstat v zimě ,venku', hledá různé cesty
jak se zahřát, ohniště, kamínka, teplé deky, spacáky, stany, provizorní přístřešky, teplovodní potrubí. V terénu máme také jedno
iglou, což je provizorní nouzový přístřešek, který využívá klient ve
squatu na zahrádce,“ přibližuje koordinátor nízkoprahového denního centra a terénního programu Dominik Vágai.
Zdravotní služba v terénu
V prosinci rozdávali pracovníci lidem na ulici čisté roušky a také
letáčky s informacemi jak se chránit před omrzlinami. „Klienti se
dozvěděli, co podporuje vznik omrzlin, jak je lze rozeznat a jaká
je první pomoc. Součástí letáčku byl kontakt na ordinaci pro lidi
v nouzi s uvedením ordinační doby. Další informace se týkaly
otevření nočního centra, kde mohou klienti bezplatně nocovat,“
pokračuje Dominik Vágai. Terénní pracovníci vyráží do terénu
vybaveni lékárničkou, občas ošetřují drobné odřeniny, poskytují
náplasti, obvazy. Výjezdů se dle možností a potřeb účastní i zdravotní sestra, která monitoruje zdravotní stav klientů a v případě, že
se nemohou dostavit do ordinace pro lidi v nouzi, provádí ošetření
a převazy ran přímo v terénu.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

„A to světlo svítí ve tmě…“ Svěcení svící, mše za zemřelé pacienty
Svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice, je
tradičně slaven 2. února. Charita Olomouc v tento den pamatuje
na všechny zemřelé pacienty, při mši svaté jsou svěceny svíce
pro pečující a pozůstalé zemřelých klientů. Primiční mši svatou
slavil v úterý 2. února v katedrále sv. Václava ředitel Charity
Olomouc Petr Prinz.
Svátek Uvedení Páně do chrámu připomíná událost, kdy Maria
a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětili a odevzdali Bohu. Prorok Simeon
nazval Ježíše „světlem k osvícení pohanů“. V prologu Janova
evangelia je o Ježíši psáno: „To světlo svítí v temnotě, ale tma
je nepohltila.“ Svátek Hromnic je doprovázen žehnáním svící.
Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob.
Lidový název „hromnice“ vznikl pro svěcení svíček, které se
rozsvěcely při modlitbě v důležitých a temných chvílích života,
např. při bouři, doprovázení umírajícího... Svíce je symbolem
života, svému okolí dává světlo, ale sama se postupně stravuje.
Při mši svaté se svíce rozsvěcuje a zpívá se „Pán je světlo ná-

rodů, Pán je sláva svého lidu“. To nám připomíná, že i v těch
nejtěžších situacích nejsme sami, Bůh je v Kristu s námi. Tuto
svíci lidé vždy rozsvěcovali v těžkých dobách. Svíce „hromnič-
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ka“ připomíná světlo, které nám umírající svou láskou a životem
zanechává a my jej v modlitbě doprovázíme do milující Boží
náruče. Také my, kteří zůstáváme, chceme být hřejivým světlem
pro druhé.
Ředitel Charity Olomouc Petr Prinz přijal kněžské svěcení 30.
prosince 2020 při svaté liturgii v pražské katedrále sv. Klimen-

ta. Charitní primiční svatou liturgii slavil v úterý 2. února spolu
s dómským farářem a děkanem Ladislavem Švirákem, Mons. Bohumírem Vitáskem a O. Jiřím Kvapilem.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Lidé na Olomoucku si ke kasičkám našli cestu. Charita děkuje všem dárcům
Olomouc – Tříkrálové pokladničky v Olomouckém děkanátu jsou
rozpečetěny. Epidemická situace letos nedovolila koledníkům vyrazit do ulic, avšak dárci si našli způsob jak do sbírky přispět. Do
neputovních kasiček vložili přes 1 milion korun. Díky podpoře veřejnosti Charita umístila pokladničky v kostelích, úřadech, obchodech,
lékárnách, firmách aj. Na některých místech překonal výtěžek v kasičkách loňskou částku, jen v katedrále sv. Václava se vybralo přes 70
tisíc korun. Charita Olomouc děkuje všem dárcům, kteří navzdory
obtížné době přispěli do Tříkrálové sbírky.
Ačkoliv tříkrálová koleda v letošním roce rozezněla především virtuální prostor, darovali lidé na Olomoucku do kasiček na veřejně
dostupných místech neuvěřitelných 1 003 225 korun. Dárci, kteří
zvolili způsob darování online, věnovali do dnešního dne Charitě
Olomouc na pomoc potřebným 276 643 korun, přičemž online koleda pokračuje až do konce dubna. Počitatelný výtěžek nepočitatelného tříkrálového úsilí je tak v době pandemie více než hmatatelným
dokladem solidarity lidí s těmi, kteří se nacházejí v nouzi.
Letošní sbírka otevřela nové cesty
Díky podpoře mnohých, kteří v době konání sbírky Charitě umožnili umístit kasičky na veřejně dostupných místech, rozvezla Charita
v době pandemie celkem 365 kasiček, což je jen o 67 méně než v loňském roce. „Do letošní sbírky se tak nově zapojily prodejny, obchody,
firmy, lékárny, pošty a další instituce na Olomoucku. Koordinátorky
sbírky jsou nadšené z přístupu a podpory veřejnosti. „Doslova nás
uchvátila ochota pomoci i tvořivost při hledání nových cest podpory s místními asistenty, pracovníky obecních úřadů, dobrovolníky
i jednotlivci z řad veřejnosti. Jsme vděční za tuto novou formu spolupráce,“ přibližuje Milada Malíšková, koordinátorka sbírky pro Olomouc venkov.
Z katedrály sv. Václava doputovaly na Charitu tři až po víko napěchované pokladničky. Celkový součet činil neuvěřitelných 70 731
korun, což je o 14 tisíc více než v loňském roce. „Obdivuhodnou
částku jsme obdrželi také ze Svatého Kopečku u Olomouce, kde
dárci věnovali do sbírky 47 216 korun, což je oproti loňsku dvojnásobek,“ pokračuje Milada Malíšková. Celková hodnota mincí činila
189 525 Kč, v bankovkách dárci věnovali částku v hodnotě 813 700

Kč. Nejpočetněji darovanou mincí byla dvacetikoruna, za bankovky
pak stokoruna.
„Výtěžek zcela předčil naše očekávání, i přes veškeré obtíže jsme v tak
náročné době díky všem dárcům dosáhli na neuvěřitelnou částku,“
shrnuje Veronika Velčovská, koordinátorka sbírky pro Olomouc město. Finanční dary Charita použije na rozvoj domácí hospicové péče na
Olomoucku, dále na finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální poruchou nacházejícím se v nouzi a na zajištění pomoci rodinám
ohroženým chudobou v důsledku pandemie. „Zajištění a provoz služby mobilního hospice je po odborné, profesní i finanční stránce velmi
náročnou záležitostí, ale pro nás je důležité tuto službu na Olomoucku
poskytovat jako jednu z prioritních charitních služeb,“ sdělila Barbora
Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc.
Charita Olomouc děkuje všem lidem dobré vůle, kteří přispěli
svým darem na pomoc potřebným!
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Charita Přerov

Charita Přerov má novou vrchní sestru
Přerov, zdravotní sestra Domácí zdravotní a hospicové péče,
Miroslava Ševčíková.
Od kdy jste vrchní sestrou v Charitě Přerov?
Vrchní sestrou jsem se stala 1. 1. 2021. Takže to je takový
krásný start do nového roku 2021.

s pojišťovnami. Věřím, že se do toho brzy dostanu. Velkou
pomocí mi je skvělá bývalá vrchní sestra Lenka Sekalová,
která zůstala nadále se sníženým pracovním úvazkem v Charitě Přerov. Zároveň jsem jí předala kompenzační pomůcky,
o které jsem se do konce prosince starala já. Nyní je bude mít
Lenka.

Jaké změny jsou s tím spojeny?
Přibylo mi více administrativní práce, zodpovědnosti, plánování práce pro sestřičky. Největší novinkou je spolupráce

Proč jste se rozhodla být zdravotní sestrou?
V době, kdy jsem končila základní školu, jsem neměla absolutně představu, co bude dál, kterým směrem se dát. Nechtě-
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la jsem dojíždět mimo Přerov. Zvažovala jsem pedagogickou
školu, ale v té době byl v přijímacích zkouškách šplh na tyči.
To mě odradilo. Pak jsem zjistila, že se bude otvírat zdravotní
škola v Přerově a bylo jasno. Asi to byl osud, práce zdravotní
sestry mě naplňuje, i když je velmi náročná, v poslední době
hlavně psychicky.
„Bývalé vrchní sestře patří obrovské poděkování celé Charity Přerov za její odvedenou službu a přejeme jí jen to nejlepší. Nové zdravotní sestře Mirce přejeme hodně zdaru. Ať Vás
práce baví jako doposud.“ Pracovníci Charity Přerov.
Bc. Vendula Novotná,
PR a marketing

Postní almužna
Na čtyřicetidenním postním putování jsou nám modlitba, půst
a almužna směrovkami, abychom se neztratili a dorazili až k velikonoční studni s živou vodou. Letos bude mít postní almužna také
online podobu, kterou pro vás připravujeme.
Aktivita Postní almužny se nám chce stát konkrétním symbolem
našeho putování a povzbudit nás v odříkání věcí, které ke svému životu nezbytně nepotřebujeme. Odřeknout si kávu, sladkost
nebo jiné drobné věci se může jevit jako malá kapka v moři, pár
korun vhozených do postničky, které samy o sobě mnoho neznamenají. I malé krůčky nás však posouvají k cíli a uděláme-li jich
více, ujdeme kus cesty. I pár korun v postničkách tak dohromady
tvoří pomoc, která v konkrétních rodinách a domácnostech znamená dřevo na zimu, školní pomůcky pro děti, možnost zájmových kroužků, léků nebo brýlí. Konkrétní pomoc tam, kde by to
bez našeho postního snažení nebylo reálné.
Nebojme se i letos dát svému postnímu úsilí konkrétní obrysy
a skrze postní pokladničku pomoci lidem v našem okolí. Postnič-

ku si můžete vyzvednout ve vašem kostele a na Květnou neděli ji
tam zase naplněnou přinést.
Na začátku postní doby stojí odhodlání dostát svým předsevzetím, což může znázorňovat i postní pokladnička, kterou si odnášíme domů. Náročnější je však během čtyřicetidenního putování
vytrvat a dotáhnout svá předsevzetí do konce. A přinést naplněnou (i pár korunami) pokladničku zpět do kostela na Květnou neděli. Ze zhruba 520 rozdaných pokladniček se jich vrátí cca 10 %.
Pojďme to společně letos změnit.
Pokud víte o konkrétních rodinách či lidech, kteří by pomoc
z Postní almužny potřebovali, můžete jejich jméno vhodit přímo
do kasičky nebo se obrátit na Charitu Přerov. V letošním roce je
také možnost zaslat svůj dar na účet 227848719/0300, do poznámky pro příjemce napište „Postní almužna“.
Mgr. Emilie Šmídová,
pastorační asistent

V rámci Tříkrálové sbírky děkujeme za projevenou solidaritu
Poprvé v historii Tříkrálové sbírky se nekoledovalo klasicky. Přesto, že doba v tomto ohledu je nelehká, v rámci Tříkrálové sbírky se
částka vyšplhala na Přerovsku přibližně 500 000 Kč. Velké poděkování patří všem, kteří podporují Charitu Přerov. Stejně velká část
poděkování je mířena ke všem, kteří poskytli zázemí pro umístění
kasičky, do které mohli dárci přispívat. Především pak obchodu
Bez obalu a Českobratrské církvi evangelické v Přerově.
„Štědrostí dárců jsem příjemně překvapená. Tak skvělý výsledek
jsme za situace, kdy byly kvůli pandemii kasičky umístěné na
několika místech ve městě, ani nečekali,“ řekla koordinátorka
Tříkrálové sbírky Emílie Šmídová z Charity Přerov.
Celkově se letos zúčastnilo 37 obcí, 4 obce měly výtěžek vyšší
než vloni, a to i přesto, že se sami občané museli dostavit na místo, kde byla kasička v obci uložena. „Zapečetěné kasičky byly
k dispozici v přerovských kostelích, sídle magistrátu a Charity

nebo v prodejně pivovaru. Obchod Bez obalu v Čechově ulici se
dokonce sám nabídl, že k nim můžeme kasičku umístit. Kreativita
lidí byla v tomto roce velká,“ dodává Emilie Šmídová.
Zájemci mohou i nadále přispívat prostřednictvím online kasičky
do 30. 04. 2021. „Pokud budete mít čas a chuť přispět, můžete tak
nadále učinit. Při vyplňování je potřeba zadat poštovní směrovací
číslo Přerova 750 02, aby byl příspěvek připsán Charitě Přerov,“
upřesňuje koordinátorka.
Finanční prostředky ze sbírky budou putovat na dva stálé projekty
- přímou pomoc lidem v nouzi, což se týká rodin, které se ocitnou
v těžké životní situaci. A na kompenzační pomůcky - chodítka,
vozíky nebo polohovací postele.
Bc. Vendula Novotná,
PR a marketing

Charita Šternberk

ČSOB pomáhá regionům aneb nebyla jen Tříkrálová sbírka
Charita Šternberk – středisko v Litovli se zapojilo do podzimní
výzvy projektu ČSOB pomáhá regionům 2020. V měsíci prosinci

jsme bojovali o „finanční“ podporu veřejnosti, díky ní jsme dokázali vybrat částku 92 900 Kč. Stali jsme se tak nejúspěšnějším
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projektem v regionu Olomouckého kraje. Jako vítěz získáme od
ČSOB dar ve výši 50 000 Kč, celkově jsme získali 142 900 Kč.
Můžeme se tak pustit do rekonstrukcí a náš sen je již v dohlednu! Vznikne nové zázemí (oprava omítek, stropu, nové podlahy
a osvětlení) i úložné prostory pro skladování ochranných prostředků a dalšího materiálu, které dlouhodobě postrádáme. Děku-

jeme tedy i touto cestou všem dárcům. Všichni máme z prvního
místa obrovskou radost. Přejeme sobě i vám úspěchy v dalších
grantových žádostech či dotacích, při aktivní práci s dárci a při
organizování sbírek.
Kolektiv pracovníků Charity Šternberk

Vzpomínkový večer pro paní Hanu
Je večer 26. ledna 2021, zapaluji si svíčku pro pěknou pohodu,
začínám podřimovat, v tom slyším zvonit můj mobil. „Ahoj Pavli,
volám ti, že zemřela paní Hana Maciuchová. Vím, že jsi s ní byla
v kontaktu, ještě tato zpráva není v médiích.“ Najednou jakoby se
zastavil čas i můj dech – nečekaně smutná zpráva. Chvíli nejsem
schopná ničeho, pak se vynoří nedávná událost – přání k narozeninám, které pravidelně s manželem posíláme paní Hance i její
odpověď „děkuji vám, přátelé“. V tom okamžiku mění význam
zapálená svíčka a je čas na krátkou modlitbu: „Odpočinutí věčné
dej jí Pane a světlo věčné ať jí svítí a odpočívá v pokoji…“ Za
chvíli slyším stejnou zprávu z večerních zpráv z televize.
Začínají v mysli naskakovat další vzpomínky. Ta nejhezčí vzpomínka je z roku 2015, kdy jsem paní Maciuchovou pozvala jako
vzácného hosta na náš Benefiční koncert. Bylo to v září, přišla
i se svou sestrou a další rodinou. Hned na úvod mě odzbrojila:
„To je má rodina, vstupenky si zakoupí, vždyť se jedná o benefici.“ I ona sama nepožadovala žádný honorář. Recitovala mě verše.
Tuším, že byly od Jana Skácela a pak ještě ochotně odpovídala
na zvídavé otázky zúčastněných návštěvníků koncertu. V osobním rozhovoru se mnou se zajímala o naši charitní práci: jaké
služby poskytujeme, jaké starosti máme. Po koncertě ještě zůstala
s námi při skleničce vína. Bylo zde více osob i přátel, kteří se s ní
chtěli pozdravit. Důvod? Vždyť se ve Šternberku narodila, má tu
své kořeny i rodinu.
Za tyto vzácné chvilky, kdy jsem poznala její lidství a osobnost,
jsem paní Hanku přidala mezi své přátele. Občas jsem jí napsala
dopis do Vinohradského divadla nebo poslala přání k narozeninám či k svátku. Také pár slov povzbuzení, když vyšla zpráva
v tisku, že bojuje se zákeřnou onkologickou nemocí. Samozřejmě,
že její skvělou hereckou dráhu jsem znala také a mnoho jejích rolí

je nezapomenutelných: hubatá Anče, lahůdková Olinka, paní primářová Blažejová, skvělá středoškolská profesorka Miriam.
Co už jsem nestihla, ale měla jsem to v plánu pro letošní rok –
měla být naším VIP hostem na XV. Benefičním koncertě u příležitosti 30. výroční vzniku Charity Šternberk, který plánujeme
na září v kostele Zvěstování Panny Marie. Vlastně si myslím, že
tam s námi bude, i když v jiné dimenzi – pošlu jí vzkaz do nebe,
kde je její místo.

Charita Uherské Hradiště

Dárek pro Domácí hospic Antonínek
Krásným vánočním dárkem pro náš Domácí hospic Antonínek,
který působí už téměř dva roky na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku, byla nová mobilní ultrazvuková sonda. Pořídili jsme
ji z finančních prostředků, vybraných prostřednictvím veřejné
sbírky, s níž nám velmi pomohl europoslanec a místopředseda
KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Sonda bude využívána hospicovými lékaři zejména při punkcích dutiny břišní u našich pacientů.
Díky ní bude možné tyto zákroky provádět v domácím prostředí
a i tímto způsobem ulevit umírajícím od bolesti.
Moc děkujeme Tomáši Zdechovskému a všem dárcům, kteří se
na sbírce podíleli.
Tým Domácího hospice Antonínek,
Charita Uherské Hradiště
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Martina Marečková z brodské charity vítězem prestižní
celostátní ankety Anno!
Otrokovice – Slyšeli jste někdy o iglou pro lidi bez domova? Pokud ne, tak se o tomto nouzovém přístřešku, který slouží k pobytu venku při mrazech v zimním období, můžete v tomto článku
dozvědět více. Do České republiky ho z Francie přinesl pár z Ostravy Pavla Klečková a Manu Chilaud. Iglou je složené do minuty
a díky vnitřní izolační polyethylenové pěně a vrstvě hliníkové folie si je člověk vyhřívá sám vlastním teplem. Uvnitř se tak teplota
zvedne až o 15 stupňů Celsia oproti vnějším podmínkám. Iglou je
nehořlavé, vodě odolné, omyvatelné a opravitelné.
Charita Otrokovice dostala nově darem čtyři tyto nouzové přístřešky, které bude testovat ve službě Terénní program Samaritán. „Tyto iglou pro uživatele našeho terénního programu jsme
získali díky podpoře zlínské firmy Spur a. s., která se zabývá jejich výrobou. Touto cestou jim chceme moc poděkovat za to, že
nás oslovili s nabídkou spolupráce,“ uvedl vedoucí služeb Samaritán Aleš Jaroš.
„Přímo v terénu budeme vyhledávat uživatele, kterým tyto iglou
na zimní období zapůjčíme. Disponujeme celkem čtyřmi kusy ve

dvou velikostech. Sami jsme si je na zahradě Azylového domu
Samaritán vyzkoušeli, abychom našim uživatelům mohli poradit
s jejich sestavením,“ sdělil terénní pracovník Jakub Vítek.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

Dárci posílají potřebným 754 kilogramů potravin a drogerie
V našich farnostech proběhla Adventní sbírka potravin. Děkujeme všem dárcům z Uherskobrodska. „Vybralo se celkem 754
kilogramů trvanlivých potravin a drogistického zboží. A například dárce ze Strání nám daroval i 1000 korun na nákup
potravin, podobně nám předali dárci 500 korun v Pitíně a Bojkovicích,“ podotkl František Bílek, hlavní koordinátor sbírky
a zástupce ředitele Charity Uherský Brod.

Podpory ze strany dárců si velmi vážíme. Darované potraviny
a drogistické zboží už v tyto dny pomáhají lidem, kteří se ocitnou v kritické sociální nouzi.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

Nejlepší pracovníci brodské charity roku 2020
Dne 21. 12. 2020 proběhlo v kanceláři ředitele Charity pana Petra
Houště předání ocenění v oblasti:
Nejlepší pracovník - oceněny byly Terezie Fojtíková, Martina Marečková a Lenka Staníková.
Za významný přínos pro organizaci byli oceněni Terezie Fojtíková, František Bílek, Martina Marečková a Vladimíra Suchánková.
Počinem roku byly oceněny služby: Azylový dům pro matky

s dětmi, Pečovatelská služba Horní Němčí a Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje.
Všem oceněným děkujeme za jejich práci a přejeme hodně zdraví,
štěstí a Božího požehnání.
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Klientka PS Bánov uspěla v křížovkářské soutěži
V rámci projektu „Senioři mezi námi“, který funguje již 17 let,
byla prostřednictvím sociální pracovnice PS Bánov předána
křížovka klientům, kteří měli zájem o její vyluštění. Naše vášnivá luštitelka, která byla rychlá a dodala vyluštěnou křížovku
v uvedený termín, se dočkala vytouženého „ovoce“. Byla vybrána mezi prvních 100 nejlepších luštitelů z celé České republiky.
Bylo nám velkou ctí předat naší klientce (90 let) výhru v podobě
velké knihy křížovek, jež byla zaslána koncem roku 2020, spo-

lečností MARETI COMMUNICATIONS, s.r.o., ve spolupráci
s Nadačním fondem PHOENIX. Výherkyně byla velmi překvapena a nemohla uvěřit, že právě ona byla zařazena mezi prvních
sto úspěšných luštitelů.
Bc. Jana Petříková,
sociální pracovnice,
PS Bánov

Poděkování paní Marii Vintrové a paní Janě Hrdinové
Na konci roku 2020 odcházejí do důchodu naše dlouholeté spolupracovnice z Domovinky, vedoucí paní Marie Vintrová a sociální pracovnice paní Jana Hrdinová. Za jejich obětavou práci jim
přišel poděkovat ředitel Charity pan Petr Houšť a také pan děkan
Svatopluk Pavlica.
Přejeme jim do dalších let hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising
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Poděkování společnosti Orkla Foods
Děkujeme společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko za
poskytnutí štědrého daru v podobě dvou palet dětských výživ a marmelád.
Toto zboží bylo uloženo do skladu Centra potravinové
a materiální pomoci sv. Zdislavy v Uherském Brodě a bude
sloužit rodinám i jedincům našeho regionu, kteří se ocitli
v akutní materiální nouzi.
František Bílek,
zástupce ředitele a koordinátor sbírkové činnosti
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

V Horním Němčí nadělovala dárky Ježíškova vnoučata
Ježíškova vnoučata, projekt Českého rozhlasu, který od roku
2020 patří pod křídla Nadačního fondu Českého rozhlasu, spustil nebývalou vlnu dobročinnosti, díky které bylo možné během
adventního období obdarovat i klienty Pečovatelské služby Horní
Němčí. Zázemí služby tedy aktuálně zabírají především dárky
pro naše osamělé seniory, kterých přišlo daleko více, než jsme
původně čekali a které dostáváme doteď.
Děkujeme!
Mgr. Jana Mackovičová
projektový manažer, sociální pracovnice
a zástupce vedoucí PS Horní Němčí

Statutární zástupkyně hejtmana Hana Ančincová:
Vznik dobrovolnického centra je krokem dopředu
Dne otevřených dveří Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje ve Zlíně, které se konalo ve čtvrtek 10. prosince, se
účastnila také statutární zástupkyně hejtmana, Bc. Hana Ančincová. Slovo „dobrovolník“ pro ni, jak ukázal rozhovor, není cizím
pojmem.

Paní Ančincová, jak vnímáte vznik Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje, a v čem spatřujete jeho hlavní potenciál?
Vznik dobrovolnického centra vnímáme jako pozitivní krok ve
smyslu kooperace různých sociálních skupin a koordinace jejich
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prací a služeb k vzájemné podpoře a pomoci. Potenciálem je právě shromažďování a utváření týmů a pracovních skupin, které
mohou být prospěšné společnosti nejen v krizových dobách, jakou zažíváme v současné době, ale také v rámci pomoci a podpory napříč sociálními vrstvami.
Jak vnímáte situaci s dobrovolnictvím v našem kraji - máte
nějaké plány či návrhy, co by v této oblasti bylo dobré prioritně vykonat či změnit?
Náš kraj je, co se týče dobrovolnictví, na velmi dobré úrovni. Jako
Moravané máme v povaze vzájemně se o sebe starat a pomáhat si.
Určitě bych zmínila skauty a jejich počin krizového centra, který
právě v době koronavirové krize dobrovolníky sjednocoval. Určitě stojí za zmínku práce Charit i sociálních služeb, ale i dobrovolníků napříč institucemi, společnostmi, školami a v neposlední
řadě domácnostmi. Prioritně je důležité sjednotit a monitorovat
tyto dobrovolnické týmy, zmapovat jejich potřeby a působnost.
Myslím si, že toto pomůže adekvátně rozprostřít pomoc napříč
krajem a podpořit tyto skupiny v jejich práci.
Máte nějakou osobní zkušenost s dobrovolnictvím?
Ano, sama jsem dobrovolníkem a to nejen v rámci své politické
partaje. V první vlně jsem sedla za šicí stroj a svými rouškami
jsem zásobovala široké okolí, sázím stromy a ve volném čase ráda
pořádám osvěty o problematice zero waste (životní styl Život bez
odpadu – pozn. red.) a ekologického způsobu života.
Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus

Charita Valašské Meziříčí

Charita má nový sociální automobil
Tento týden ředitel Charity Valašské Meziříčí Ing. Jiří Gavenda
převzal z rukou zástupce reklamní agentury Kompakt spol. s r.o.
klíče od nového sociálního automobilu Dacia Dokker, který bude
sloužit terénním službám.
V současné době má Charita k dispozici 43 automobilů, které
jsou každodenně používány při poskytování celkem 19 sociálních
a zdravotních služeb a k zajištění jejich provozu. Území naší působnosti je velmi rozsáhlé. Sahá od Horní Bečvy, Valašské Bystřice
přes Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí po Kelč a Hranicko. Jsou to tři mikroregiony Valašskomeziříčsko–kelečsko, Rožnovsko a Hranicko, kam Charita za svými klienty jezdí.
Dostupnost všem klientům je jednou z priorit terénních služeb. Jejich pracovnice však nejezdí pouze po „rovných“ cestách, službu je
potřeba poskytnout i lidem na samotách, mnohdy v nepřístupném
terénu a za každého počasí. Proto je nezbytné, aby auta měla vyhovující vybavení, bez kterého by poskytování služeb bylo velmi
obtížné. Nejenže by bylo problematické především v zimním období dojet ke klientům v odlehlých částech regionu, ale také častá poruchovost by představovala velkou překážku v kvalitním a hlavně
spolehlivém poskytování služby. Obměnou a doplněním vozového
parku předcházíme právě tomuto riziku.

Děkujeme reklamní agentuře Kompakt spol. s r.o., manželům Tyroltovým a všem dárcům, kteří finančně přispěli k pořízení sociálního auta.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Noclehárně je 15 let
Pokud se podíváme do historie vzniku služeb pro lidi bez domova
ve Valašském Meziříčí, ten se datuje do roku 2004. Tehdy bylo zřízeno kontaktní místo na nádraží ve Valašském Meziříčí, na kterém

se lidé bez domova začali shlukovat. Po vzájemné komunikaci
s pracovníky Českých drah se Charita Valašské Meziříčí této cílové skupině začala věnovat. Ještě téhož roku se služba stěhuje do
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V grafu
leden,
8000 je znázornění počtů poskytnutých noclehů v jednotlivých letech.
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budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, kde vzniká denní
centrum. Při práci s lidmi bez domova se postupně ukazuje problém, kde tito lidé přečkají zimu. A tak po všech přípravách je ve
stejné budově 1. 2. 2006 otevřena Noclehárna.
Vznik Noclehárny byl velmi významně podpořen z Evropských
strukturálních fondů. Díky evropskému projektu SROP (společný
regionální operační program) bylo pořízeno vybavení Noclehárny
a zajištěn provoz na první dva roky. Na financování se v tu dobu
podílelo také město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj. V současné
době je Noclehárna financována z MPSV a svůj podíl má na financování také město Valašské Meziříčí. Obce z mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, mikroregion Rožnovsko a další obce,
jejíž občané využívají službu.
V prvních letech byla noclehárna otevřena na 6 měsíců v roce,
v zimním období s kapacitou 4 lůžka pro ženy a 12 pro muže. Postupně se rozšiřuje její provoz a od roku 2011 je otevřena celoročně.
Nynější kapacita je 16 lůžek pro muže a 4 lůžka pro ženy. Ta se
v zimě navyšuje o takzvaná „krizová“ lůžka a horké židle. V mrazivých nocích využívá službu až 30 osob bez domova.
Budova na Zámecké prošla několika stavebními úpravami, kdy
došlo k rekonstrukci sociálního zařízení, rozvodu topení a výměně oken. V roce 2018 došlo k finální úpravě budovy. Ta se týkala
vnitřních i vnějších prostor objektu. Jednalo se o rekonstrukci obvodových stěn a stropů včetně zateplení, kanalizace, výměnu elektroinstalace a nového zázemí pro personál služeb.
Za 15 let provozu služby bylo poskytnuto lidem bez domova téměř
70 tisíc noclehů.
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bych chtěl
při této nebo
příležitosti
poděkovatavšem,
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pracují nebo
ženy
muži
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a těm, kteří se podíleli na jejím vzniku.
vzniku.
Pavel Březovják
Vedoucí Noclehárny

Pavel Březovják,

Závěrem bych chtěl při této příležitosti poděkovat všem, kteří ve službě
pracují
nebo
vedoucí
Noclehárny
pracovali a těm, kteří se podíleli na jejím vzniku.
Pavel Březovják
Vedoucí Noclehárny

Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako všechno ostatní v tomto roce, byla i Tříkrálová sbírka
jiná. Tak, jako se ze dne na den měnila proticovidová opatření, tak
se měnily možnosti a způsoby, jak uspořádat letošní Tříkrálovou
sbírku, jejímž smyslem je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům a přinášet Tříkrálové
poselství, které boří hranice mezi lidmi.
Pár dnů před Vánocemi však bylo jasné, že konec starého a minimálně začátek nového roku prožijeme v pátém stupni PSA a tudíž
fyzická koleda nebude možná. Hledali jsme tedy způsob, jak jinak, kromě online koledy, umožnit lidem do Tříkrálové sbírky přispět. V tuto chvíli jsme se mohli opřít o velmi ochotné a kreativní
koordinátory sbírky, které máme v každé obci děkanátu. Přesto,
že jasné rozhodnutí přišlo až ve vánočním týdnu, byli schopni
domluvit místa, kde by kasičky mohly být umístěny. A nezůstali jen u toho. Na Dolní Bečvě se vymyslel „držák na kasičky“,
v Zubří v kostele uspořádali krásný online Tříkrálový koncert,
v Rožnově natáčeli informační video, Na Horní Bečvě zahrála
místní dechovka koledy a na Lhotách jste si mohli telefonicky objednat napsání požehnání na dveře. Proto velmi děkujeme našim
„styčným důstojníkům“ za jejich práci, čas a energii, kterou do
Tříkrálové sbírky každoročně vnášejí. Díky nim, i všem, kteří se
letos zapojili, to ani tento rok nebylo jen o penězích, ale hlavně
o společném dobrém díle.
Na konci listopadu jsme také věděli, že do domovů pro seniory a nemocnice se koledníci se svou koledou nedostanou. Proto
jsme požádali základní školy v našem děkanátu, aby vytvořily
Tříkrálová přáníčka, která přinesou slova požehnání k těm nejzranitelnějším. Sešlo se jich opravdu mnoho. Díky nim se dostalo přání lidem ze Seniorparku, Hospicu Citadela a k pacientům
v nemocnici ve Valašském Meziříčí, dále do Domova pro seniory

v Rožnově pod Radhoštěm, Domova pro seniory v Choryni a do
DPS ve Valašské Bystřici.
Podpořit sbírku bylo možné na www.trikralovasbirka.cz, bankovním převodem na Tříkrálový účet č. 66008822/0800, dále formou
DMS na číslo 87 777 a přispěním do zapečetěných kasiček, které
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byly umístěny v kostelích, úřadech a obchodech v jednotlivých
městech a obcích naší působnosti.
Kasičky byly již rozpečetěny. Celkem se od dárců vykoledovalo
1 007 407 Kč. Aktuální výnos online kasičky je 153 177 Kč. Celkem je to 1 160 584 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Naší Charitě zůstává 58 % z vybrané
částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří
se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Do Domu pokojného stáří
koupíme profesionální mandl, který zajistí hloubkovou dezinfekci lůžkovin a prádla klientů. Část výtěžku sbírky bude použita
na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané
poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých
případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci.
Velké poděkování patří především vám dárcům za vaší pomoc
a podporu. Bez vás bychom nemohli realizovat záměry, které rozvíjejí a posouvají naše služby pro potřebné v celém děkanátu.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem,

kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme obcím, městům,
farnostem, obchodům za vstřícnost, ochotu a pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky 2021.
Martina Došková, Kateřina Kolajová,
Charita Valašské Meziříčí

Charita Vsetín

Camino – cesta podpory zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Camino-psychosociální rehabilitace, služba Charity Vsetín, se
v rámci nabídky svých služeb zabývá již od roku 2008 mimo
jiné i podporou zaměstnávání svých klientů. Tento podnět
vznikl jako výsledek dlouhodobého pozorování, na jehož základě je jasně prokazatelné, že lidem se zkušeností s duševním
onemocněním návrat do zaměstnání přináší mnohá pozitiva.
„Prvotní změna může samozřejmě působit stresově, mnozí
klienti se k tomuto zásadnímu kroku odhodlávají postupně.
Dlouhodobě jsme však u všech, kteří do zaměstnání nastoupili, pozorovali výrazné zlepšení. Ať už to byl nárůst sebevědomí, zdokonalení komunikace a sociálních dovedností, tak
i samozřejmé zlepšení finanční situace. Proto se v tomto kroku snažíme všechny klienty podporovat,“ potvrzuje Katarína
Šenkeříková, pracovní konzultantka Camina.
Jelikož se liší jak věkové rozmezí, tak i potřeby a dovednosti
jednotlivých klientů Camina, vytvořilo si zařízení dvě svébytné cesty, jak jim potřebu zaměstnání naplňovat a usnadnit.
Jednou z nich je Ergo dílna, která je klientům k dispozici 2x
týdně. Učí se zde novým dovednostem, nebo se zdokonalují
v těch již získaných, jako je šití na stroji, které plně využili
např. při šití roušek, výroba dřevěných dekorací, drobné ruční
práce například šití jehelníčků, látkových podložek či vánoční
a velikonoční výzdoby. Ergo dílna je bezpečné
a příjemné místo, vhodné jak k navazování nových kontaktů, tak i posílení sebevědomí a získávání nových praktických
dovedností, které klienti Camina mohou uplatnit v budoucím
zaměstnání.
Druhou cestou je tzv. pracovní konzultantka, pracující s klientem metodou IPS („individual placement and support“ - individuální umístění a podpora), ta klienta doprovází individuálně dlouhou dobu, a to od rozhodnutí a hledání zaměstnání,
přes komunikaci se zaměstnavatelem, až po nástup a pomoc
s udržením zaměstnání. Hledají společně práci na chráněném
i volném trhu práce. Klienti Camina tak pracují například ve
výrobě, jako uklízečky a vrátní nebo v roznosu letáků, většinou v rozsahu 2 až 8 hodin denně, dle výše invalidního dů-

chodu. „Doufám, že se nám i v nynější situaci, komplikované pandemií covid, která přináší sama o sobě obtíže pro řadu
zaměstnavatelů, bude dařit pracovat, podporovat a motivovat
naše klienty i nadále,“ uvedla Šenkeříková.
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Sovy pro Sideru
V duchu hesla – kdo je připraven, není překvapen, se uživatelé
stacionáře Magnolia s nadšením pustili do spolupráce s charitní
pedagogickou službou Mimoškolní příprava Sidera.
Pandemická situace se v současné době dotýká všech oblastí
našich životů. Nejinak tomu je i u Mimoškolní přípravy Sidera, která je momentálně z rozhodnutí vlády uzavřena. Přesto
nezahálí a čile se připravuje na příchod dětí. Jsme rádi, že ke
spolupráci přizvali i nás a požádali, zda bychom mohli vyrobit drobné odměny, kterými ocení snahu a píli svých malých
svěřenců. Sovu – symbol moudrosti – dokázaly šikovné prsty
našich uživatelek vytvořit z vlny během několika odpoledních
chvilek. Netrvalo proto dlouho a ve stacionáři se nám slétlo celé
soví hejno, které už netrpělivě čeká, až se stane odměnou pro
pilné školáčky. Věříme, že malým studentům přinesou stejnou
radost a potěšení, s jakým jsme je pro ně ve stacionáři vyráběli.

Přejeme dětem nejen mnoho úspěchů při učení, ale hlavně aby
se brzy mohly vrátit do školy a ke svým kamarádům.
Za stacionář Magnolia
Bc. Jarmila Hyžáková

Charita Zlín

Jeden za všechny. Zlínský hejtman přivítal zástupce koledníků
Mezi tradice spojené s Tříkrálovou sbírkou patří setkání králů
s hejtmanem Zlínského kraje. Letošní pravidla sbírky, vydaná
v důsledku pandemické situace, ovlivnila i tuto návštěvu. A tak
ne tři, ale jeden, ne s kasičkou, ale s dary. S cukrem a kapesním kalendáříkem se vydal na pouť jeden z králů. Neopomenul vzít posvěcenou křídu, aby mezi prvními byla symbolem
C†M†B†2021 označena právě budova Zlínského kraje. „U písmenek se nejedná o zkratky jmen králů, ale jsou to počáteční písmena z latinského Christus mansionem benedikat, což je
překládáno jako Kristus ať žehná tomuto domu,“ vysvětluje přítomný královský vyslanec. Ten to za ta léta už musí vědět. Poprvé totiž koledoval v roce 2000 a od té doby ani jednou zlínskou
koledu nevynechal!
„Vážím si toho, že se sídlu Zlínského kraje a všem jeho občanům dostalo tříkrálového požehnání, které má v letošním roce
ještě daleko větší hodnotu vzhledem k tomu, co nyní prožíváme
a co ještě zažívat budeme. Velmi děkuji všem, kdo tuto sbírku
organizují v tak komplikovaných podmínkách, aby přinesli pomoc a naději těm, kdo ji nejvíce potřebují,“ řekl hejtman Radim
Holiš.
Pavla Romaňáková,
PR,
Charita Zlín

„Maminka se začala zajímat o více věcí než dosud,“ uvedla v děkovném dopise
adresovaném Domovince paní Renata
Chtěli bychom vám touto cestou moc poděkovat za péči, kterou jste věnovali třikrát v týdnu naší devadesáti tříleté mamince
v Domovince-centru denních služeb pro seniory. Prostředí baťovské vily se zahradou se nám velmi líbilo a ocenili jsme možnost
posezení venku v altánku nebo pod stříškou u vchodu. Dopolední
aktivity byly vždycky velice pečlivě připravené a rozvíjely myšlení seniorů, ať už šlo o křížovky, slovní fotbal, rébusy, zpěv, společné čtení, vyprávění, vyrábění z papíru, dokonce vaření nebo

pečení, osazování truhlíků do oken. Žádné bezduché sezení u televize. Ta se využívala jen na prohlížení fotek ze společných akcí.
Maminka si během půlroční návštěvy Domovinky zlepšila slovní
zásobu a začala se zajímat o více věcí než dosud. Také jsme ocenili možnost svačiny i oběda, takže jsme věděli, že máme po této
stránce o maminku postaráno. Nejvíce se jí líbily společné výlety, kterých se mohla díky ochotě pečovatelek účastnit, přestože
se pohybuje převážně jen na invalidním vozíku. Moc děkujeme
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velice laskavému, vstřícnému, radostnému a kreativnímu personálu. Dnes je maminka u mé sestry v Čechách a často s láskou
na všechny v Domovince vzpomíná. Ještě jednou děkuji a přeji
hodně sil a nápadů do další práce.
Renata

Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín,
finanční podpora: Zlínský kraj, statutární město Zlín a dárci - děkujeme.
Pavla Romaňáková,
PR, Charita Zlín

„Když jsem otevřela dveře ´našeho´ bytu, pocítila jsem nepopsatelnou
úlevu,“ napsala klientka zlínského azylového domu pro dospělé s dětmi
Malá duše ve mně byla, když jsem oslovila toto místo. Většinou
jsem znala ´ne´. A teď? SVĚTÝLKO + NADĚJE. Třásla jsem se,
první den s kufry, nervozitou. Co bude dál !? Poslední dobou už
nebrečím, vycvičila jsem se. Ale teď slzy nemohu udržet. Ten den,
kdy jsem, spolu se synem, otevřela dveře ´naší´ bytové jednotky
v azylovém domě, pocítila jsem nepopsatelnou úlevu, bezpečí,

teplo, naději. Vážně myslím toto: Velké děkuji. Moc. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, finanční podpora: Zlínský
kraj, statutární město Zlín, město Otrokovice a dárci. Děkujeme.
Pavla Romaňáková,
PR, Charita Zlín

Tři králové přicházejí. Cestou je provází hvězda
Je sobota tříkrálového týdne. Ulice jsou plné skupinek tří dětí,
vždy v doprovodu jedné dospělé osoby. Jsou to králové, kteří
přinášejí lidem Boží požehnání, radostnou zvěst, naději. Uprostřed zlínského sídliště se line vůně jitrniček a jelítek, významné
osobnosti města příchozím rozlévají prdelačku. V plném proudu
je i festivalová hudební produkce. Na pódium přichází už třetí
kapela. Na opačné straně města o něco větší tři králové, vedeni
hvězdou, vítají návštěvníky zlínského Divadla Scéna. S koledou
na rtech... Tak nějak to mělo být. Ovšem v důsledku pandemie
z toho letos není nic! Opravdu nic? Nikoliv. Platí, že Tři králové
Divadla Scéna Zlín přicházejí. Cestou je provází hvězda. Video
na podporu zlínské sbírky natočilo Divadlo Scéna Zlín, které je
několik let pevnou součástí zlínského kulturního života. A také
každoroční Tříkrálové sbírky. Moc děkujeme.
Pavla Romaňáková,
PR, Charita Zlín

„A přispějete na chudobné?“ zeptalo se děvčátko koordinátorky Tříkrálové
sbírky na Zlínsku
Že by vás ani nenapadlo, že letos uvidíte téměř pět desítek králů
na jednom místě? Tak tady jsou! Děti, teda kingové, ze zlínské
Mateřské školy Slovenská 3660 (Delfínek). Vše začalo tematickými dny Na Tři krále o krok dále už v prvním týdnu nového
roku a skončilo čtvrtým lednovým pátkem. To se děti, pedagogové a koordinátorka Tříkrálové sbírky na Zlínsku, setkali v zasněžené zahradě školy, aby si předali (ne)koledující kasičku. Tu děti
v čase konání sbírky opatrovaly.
Děti ze tříd Berušky a Sluníčka, se tříkrálovému tématu věnovaly
hned z několika směrů. „Povídali jsme si o tom, kdo Tři králové
byli, odkud a kam šli, co a komu nesli, jak se jmenovali. A jak to
bylo v tento den kdysi dávno, jsme se podívali v příběhu z pohádek
Chaloupky na vršku,“ napsala ředitelka školy, Bc. Hana Pröschlová. A protože ve škole své místo našla i (ne)putující kasička, děti
také koledovaly: „Celým týdnem nás provázela melodie – My tři
králové jdeme k vám. S ní jsme zavítali i za našimi kuchařkami,
popřáli jim hodně štěstí a zdraví a poprosili je o malý dar do naší
Tříkrálové sbírky, kterou jsme se spolu s dětmi rozhodli připojit

k poselství Tří králů a pomoci těm, kteří to potřebují. Všem, kteří
již přispěli, velmi děkujeme,“ uvedla ředitelka.
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Jakmile se leden přehoupnul do druhé poloviny, bylo naplánováno předání naplněné (ne)koledující pokladničky. Děti znovu oprášily královské korunky, zopakovaly si koledu, ve zlínské Charitě
zase připravili špendlíky Jsem King pro každé dítko. Návštěva
to byla milá. Moc milá. Děti švitořily jedno přes druhé, doptávaly se, s radostí také sdělovaly, co všechno o mudrcích i samotné
sbírce vědí: „A přispějete na chudobné?“ zeptala se pětiletá Barborka koordinátorky Tříkrálové sbírky na Zlínsku. Dětem zazářila očka. Teď, když do sbírky přibyla další bankovka, už mohou
s uspokojením a radostí pokladničku předat. Ta byla následně roz-

pečetěna, výnos spočten a za pár měsíců mohou finance pomáhal
tam, kde bude potřeba. „Věříme, že touto přímou zkušeností se
děti učí, aby darování vnímaly a cítily jako zkušenost, která je
správná, je součástí našeho života a že každá pomoc i malá je
velká, když je pro dobrou věc,“ uvedla ředitelka Hana Pröschlová.
Velké poděkování mateřské škole za iniciativu. Poděkování všem,
kteří děti motivují a vedou k pomoci potřebným.
Pavla Romaňáková,
PR, Charita Zlín

„Tříkrálovka? Jediná sbírka, které věřím,“
řekl zlínské pastorační asistence starší muž
Tříkrálová tradice je o setkávání, předání radostné zvěsti. Koledníci přinášejí lidem naději a Boží požehnání. Proto bylo těžké
přijmout fakt, že tomu bude v roce 2021 jinak. Nicméně i přesto, že se letošní Tříkrálová sbírka musela primárně přepnout
do světa virtuálního, tu a tam se odehrává něco opravdového.
O jednom takovém skutečném, silném prožitku, vypověděla
paní Noela Frolková, pastorační asistentka Charity Zlín: „Jeden
z mých úkolů dne zněl jasně: Předat zapečetěnou tříkrálovou
schránku, spolu s křídami a upomínkami, do jedné z prodejen,
kde byli tak laskaví a umožnili nám neputovní kasičku na dny
zbývající do konce koledy, což je už 24. ledna, ponechat. Cestou
jsem přemítala, kolik dárců si k ní asi najde cestu, když po dvě
desetiletí přicházeli králové za dárci a letos poprvé je to opačně.
Vtom se za mnou ozvalo: Haló, paní, vy jste z Charity, že? Otočila jsem se a z okna v přízemí domu, který jsem právě minula,
na mě mával starý pán. Přisvědčila jsem, že k Charitě Zlín patřím a zamířila k němu. Svěřil se mi, že by velice rád, stejně jako

mnohé předešlé roky, přispěl do sbírky, ale z televize ví, že se
tentokrát nekraluje. Když jsem mu řekla, že pokladničku mám
u sebe, z radosti vykřiknul. Posečkala jsem, než si dar připraví.
Vyzvedla jsem kasičku k oknu, aby do ní mohl pohodlně, byť
třesoucí se rukou, vložit svůj nemalý finanční příspěvek. Podala
jsem mu i cukřík a kapesní kalendářík. Když jsem psala nade
dveře požehnání, ještě více se z okna vyklonil: Je to jediná sbírka, které věřím. A vaší práci fandím.Při loučení mi poděkoval.
Poděkoval mi za to, že mohl osobně své ušetřené peníze poslat
tam, kde jsou potřeba. To mě fakt potěšilo. Byl tak moc šťastný.
A já jsem si znovu připomenula, že každý dar, který přichází,
vypovídá o důvěře, kterou Charitě a práci našich zaměstnanců
veřejnost dává. Děkuji za ni kolegům, chariťákům a přeji všem
požehnaný čas.“
Pavla Romaňáková,
PR, Charita Zlín

Zlínské kasičky rozpečetěny.
Ukrývaly více než 55 kilo mincí a 630 metrů bankovek
Všechny (ne)putovní pokladničky letošní Tříkrálové sbírky,
které byly zapečetěny zlínskou Charitou, jsou otevřeny. Dárci
si během ledna našli cestu ke kasičkám ve svatostáncích, prodejnách, úřadech, našli si cestu i ke kasičce virtuální. Svými
finančními dary sdělili, že Charitě Zlín důvěřují, že jim není
lhostejný osud těch, kterým nezisková organizace pomáhá.
Že letošní rok nezačal tradiční Tříkrálovou sbírkou, snad zaznamenala většina obyvatel nejen Zlínska, ale celé země. V minulých
letech totiž stačilo zanotovat tříkrálovou koledu a hned každý věděl, že u vstupu do domu či bytu stojí Kašpar, Melichar a Baltazar. Králové, kteří přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele
a současně nabízejí lidem možnost začít nový rok dobrým skutkem. Tentokrát králové v ulicích nezpívali. Ba dokonce nenavštívili dárce. V tomto roce to bylo jinak. Dárci navštěvovali kasičky.
A navštěvovali je hojně. Charita Zlín ve 44 obcích a 4 městech zapečetila celkem 265 obalů. I když zdaleka ne všechny se zaplnily,
jejich obsah je ohromující. Výnos (ne)putujících pokladniček je 1
170 434 koruny! Sekunduje kasička virtuální, jejíž výnos k dnešnímu dni je 260 361 Kč, což nemusí být číslo konečné díky trvání
této formy koledy až do konce dubna.
Jaký je mezi statickou a virtuální pokladničkou rozdíl? Tu virtuální není možné třeba tak zvaně potěžkat. O tom ví své ti, kteří
si na 8 271 kusů mincí, které v obalech byly, sáhli. A následně

téměř padesát pět kilogramů kovů odnesli do banky. A pokud
by při tom ušli 0,63 kilometru, mohlo by jít o cestu lemovanou
bankovkami, které dárci do kasiček vložili. Nejvíce jich bylo
s portrétem Karla IV., na paty mu šlapal Jan Amos Komenský.
A které platidlo snad ani nebylo očekáváno, ale dárci jím přece
jen přispěli? To o velikosti 170x74 mm, na němž je vyobrazen
Tomáš Gariggue Masaryk. „Výsledek letošní sbírky mě vel-
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mi překvapil. I když nemohlo proběhnout klasické koledování,
tak nám výtěžek umožní poskytnout pomoc těm nejpotřebnějším, formou přímé pomoci. Všem dárcům velmi děkuji,“ uvedl Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín. Zmiňovaný projekt
Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně
na Zlínsku je realizován pravidelně. Na projekt byla vyčleněna
v minulém roce částka 650 000 Kč, za posledních pět let to byly
2 779 063 koruny! Jedná se o podporu, poskytovanou jednotlivci
či rodinám po vyčerpání dostupných možností pomoci, vždy ve
spolupráci s obcemi či farnostmi, která staví na důsledném tak
zvaném sociálním šetření. „Může jít o podporu rodin zakoupením
pračky, ledničky, přispět lze na léky, rehabilatace, výjimkou není

oblečení či školní pomůcky pro děti. Je to velmi individuální,“
vypočítává Jana Strouhalová, vedoucí odborného poradenství.
Velké poděkování si zaslouží také malí i velcí králové, kteří byli
připraveni koledovat a moc se na to těšili. I když letos nešlo
o koledu tradiční, nasazení a ochoty dobrovolníků si moc vážíme. Pro potřebné udělali maximum. Za to si zaslouží obdiv
nás všech. Nemalé poděkování patří všem, kteří našli místo pro
(ne)koledující kasičku a stali se tak součástí více než dvacetileté
tradice.
Pavla Romaňáková,
PR, Charita Zlín

Světový den nemocných a památka Panny Marie Lurdské, 11. února
Mami hoď se do klidu, mi nevadí ti pomoci klidně i v noci
„To jsem ráda, že mi voláš,“ vítá můj telefonát kamarádka na druhém
konci republiky. „Ležím s covidem a je mi fakt mizerně. Ale celkově
už je to trochu lepší,“ uklidňuje mě. „Jen jsem si poprvé zkusila, jaké
to je být opravdu NEMOCNÝ a potřebovat pomoci se vším. Když mě
teď dva týdny trápily vysoké horečky, klouby moc bolely a nemohla
jsem sama ani vstát z postele, zakusila jsem, jak nemocného potěší,
když se mu druzí snaží pomoci bez zbytečných keců,“ upřesňuje. Kamarádčiny děti jsou již na střední a vysoké škole, dva kluci a dvě děvčata. Manžel pracuje v zahraničí. „Co mě překvapilo,“ ztišila hlas, "byl
postoj mých děvčat, kde jsem čekala větší nasazení a méně komentářů.
Poznámky typu ´co zas chceš´ mi běžně nevadí, ale teď jsem byla radši, když byl doma jeden ze synů. Pomáhali sice méně odborně, ale bez
reptání. Ten čas, kdy nemocný čeká na slíbenou pomoc, je tak strašně
dlouhý... Takové ´mami počkej chvilku´ a chvilka trvala hodinu. Třeba
v noci jsem se snažila nikoho nebudit, ale přesto jsem někdy musela
prosit o doprovod na toaletu. Mladší syn vstal hned a jeho ´mami, hoď
se do klidu, mně to nevadí´, bylo velmi příjemné na poslech. Je velmi
těžké přijímat pomoc od druhých, ale bylo prima poznat, kdo mě má
rád v praxi,“ uzavřela kamarádka své vyprávění.
Přeji požehnaný čas a děkuji za každou službu, která je určena těm
nejslabším.
+Noela Frolková,
pastorační asistentka
Pár myšlenek z Poselství papeže Františka k 29. Světovému dni
nemocných
Milé sestry, milí bratři, slavení 29. Světového dne nemocných, který
připadá na památku Panny Marie Lurdské 11. února 2021, je příležitostí, abychom obrátili svou pozornost zvláště na nemocné a na ty, kdo
se o ně starají.

Ježíš kritizuje pokrytectví těch, kdo mluví, ale nejednají a vybízí nás,
abychom se před druhým člověkem zastavili, naslouchali mu, navázali
upřímný a osobní vztah, abychom s ním soucítili, vnímali jeho rozpoložení a jeho utrpení až do té míry, že je vezmeme na sebe a pomůžeme
mu.
Nemoc nám dává zakusit vlastní zranitelnost a současně naši potřebu
druhého a vyvolává otázky po smyslu života, s nimiž se ve víře obracíme k Bohu. Blízkost u nemocných je vzácný balzám, který přináší
nemocnému útěchu a povzbuzení v jeho utrpení. My, křesťané, prožíváme tuto blízkost jako výraz lásky Ježíše Krista.
Všem rád uděluji své požehnání,
Papež František
Pavla Romaňáková,
PR, Charita Zlín

HUMANITÁRNÍ POMOC

Projekt Kontrasty Ukrajiny přinesl dětem z dětského domova dva fotoaparáty
Výstava fotografií Richarda Boudy s názvem Kontrasty Ukrajiny
úspěšně dospěla do svého konce. Za výtěžek z projektu pořídila Arcidiecézní charita Olomouc dva fotoaparáty. Přístroje věnuje dětskému domovu v Bortnykách a nadačnímu fondu Děti v nouzi v Lopatynu na Ukrajině.
Již bezmála rok uplynul od vernisáže výstavy s názvem Kontrasty
Ukrajiny. Fotografie Richarda Boudy zachycující Ukrajinu ve světle
války, ale i každodenního života a radosti, v únoru minulého roku

ozdobily zdi Vlastivědného muzea v Olomouci, holešovského zámku nebo kostela ve Velké Bystřici. Výstavou započal stejnojmenný
projekt Arcidiecézní charity Olomouc, jehož cílem bylo získat prostředky na nákup fotoaparátů pro děti z dětských domovů na Ukrajině. Cíl projektu se podařilo splnit a z výtěžku projektu byly zakoupeny dva přístroje. Z nových fotoaparátů se budou moct radovat děti.
Zakoupené fotoaparáty použijí na Ukrajině jako prostředek pro propagaci, ale především je dají k dispozici dětem. „Děti velmi rády fotí
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a často se na svět dívají z úplně jiného úhlu než my, dospělí. Myslím si, že snímky dětí mohou být takovým okénkem do jejich duše
a mysli,“ uvedla Khrystyna Novodvorska, koordinátorka projektů na
Ukrajině z Arcidiecézní charity Olomouc. Fotografováním si děti budou moct zkrátit dlouhé chvíle novým koníčkem nebo se podílet na
propagaci domova, ve kterém žijí. Fotoaparáty předají ukrajinským
dětem osobně pracovníci olomoucké charity při své tradiční návštěvě partnerů na Ukrajině. Z důvodu omezené možnosti cestování do
zahraničí však zatím není stanoven konkrétní termín.
Fotoaparáty typu SONY Alpha A6000 byly zakoupeny ve firmě
Centrum Foto Škoda, které tímto děkujeme za spolupráci. Také děkujeme všem, kteří projekt podpořili peněžním příspěvkem.
Kateřina Biolková,
ACHO

Všechny děti dostaly dárky včas i přes současné obtíže
Bortnyky, Lopatyn, Ternopil. Do všech těchto měst na západní Ukrajině dorazily na sklonku loňského roku vánoční balíčky českých dárců. Díky nim mělo 363 chudých dětí i tentokrát
krásnější Vánoce. Také tuto akci poznamenala pandemie koronaviru, díky níž pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc tentokrát nemohli dárky osobně dopravit a dětem předat.
„Stejně jako nemůžeme letos osobně koledovat v rámci Tříkrálové sbírky, tak jsme se letos nemohli osobně účastnit předávání dárků dětem na Ukrajině v rámci projektu Vánoční balíček.
Moc mě to mrzí, ale letos je zkrátka díky koronaviru všechno
jinak. Důležité ale je to, že dárky děti dostaly včas i přes současné obtíže,“ říká ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav
Keprt a dodává: „Mluvil jsem osobně se všemi ukrajinskými
kolegy a máme už k dispozici jak fotky, tak videa. Důležité je,
že jsme mohli společnými silami udělat radost téměř čtyřem
stovkám dětí z chudých rodin nebo dětských domovů. Mnoho
z nich znám osobně, u mnoha jsem byl i v jejich rodinách doma.
Vánoční balíčky od českých dárců nepřináší jenom radost, ale
především jim pomáhají v jejich nedostatku. Je to jedna z nejhezčích akcí, které znám.“
Tradiční akce Arcidiecézní charity Olomouc Vánoční balíček
byla v mnoha směrech komplikovanější, ale nakonec opět úspěšná a ty nejchudší ukrajinské děti prožívaly radostné chvilky při
rozbalování dárků od českých dárců. Všechny děti našly své
dárce, i přes to, že tentokrát to trvalo delší donu. Komplikace
působila různá epidemická omezení, ať už to byly zavřené obchody a dárci měli problémy s pořízením dárků, tak další ome-

zení volného pohybu, která ztížila doručování dárků jednotlivým Charitám.
V polovině prosince se nám podařilo dárky převézt na Ukrajinu
a vyřídit potřebné formality. Dárky byly dětem předány našimi
partnery na Ukrajině v tradičním termínu řeckokatolických Vánoc.
Děkujeme především všem dárcům, ale velký dík patří také
všem partnerům, kteří nám pomáhají akci zrealizovat.
Dagmar Jurčíková,
ACHO

Dopisy na Haiti
Přesně 206 rodičů zapojených do programu Adopce na dálku
napsalo před Vánoci dopis svým adoptivním dětem na Haiti.
Dopisy se k dětem zdárně dostaly a vykouzlily jim úsměv na
tvářích.
Třída začtených dětí a každé má před sebou pouze jeden list
papíru. To není čtenářský kroužek, nýbrž třída haitských dětí,
které netrpělivě čekaly na pozdrav od svých adoptivních rodičů.
Již dlouho je zvykem, že si haitské děti s českými rodiči navzájem dopisují. Děti posílají z Haiti zprávy o tom, jak se jim daří,
jak si vedou ve škole, co mívají na oběd, s kým se zrovna přátelí,

nebo popisují, jaké hry hrají ve svém volném čase. Ti, kteří ještě
neumí psát, kreslí barevné obrázky. Čeští adoptivní rodiče ve
svých dopisech také slovy nešetří a rádi do dopisu napíší o rodině, o práci nebo o tom, jak se jim daří. Nezapomenou připojit
srdečný pozdrav.
Dopisy adoptivních rodičů na Haiti tradičně vozili pracovníci
Arcidiecézní charity Olomouc a osobně dopisy předali místním
dětem. Letos si haitské děti přebraly své dopisy od pracovníků
místních škol a center, se kterými Arcidiecézní charita Olomouc
spolupracuje. Každoroční mise na Haiti musely být z důvodů
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politických nepokojů na Haiti a koronavirové pandemie v letech
2019 a 2020 zrušeny. Lada Matyášová, koordinátorka projektů na Haiti, však dopisy naskenovala a odeslala elektronickou
poštou. Tamní partneři dopisy vytiskli a předali je zvědavým
dětem, které se netrpělivě pustily do čtení.
S programem Adopce na dálku odstartovala Arcidiecézní charita Olomouc svou činnost na Haiti již v roce 2005. Od té doby
se zúčastnilo programu více než 512 haitských dětí, které měly
díky adoptivním rodičům možnost navštěvovat školní výuku
a mít denně alespoň jedno teplé jídlo k snědku.
Kateřina Biolková,
ACHO

Na zdraví Haiti
Již pošesté pomohla Arcidiecézní charita Olomouc zajistit
zdravotní péči na Haiti díky příspěvkům z projektu Na zdraví
Haiti. Do projektu se zapojilo třináct olomouckých podniků,
návštěvníci v nich za sklenici vody zaplatili libovolnou částkou.
V rámci kampaně Na zdraví Haiti se mohli loni v srpnu návštěvníci vybraných olomouckých kaváren osvěžit sklenicí
kohoutkové vody a zaplatit za ni libovolnou částkou od 1 do
nekonečna korun. Přestože kavárníkům situace za poslední
rok moc nepřála, třináct z nich se rozhodlo do kampaně zapojit
i tento rok. Také díky nim se podařilo vybrat krásných 11 600
korun, za které haitští partneři zorganizovali zdravotní prohlídky a nakoupili léky pro děti i dospělé.
Právě léky na Haiti vozili pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc vždy při svých misích. Každoroční výjezdy obnášely návštěvy haitských partnerů, předání dopisů adoptivních rodičů
dětem zapojeným do programu Adopce na dálku, a především
realizování zdravotních prohlídek pro děti i dospělé pod vedením MUDr. Josefa Marady. Vzhledem k politické nestabilitě a špatně bezpečnostní situaci na Haiti v roce 2019 a koronavirové pandemii, která otřásla celým světem, musely být
i haitské mise pro roky 2019 a 2020 zrušeny. Ani tato situace
však nezastavila Arcidiecézní charitu Olomouc v aktivní spolupráci s haitskými partnery a výtěžek z kampaně Na zdraví
Haiti putoval za haitskými partnery i tentokrát, bez českých
pracovníků.
Za peníze z projektu Na zdraví Haiti 2019 a 2020 nakoupili
haitští partneři léky a dezinfekční prostředky, aby mohli sami
léčit zdravotní neduhy lidí z místní komunity. „Jako organizace, která na Haiti působí už od roku 2005, jsme velice rádi,
když vidíme, že programy, které jsme tam před mnoha lety zavedli, například každoroční zdravotní prohlídky, běží úspěšně
dál i bez naší přítomnosti na místě,“ uvedla za Arcidiecézní
charitu Olomouc Lada Matyášová, koordinátorka pomoci pro
Haiti.
„V rámci Adopce na dálku se snažíme tamním dětem umožnit
studium na základních školách. To je ale velmi komplikované, když jsou děti nemocné nebo je trápí zdravotní problém,
a nemohou se výuky aktivně účastnit,“ pokračuje Matyášová.
Právě záněty nebo vyrážky místní obyvatele trápí nejčastěji.

K vyléčení přitom často stačí jen pár léků, které však mohou
být na Haiti těžko k sehnání nebo jsou příliš drahé. Právě díky
výtěžku z kampaně Na zdraví Haiti mohli haitští partneři tyto
léky pořídit spolu s dezinfekčními prostředky, které umožňují
místním dětem bezpečně navštěvovat školní výuku.
Děkujeme za podporu nejen lidem, kteří přispěli, ale také podnikům Bistrá kráva, Bistro & Bar Konvikt, Café Jan, Café Na
cucky, Café Restaurant Caesar, Caffé Trieste, Coffee Library,
Jazz Fresh Café, Na břehu Rhôny, Traffic Coffee, U Kristýna
a Pražírna kávy Kikafe.
Kateřina Biolková,
ACHO
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