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„Mnoho lidí si myslí, že bezdomovci jsou divní, což je do jisté míry i pravda. Mnohokrát jsou to ovšem lidé se zdravotními problémy,
včetně různých duševních poruch…“ Více o Terénním programu Samaritán, jedné ze služeb Charity Otrokovice na str. 10.
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DUCHOVNÍ SLOVO
Milí charitní spolupracovníci,
zvu vás k dalšímu zamyšlení nad dokumentem papeže Františka
Patriscorde (Otcovským srdcem). Dnešní kapitola má název Tvořivě odvážný otec.
První etapou každého pravého vnitřního uzdravení je přijetí
vlastního údělu, tedy poskytnutí prostoru v nás samotných také
tomu, co jsme si ve svém životě nezvolili. Zbývá však dodat další
důležitou vlastnost: tvořivou odvahu, která se vynořuje zejména
v kontaktu s těžkostmi. Tváří v tvář těžkosti je totiž možné se
zastavit a vyklidit pole, anebo se nasadit. Právě těžkosti někdy
umožňují, aby se v každém z nás ukázaly zdroje, o kterých jsme
ani netušili, že je máme.
Často nás při četbě evangelií o Ježíšově dětství napadne otázka,
proč Bůh nezasáhnul nějak přímo a jasně. Bůh však zasahuje
skrze události a lidi. Josef je člověkem, jehož prostřednictvím
Bůh pečuje o počátky dějin vykoupení. On je opravdovým „zázrakem“, kterým Bůh zachraňuje Dítě a jeho matku. Nebe zasahuje tím, že se svěřuje tvůrčí odvaze onoho muže, jenž přišel do
Betléma a když nenašel příbytek, kde by Maria mohla porodit,
připravil a upravil stáj, aby se pokud možno stala přívětivým
místem Božímu Synu, který přichází na svět (srov. Lk 2, 6-7).
Před hrozbou ze strany Heroda, který chce zabít Dítě, je Josef
opět ve snu varován, aby Dítě bránil, a uprostřed noci zorganizuje útěk do Egypta (srov. Mt 2, 13-14).
Při povrchní četbě tohoto vyprávění vzniká vždycky dojem, že
svět je vydán napospas silným a mocným, avšak „dobrá zpráva“
evangelia spočívá v tom, že ukazuje, jak navzdory zpupnosti a násilí pozemských vládců, Bůh vždycky nalézá způsob, jak uskuteč-

nit svůj plán spásy. Také náš život někdy vypadá, že je vydán zvůli
mocných, ale evangelium nám říká, že to, na čem záleží, dokáže
Bůh vždycky zachránit pod podmínkou, že použijeme tutéž tvůrčí
odvahu nazaretského tesaře, který umí měnit problém na příležitost a vždycky dává přednost důvěře v Prozřetelnost.
Zdá-li se někdy, že nám Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás
opustil, nýbrž že důvěřuje nám a tomu, co můžeme navrhnout,
vynalézt a najít.
Je to stejná tvůrčí odvaha, kterou prokázali přátelé ochrnutého
muže, když jej dopravili před Ježíše tím, že jej spustili na lehátku otvorem ve stropě (srov. Lk 5, 17-26). Těžkost nezastavila
jejich smělost a umíněnost. Byli přesvědčeni, že tohoto nemocného může Ježíš uzdravit, a „když ho pro zástup lidí neměli kudy
pronést, vystoupili na střechu a otvorem ve stropě ho s lehátkem
spustili doprostřed před samého Ježíše. Když viděl jejich víru,
řekl: Člověče, odpouštějí se ti hříchy!“ (v. 19-20). Ježíš poznává
tvůrčí víru, s níž se k Němu oni muži snaží dopravit svého nemocného přítele.
Letos si připomeneme výročí obnovení činnost Charity po skončení komunistické totality. Když se dnes zamýšlím nad papežovou výzvou k tvůrčí odvaze, uvědomuji si, že v těch nových začátcích Charity tvůrčí odvaha nechyběla.
Projevila se i na začátku pandemie koronaviru např. různými
„rouškovníky“. Přeji vám a na přímluvu sv. Josefa a Panny Marie, královny máje, prosím Boha, abychom se v přetrvávajících
těžkostech nenechali přemoci únavou a strachem a s tvůrčí odvahou vytrvali v naší službě.
P. Bohumír

ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE

Daránek dětem: Maminka Věra by chtěla dát dětem vše, ale není to možné
Život běžné funkční rodiny zcela změnila tragická událost, kdy
důsledkem ničivého požáru přišla o dům, kde do té doby spokojeně vyrůstaly tři krásné zdravé děti. Otec dětí však situaci
nezvládl a problémy začal řešit alkoholem. Velmi rychle propadl
závislosti a následovalo to, co většinou v těchto situacích nastává. Přišel o zaměstnání a rodina se dostala do finančních potíží.
Snaha o jakékoliv řešení byla z jeho strany nulová, přestal se
zajímat o děti a mamince nezbývalo než vzít situaci do svých
rukou. Následoval rozvod, děti byly svěřeny do péče maminky
a ta zůstala na všechno sama.
Zástupci obce, kde paní Věra s dětmi žije, požádali o pomoc
Charitu. Ta pomohla najít rodině nové bydlení a nadále ji doprovází v její nelehké životní situaci. V rámci Charitní poradny
poskytuje pomoc při řešení dluhové problematiky a v oblasti
systému sociálních dávek. V rámci možností Charita poskytuje
rodině také materiální a potravinovou pomoc.
S pomocí sociálních dávek a Charity je maminka schopna zaplatit nájem a zajistit dětem základní životní potřeby. V současnosti
situaci velmi komplikuje pandemická krize, kdy paní Věra v dů-

sledku uzavření škol a školek nemůže chodit do práce. „Moc
bych si přála dát dětem vše, ale platím nájem, nemohu chodit
do práce, nefungují školy a ošetřovné je nízké,“ říká paní Věra.
Pod přáním „dát dětem vše“ si každý může představit něco jiného. Vždy záleží na situaci, ve které se nachází a jaké jsou jeho
možnosti. V tomto případě to není dětský pokoj plný hraček,
vybavený počítačem, televizí apod. Dvanáctiletý Vojta a jeho
dvě mladší sestry Lucka a Zuzanka, kterým je deset a pět let,
mají přání daleko prostší.
Na otázku, co by jim nyní nejvíce pomohlo a co by si přáli,
odpověděl nejstarší Vojta: „Mamka má internet jen v mobilu,
dělá se přes něj špatně online výuka, moc bych si přál počítač.“
Prostřední Lucka k tomu dodala: „Maminka neumí anglicky
a já potřebuju pomoct s domácími úkoly.“ Nejmladší Zuzanka
má přání jasné: „Ráda maluju a tak bych chtěla hodně papíru
a pastelky.“
Přes všechnu poskytnutou pomoc a snahu maminky není v jejích silách dětem zajistit všechny materiální potřeby, které jsou
v nynější době v běžných rodinách základním standardem. Co
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dětem nejvíce chybí, je podpora při doučování, pomůcky do
školy a technika (počítač nebo tablet) k připojení na online výuku ve škole.
Vlastní osud není možné mnohdy změnit ani přes veškeré úsilí
a zejména ti nejzranitelnější, kterými jsou děti, nemají žádnou
možnost svou situaci ovlivnit. Na pomoci těm nejmenším, kterým v Česku hrozí sociální vyloučení, se může podílet každý.
Podpořit je, aby to měli co nejlehčí, je možné prostřednictvím
nové sbírky Daránek dětem. Vybrané prostředky poputují na
podporu péče o děti, zařízení, služby a projekty pomáhající dětem v nouzi, podporu aktivit pro děti a mládež a také na podporu ochrany práv a oprávněných zájmů dětí.
Dagmar Jurčíková,
PR

CHARITA ČR

Analýza: V Česku je na 5 milionů exekucí!
Řešení následků byznysu s dluhy mají poslanci na stole
Nová analýza Centra pro společenské otázky – SPOT mapuje vznik a růst dluhů od nultých let do současnosti. Identifikuje
celkem čtyři pilíře byznysu s dluhy, tři z nich se v předchozích
letech podařilo zákonodárcům odstranit či omezit. Poslance čeká
ve středu 14. dubna závěrečné a klíčové projednávání novely
exekučního řádu, která má řešit vedle přetrvávajících důsledků
systémových příčin dluhových pastí z minulosti poslední z pilířů
– volný trh s exekucemi.
Tři ze čtyř pilířů exekučního byznysu se již podle analytiků podařilo postupnou novelizací klíčových kodexů odstranit. Patřily
k nim nepřiměřené advokátní odměny u malých dluhů, obcházení
soudů nebo soudní pasivita i minimální regulace nemorálních,
zejména nebankovních půjček. Politici mají nyní možnost zregulovat nejen konkurenční prostředí exekutorů, ale zároveň vyřešit
nešťastnou exekuční minulost Česka – zastavení statisíců nevymahatelných i protiprávních exekucí. Hlasování o novele exekučního řádu proběhne ve Sněmovně už za týden.
Téměř 4,5 milionu exekučních řízení
Dluhová problematika je tématem, které v České republice vytrvale rezonuje. Na otázku, jak se stalo, že je u nás ještě stále vedeno téměř 4,5 milionu exekučních řízení proti více než 720 tisícům
lidí a statisíce dalších na dluzích vůči státu, odpovídá výzkumný
tým Centra pro společenské otázky – SPOT. Analýza narušuje
převládající étos osobní odpovědnosti za dluhové pasti, který
dosud zásadně ovlivňoval debatu o předluženosti. Zatímco tři ze
čtyř pilířů obchodu s dluhy už se podle autorů podařilo v uplynulých letech vyřešit, hlavní problém přetrvává v jejich důsledcích.
„Podmínky pro vznik dluhových pastí vytvořil stát, byť na nich
ještě stále vydělávají konkrétní soukromí aktéři,” vyzdvihuje
hlavní zjištění analýzy Lucie Trlifajová, šéfka výzkumníků ze
SPOTu. V současnosti je například stále vedeno na 200 až 300
tisíc protiprávních exekucí nařízených na základně nicotných
rozhodčích nálezů. „Důkazní břemeno a odpovědnost za zpětné narovnání tohoto stavu je přesouváno na jednotlivé dlužníky,
kteří však ve většině případů nemají ekonomické, právní ani jiné
kapacity narovnání dosáhnout,” dodává Trlifajová.

Graf: Jak se z půjčky 15 tisíc korun stal téměř půlmilionový dluh

Vedle vypořádání se s historickou zátěží v podobě milionů nevymahatelných exekucí analýza upozorňuje na nutnost nastavení
systému tak, aby nevznikaly dluhy nové, ale i na potřebu jeho
reformy v oblasti samotného exekučního vymáhání. Stát podle
autorů svěřil soukromým podnikatelům soudní moc a nechal je
o zakázky soutěžit. „Primárním cílem není a nebylo často vymoci původní dlužnou částku, ale spíše vydělat na celém procesu
vymáhání,“ přibližuje smutnou praxi Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Tratí na tom podle něj vedle dlužníků
a daňových poplatníků i samotní věřitelé. Na otázku, proč tomu
tak je, odpovídá: „Prorůstání exekučního byznysu do politiky
vede k tomu, že se klíčové zásadní změny dlouhá léta blokují.“
Postoj Charity Česká republika
Za zrušení obchodu s dluhy dlouhodobě usiluje také Charita Česká republika. „Dlouhodobě usilujeme o zrušení obchodu s dluhy
a zavedení pravidla jeden dlužník − jeden exekutor, bez těchto
podmínek nevede cesta k návratu do normálního života,“ říká Iva
Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblasti.
Milníkem v odstraňování byznysu s dluhy byl podle analytiků vedle povinného licencování nebankovních úvěrových společností
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z roku 2016 a omezení neadekvátních advokátních odměn u nízkých dluhů také zákaz využívání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, kdy se z původně malých dlužných částek
stávaly dluhy i statisícové. Analýza, kterou zpracoval výzkumný
tým Centra pro společenské otázky - SPOT ve spolupráci s odborníky z Institutu prevence a řešení předlužení, je v plném znění
ke stažení na pracevobci.cz/upload/studies/24/Jak-rostly-dluhy-FINAL.pdf.
Zdroj: Analýza Jak rostly dluhy, Centrum pro společenské otázky
– SPOT, 2021
Jan Oulík,
Charita ČR

Charita přináší zdraví i v době pandemie
Ještě před rokem nám zdraví připadalo jako něco zcela samozřejmého. Nemoc byla pro mladého člověka synonymem chřipky,
málokdy něčeho závažnějšího, co by mělo vliv na jeho každodenní život. Choroby tak byly spojeny spíše se stářím. Než se však
rok s rokem sešel, je nemoc strašákem pro staré i mladé. Daleko
více si uvědomujeme cenu vlastního zdraví a připomínáme si to
i dnes, kdy slavíme Světový den zdraví.
Obrat náhledu a uvědomění si křehkosti lidského zdraví způsobil,
že si naše společnost začala více vážit zdravotníků, které máme
ve zprávách každodenně před očima. Sdílíme jejich zápasy o životy pacientů, jejich únavu i odhodlání vytrvat. První linie zdravotníků v nemocnicích je ostře sledována.
Existuje ovšem i linie druhá, o které není příliš slyšet, přestože je
svým záběrem daleko větší. Jsou to zdravotníci domácí zdravotní a hospicové péče, ošetřující nemocné přímo v jejich domácím
prostředí. Ročně tato druhá vlna zdravotníků zaopatří přes 100
tisíc pacientů, v nemocnicích je pro srovnání jen kolem 70 tisíc
lůžek. Charitní péče o postcovidové pacienty se tak stala nedílnou
součástí domácí zdravotní péče a tato záchranná síť v době krize
nemocnicím významně pomohla.
Cenná pomoc v době koronakrize
Charita Česká republika, která je největším poskytovatelem domácí zdravotní a hospicové péče, si vzala z loňské jarní covidové
vlny velké poučení. Díky štědrým firemním sponzorům mohla
nakoupit více než 100 oxygenerátorů, tedy přístrojů na výrobu
kyslíku, a mohla zajistit i další přístrojové vybavení. Tím umožnila mnoha covidovým pacientům stonání i v nejnáročnějších
chvílích doma. Charitní sestry se dříve, než vešlo v platnost státní
nařízení, pustily do testování jak svých pacientů, pracovníků, tak
i kolegů z dalších charitních zařízení. Charitní služby se tak podařilo uchránit před kolapsem.
Charitní odborná společnost sester Qualitas Optima 2020, která
se zaměřuje na kvalitu poskytovaných služeb, připravila metodický postup při ošetřování pacientů s onemocněním Covid-19 v do-

mácím prostředí, aby jejich ošetřování bylo bezpečné pro sestry
i jejich okolí. Jen za loňský rok se tak Charita postarala o bezmála
500 pacientů s tímto virovým onemocněním.
Nyní velkou část post-covidových pacientů přebírají po propuštění z nemocnice zdravotníci domácí zdravotní péče. Nemocní
jsou často ve velmi zuboženém stavu – připoutáni k lůžku, s nejrůznějšími defekty, neschopni jakékoliv sebeobsluhy. V domácím
prostředí se ovšem poměrně rychle daří vracet je do původní kondice. Druhá linie sester má tedy stále plné ruce práce.
Ovšem i sami zdravotníci musí myslet na své zdraví, aby boj
s pandemií vyhráli. Vakcína sice ochrání před nákazou, ale potenciál lepšího zdraví lze získat jen cílevědomým zaměřením na jeho
podporu. Přejeme proto zdravotníkům, aby nezapomínali na svou
psychickou i fyzickou kondici a pohodu. K té psychické jim jistě
pomůže i uznání společnosti, které jim bylo léta upíráno. Takže –
sestřičky, lékaři, děkujeme vám!
Jan Oulík,
Charita ČR

Sbírka na pomoc dětem: Charita představuje velikonočního Daránka!
Říkají mu Daránek. Jméno dostal podle darů, kterými pomáhá
dětem. Je symbolem bezpečí domova, potřebné péče i rovných
příležitostí na startu do života. Připojte se k velikonoční vlně
dobrých skutků a podpořte jeho poslání, aby to ti nejmenší měli
co nejlehčí. Charita Česká republika spouští výzvu pomoci s ná-

zvem Daránek dětem. Její výtěžek pomůže těm nejpotřebnějším:
dětem, kterým v Česku hrozí sociální vyloučení.
Nová sbírka se zaměřuje na pomoc dětem, protože právě u nich
má podpora největší efekt. „Investice do dětí jsou velmi důležité. Z průzkumů nám vychází, že děti patří k nejohroženějším
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skupinám. Pomáháme sociálně slabým rodinám s jejich výchovou, protože víme, že chudoba je z velké části dědičná,“ říká
Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.
Z průzkumů o dědičnosti chudoby nebo dostupnosti bydlení
totiž víme, že děti v České republice nemají stejnou startovací
čáru do života. S novým začátkem ovšem děti získají šanci. Na
své problémy už totiž rodina není sama, ale může počítat s vlídnou podporou odborníků z Charity, kterým záleží na tom, aby
děti žily lépe, důstojněji a byly šťastné.
Blahodárný Daránek a nové příležitosti
„V Česku provozujeme azylové domy, nízkoprahová zařízení,
řešíme celkovou nepříznivou sociální situaci – mj. pomáháme
s plněním školních povinností, usilujeme také o úplný zákaz
dětských dluhů. Pomoci dětem se věnujeme dlouhodobě a patří
k našim prioritám. Proto prosíme o podporu sbírky Daránek dětem,“ vyzývá Lukáš Curylo.
Azylové domy pro matky či otce v tísni poskytují na určitý čas
bezpečí a střechu nad hlavou. Neméně užitečná jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit kroužky. Dětem pomáhají řešit svízelné situace,
například se šikanou, domácím násilím či potíže se školní docházkou. Sociálně aktivizační služby pracují v terénu s rodinami v nouzi. Jsou oporou nejen užitečnými radami při zvládání
těžkostí, výjimečně také poskytují potravinovou pomoc.
Charita ve spolupráci se zákonodárci se dlouhodobě zasazuje
také o legislativní změny v otázkách zadlužení a při reformě

exekucí. Zvláštní důraz klade na úplný zákaz zadlužování dětí.
Na pomoc všem snahám nyní vyráží také Daránek! Cílem sbírky určené na podporu péče o děti je vybrat peníze pro zařízení,
služby a projekty pomáhající dětem v nouzi, tedy na azylové
domy, nízkoprahová centra, na podporu aktivit pro děti a mládež a také na podporu ochrany práv a oprávněných zájmů dětí.
A tato střediska pak pomohou místním dětem, aby pomoc byla
účinná a dětem příjemná. Daránkovo pohlazení zkrátka zapůsobí blahodárně!
Charita ČR

ZPRÁVY Z CHARIT
Charita Holešov

Poděkování Výboru dobré vůle
V únoru letošního roku požádala Charita Holešov o poskytnutí finančních prostředků z nadačního fondu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Jednalo se o program Senior. V březnu 2021
nám byla schválena finanční částka ve výši 79 940 Kč na pořízení
kompenzačních pomůcek. Konkrétně budou pořízeny do naší Půjčovny kompenzačních pomůcek 3 kyslíkové koncentrátory, 1 elektrická polohovací postel s matrací a 2 zdravotní matrace. Jsme rádi,
že Charita Holešov mohla rozšířit počet kompenzačních pomůcek
pro potřebné klienty, kteří se na nás stále více obracejí.
Děkujeme tímto VDV – Nadaci Olgy Havlové za finanční podporu
Milan Jelínek,
ředitel Charity Holešov

Charita Hranice

Charita Hranice poskytuje zdravotní a sociální služby i v době pandemie Covid-19
Covid-19 již celý rok ovlivňuje naše životy, ale ani v době pandemie nemůžeme v Charitě Hranice zastavit provoz sociálních
a zdravotních služeb. Naši klienti by se bez pomoci našich služeb ocitli v náročné životní situaci. Jak současná epidemiologická situace ovlivnila chod sociálních a zdravotních služeb

Charity Hranice? Oslovili jsme vedoucí služeb s prosbou, aby
nám všem přiblížily aktuální dění v jejich službě.
Paní Lucie Kopecká, vedoucí Charitní pečovatelské služby
v Hranicích celou situaci popisuje takto: „Na jaře 2020 nás
všechny zasáhla pandemie, neměli jsme dostatek desinfekce
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ani ochranných pomůcek. První roušky jsme si našili sami,
další dostali darem od spolku Hranice pod rouškou a od kolegyň z Denního centra Archa. Roušky jsme také rozdávali klientům a lidem, kteří neměli možnost si roušky pořídit jinak.
Letos jsme vyměnili roušky za respirátory, provádíme pravidelné mytí a dezinfekci rukou, povrchů, pomůcek, aut, klíčů,
jídlonosičů. Zajímáme se o zdravotní stav klienta, jeho rodinných příslušníků a všech jeho blízkých, se kterými přišel do
kontaktu. Na jaře se klienti báli nákazy a někteří odhlašovali
naši službu. Na podzim jsme se potýkali se zvýšenou nemocností našich pečovatelek. Od listopadu 2020 pravidelně v pětidenních intervalech probíhá povinné testování zaměstnanců.
Při podezření na nákazu covid máme k dispozici na ověření
rychlý test na ichroma s výsledkem do 15 minut. Podařilo se
nám včas odhalit onemocnění u některých našich klientů a zajistit péči ještě dříve, než k nim dorazil tým na odběr PCR testu. Tím jsme snížili riziko přenosu nákazy na naše zaměstnance, kteří se u klientů střídají. Po Vánocích jsme zaznamenali
četnější úbytek klientů z důvodu onemocnění covid, někteří
z nich nemoci podlehli, což je nám velmi líto. V současné době
opět kapacitu služby novými klienty naplňujeme.“
Její slova potvrzuje vedoucí pečovatelské služby v Lipníku nad
Bečvou, paní Petra Šustalová: „Ano, je to hlavně o dezinfekci a respirátorech. Mnohem víc času věnujeme dezinfekci aut,
jídlonosičů, sebe samých... Na rukou máme stále rukavice, což
působí velmi neosobně. Chráníme sebe i naše klienty respirátory, se kterými nám naši klienti špatně rozumí a my musíme
vynakládat spoustu času i energie na vysvětlování.“
Paní Jana Kolářová, vedoucí terénních zdravotních služeb
Charity Hranice souhlasí: „Naše zdravotní sestřičky pracují
v domovech našich pacientů stále stejně, používají ochranné
pomůcky - rukavice, respirátor, dezinfekci. A když je potřeba,
i ochranný oblek. Pravidelně se co pět dní testujeme a některé
naše sestřičky již využily možnosti očkování proti Covid-19.“
A vedoucí Osobní asistence paní Alena Pavelková dodává:
„Ve službě OA kvůli pandemii Covid-19 a nouzovému stavu
v České republice se nám nepodařilo zrealizovat tradiční akce,
které pro naše klienty v Charitě Hranice pořádáme a na kterých se setkává větší množství lidí. Na podzim se neuskutečnila tradiční pouť pro klienty na Svatý Hostýn, na kterou jsme
se všichni moc těšili. Také oblíbenou květnovou pouť klientů
nebudeme letos organizovat. Na jaře nám ubylo více klientů.
Také klienti rušili služby z důvodu obavy nakažením se od
našich pracovníků a na podzim jsme museli rušit a omezovat
služby my z důvodů nakažení velkého počtu osobních asistentek. V současné době se začínají znovu nabírat noví klienti
a služba se stabilizovala.“
Charita Hranice provozuje také dvě ambulantní služby. V nízkoprahovce Fénix se věnujeme dětem a mládeži. Jak nyní fungují kluby v Hranicích i v Lipníku nad Bečvou, jsme se zeptali
vedoucí této sociální služby paní Martiny Olšové: „V souvislosti s vládními opatřeními a vyhlášením nouzového stavu se
musela služba NZDM Fénix přizpůsobit stávající situaci. Naši
uživatelé nás navštěvují individuálně v omezeném čase na dobu
nezbytně nutnou. Krátké kontakty slouží např. k rozhovorům,
k rozvoji motorických dovedností, vyhledávání zaměstnání, aj.
Nově pomáháme dětem s přípravou na distanční školní výuku.
Vše probíhá v době od pondělí do čtvrtka v dopoledních hodinách od 11:00-12:00 a v odpoledních hodinách od 13:15-18:00.
Pátky vždy po domluvě v čase 13:00-14:00. Také v naší službě
dbáme na dodržování zvýšených hygienických podmínek.“

A jak se změnila práce s klienty s kombinovaným postižením
v Denním centru Archa, se dozvíme od vedoucí služby paní
Markéty Hriníkové: „V současné době poskytuje Denní centrum Archa službu v omezeném rozsahu v souladu s aktuálními
nařízeními vlády. Klientům, kteří Denní centrum Archa navštěvují, jsou zajišťovány základní činnosti. Při všech aktivitách je upřednostňována individuální práce a provoz je realizován zejména ve vnitřních prostorách našeho zařízení.“
„V Charitě Hranice pracuje 56 zaměstnanců. V přímé péči přímo s klienty ve službách pracuje 48 zaměstnanců. Od října
2020 do konce března 2021 covidovou infekcí onemocnělo 33
pracovníků. Také klientů onemocnělo více než 20 a někteří
z nich onemocnění Covid-19 podlehli. Jejich odchod nás velmi
zasáhl.
Přes všechny nepříznivé skutečnosti se podařilo zachovat provoz všech služeb. Za to vděčíme především velké soudržnosti
pracovního kolektivu a ochotě vzájemně si pomáhat. Zaskočit
několik dnů nebo i týdnů za nemocnou kolegyni, nebát se jít
pomáhat do rodiny, kde jsou nemocní. Když je potřeba, vzít
navíc odpolední nebo víkendovou službu. Bez této přirozené
ochoty udělat něco navíc pro nebo za druhého člověka by nebylo možné udržet provoz služeb. Tato doba je příležitostí ukázat to nejlepší z nás a mě moc těší, že mohu být součástí tak
skvělého pracovního týmu,“ popsal situaci Jan Hegar, ředitel
Charity Hranice.
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Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Nezvyklá návštěva v Domě pokojného stáří
V Domě pokojného stáří přivítali jaro spolu s nečekanou návštěvou. Na chodbách se ozývalo nemotorné klopýtání i tenoučké
mečení. Kůzlátka potěšily opravdu všechny. Z obyčejného dne se
stal den neobyčejný. Malé kozičky se nechaly chovat na rukách,
hladit, některým uživatelům lezli až do vyhřáté postele. Na konci
dne se ale bohužel museli klienti s kůzlátky rozloučit. Všem bylo
trošku smutno. „Klidně bychom si je na domečku nechali,“ říká
pan V. „Já bych jim nosila ze zahrady trávu,“ usmívá se paní S.
a ještě naposledy pohoupá kůzlátko v náručí.
Eva Čechová

Když místo radosti zůstává prázdno…
Očekávání děťátka je ve většině případů velmi krásné období,
kdy se celá rodina těší na nového člena. Je to čas radosti a naděje. Bohužel naše osudové cesty jsou křivolaké. Občas se stane,
že v průběhu těhotenství je rodině sdělena život limitující vada
nebo vážné postižení miminka a těhotenství musí být ukončeno.
Někdy rodiče přichází o děťátko krátce po porodu. Místo nového společného začátku přijde konec. V mnohých případech bývá
ztráta spíše bagatelizována. Odborný personál ani příbuzní někdy
sami nevědí, jak se zachovat, jak podat pomocnou ruku těm, kteří
prožívají bolest a prázdnotu. Ztráta děťátka je pro všechny velmi
náročným obdobím a zaslouží si uznání a respektování všech zúčastněných.
V České republice je hned několik projektů a sdružení, které nabízejí podporu. Jen namátkou jmenujme projekt Prázdná kolébka nebo perinatální hospic Dítě v srdci, se kterým poradna sv.
Rity spolupracuje. Inspirace pro nás je i v zahraničí, kde mají
rodiče větší možnost podílet se na péči o dítě po ztrátě. Našim
společným cílem by mohlo být, aby týmy porodnic uměly a mohly umožnit důstojně se rozloučit s dítětem, bez ohledu na to, jak
maličké je. Dát rodičům možnost si zvolit rituál rozloučení. Naneštěstí ne vždy je rodičům možnost rozloučení nabídnuta. Sami
rodiče uvádějí nemožnost se rozloučit jako nejčastější bolest, kterou si nesou.
„Nikoho nesmíme soudit, nevíme, co stálo právě za takovým
rozhodnutím.“
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Největší tabu, které mohou ženy zažívat, jsou dodnes samovolné
potraty a zamlčená těhotenství. Těmi si projde ročně více než 14
tisíc žen. Často ztráta v takové chvíli nebývá akceptována jako
plnohodnotná. Ženy se musí mnohdy samy potýkat s bolestí, kterou si v sobě nesou velmi dlouho, někdy i po celý život. Ztráta
miminka ve vyšším stupni těhotenství nebo krátce po porodu se
ročně týká asi pětiset žen. Značné číslo tvoří i umělé potraty, které také ve většině případů znamenají pro ženu i blízké potřebu
se se ztrátou vyrovnat, což nemusí být vždy lehké. Zde uvedeme
jako příklad zcela anonymní projekt Nesoudíme, Pomáháme –
Hnutí pro život.
„Na svoji bolest a ztrátu nemusí nikdo zůstat sám“
Poradna Sv. Rity mimo jiné nabízí právě oporu rodinám a ostatním příbuzným, kteří se musí vyrovnat s potratem nebo perinatální ztrátou, tedy ztrátou děťátka v období před porodem, nebo
krátce po něm.
Poradna je v oblasti ztráty dítěte k dispozici všem:
• v individuální podpoře a pomoci, v případě, že se žena nebo
pár připravují na takto náročný porod
• poskytujeme podporu a poradenství při obtížných rozhodnutích
v průběhu těhotenství, při vrozených vývojových vadách aj.
• provázení během ztráty v těhotenství nebo krátce po porodu,
podpora při vyrovnání se se ztrátou
• dlouhodobé doprovázení, doprovod při porodu, který je spojen se ztrátou děťátka
• poskytnutí kontaktů na jiné odborníky, kteří mohou pomoci
Díky spolupráci s organizací Dítě v srdci máme v poradně k dispozici „memoryboxy“. Tyto boxy obsahují spoustu věcí, které
mohou rodičům pomoci se rozloučit se zemřelým děťátkem. Někdy se rodiče k upomínkám dokážou vrátit až po měsících nebo
letech, ale i přesto jsou tyto vzpomínky důležitou součástí jejich
života. Naše práce v poradně se odvíjí od toho, na co se rodiče
a maminka cítí. Někdo potřebuje, abychom dohlédli, že se s jejich
děťátkem bude zacházet s láskou a důstojností. Občas potřebují

pomoci se ztrátou vnoučka prarodiče, nebo samotní otcové, také
chtějí nalézt bezpečné místo, protože sami nemají s kým sdílet
svou bolest. Některé rodiny potřebují poradit, jak sdělit smrt miminka jeho sourozencům. Na svoji bolest a ztrátu nemusí nikdo
zůstat sám.
Poradna sv. Rity má certifikovaného poradce
Naše poradna má certifikovanou poradkyni pro doprovázení,
která se specializuje mimo jiné i na perinatální ztrátu. „V rámci
doprovázení jsem narazila na ženy, pro které bylo velmi náročné
projít si ztrátou miminka během těhotenství. Taková ztráta má
svá specifika, rozhodla jsem se proto projít odborným vzděláváním. Případů perinatální ztráty sice není mnoho, ale bylo pro
mě důležité, aby i rodiče v naší oblasti se mohli na někoho obrátit. Pokud nenacházejí pomoc a pochopení v porodnicích nebo
u zdravotnického personálu,“ popisuje Lenka V. svoji motivaci
k tomu, stát se poradcem v této oblasti. „Vždy mám obrovskou
radost, když vidím, jak daleko v doprovázení jsou specializovaná
pracoviště, která mají miminka v péči krátce po porodu. Věřím,
že všude bude brzo podobná péče i podpora dostupná. Rodiny
se často svěřují, že od sdělení diagnózy miminka vědí jen málo
informací. Proto některé otázky člověka v této situaci nenapadnou nebo zůstanou nezodpovězeny. Skutečně je jedinou volbou
umělý potrat? Co mě čeká, pokud se rozhodnu děťátko donosit?
Co může znamenat takové rozhodnutí, vystihují slova, která zveřejnilo Dítě v srdci na svých stránkách:
„...Nežila pouze jedenáct dní. Byla naživu devět měsíců a jedenáct dní.“
(Otec holčičky s trisomnií 18, která zemřela jedenáctý den po porodu.)
Pro všechny, kteří takovou podporu hledají, tu jsme nejen osobně,
ale i telefonicky nebo emailem:
Lenka Vráželová
Certifikovaný poradce pro doprovázení a pozůstalé
Tel.: 739 726 109
poradna@nhrozenkov.charita.cz

Charita Olomouc

Pilotní projekt ordinace psychiatra pro lidi v nouzi se ocitl v ohrožení
Olomouc – Lidé bez domova často trpí duševním onemocněním
a psychickými poruchami, avšak jen minimum z nich je schopno
nebo má možnost využívat standardní psychiatrickou péči. Přitom bez odborného řešení psychického stavu není možná sociální
stabilizace a začlenění do běžné společnosti. Charita Olomouc za
podpory Statutárního města Olomouc (SMOL) zřídila v listopadu
2020 ordinaci psychiatra pro lidi v nouzi. Projekt je v současnosti
jediným projektem svého druhu v České republice. Z důvodu zamítnutí uzavření smlouvy ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) se však ocitl v ohrožení.
Pilotní projekt odstartoval v náročné době druhé vlny pandemie
Covid-19, kdy se omezovaly návštěvy lékařů v ambulancích. Jeho
posláním je poskytovat dospělým lidem bez domova s duševním
onemocněním a lidem v krizi dostupnou odbornou psychiatrickou
péči v bezpečném a nízkoprahovém prostředí. „Díky dlouholeté
zkušenosti s ordinací praktického lékaře pro lidi v nouzi víme, že
pokud se odborná zdravotní péče poskytuje v nízkoprahové podobě, je cílovou skupinou hojně využívána,“ přibližuje Leona Martinková, vedoucí Střediska zdravotních služeb Charity Olomouc.

Rozhodující role pojišťoven
Charita Olomouc děkuje Statutárnímu městu Olomouc, protože bez dotační podpory by tato nezisková služba vůbec nemohla
vzniknout. Pro pilotní projekt, který je jedním z klíčových pilířů
řešení problematiky bezdomovectví, je podpora města a zdravotních pojišťoven zásadní. Zatímco město hned na počátku podpořilo
projekt finanční dotací, z důvodu opakovaného odmítnutí uzavření
smlouvy ze strany VZP se projekt nyní nachází v ohrožení. „Proces
vzniku nové ambulance je značně složitý a zejména zajištění smluv
se zdravotními pojišťovnami velmi zdlouhavé, děje se v řádu až několika měsíců. Bez grantu města Olomouce by nemohla služba ordinace psychiatra vzniknout, protože do uzavření smluv s pojišťovnami jde o hlavní zdroj financování,“ sděluje Leona Martinková.
Pro úspěšné pokračování projektu je nyní zásadní přístup pojišťoven. V současné chvíli uzavřely smlouvy tři zdravotní pojišťovny
(ZP ministerstva vnitra, Revírní bratrská pokladna a Vojenská
zdravotní pojišťovna), u dalších Charita čeká na odpověď, avšak
VZP opakovaně odmítla smlouvu uzavřít. Skutečnost, že ordinace nebude moci přijímat pojištěnce VZP, kteří tvoří až 1/3 všech
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pacientů, ohrožuje do budoucna její existenci. „Není možné, aby
v rámci návaznosti na sociální služby fungoval projekt, který může
poskytovat péči jen některým pacientům. VZP ČR je klíčovým
partnerem pro zdravotní služby a my věříme, že při detailnějším
seznámení s fungováním ordinace ocení její přínos a spolupráci naváže. V opačném případě bychom museli službu ukončit,“ doplňuje
Leona Martinková.
Pomoc bez bariér a včas
Ambulance odborné psychiatrické péče pro lidi v nouzi se nachází
v objektu Charity Olomouc na Wurmově 5. Právě zde se pohybuje
cílová skupina lidí bez zázemí, která díky snadné dostupnosti nemá
zábrany službu lékaře-psychiatra využívat. „Lidé bez domova jsou
skutečně psychiatričtí pacienti. Nejen, že většinou mají duální
diagnózy, jako je závislost na návykových látkách a onemocnění
z okruhu psychóz, depresí, poruch osobnosti či různé deviace, navíc nechodí na pravidelné kontroly, mají problém užívat pravidelně medikaci. Bez specializované ambulance navazující na sociální
služby není možné tuto péči zajistit,“ vysvětluje ředitel Charity
Olomouc Petr Prinz.
Propojení ambulance se sociálními službami pro cílovou skupinu
lidí bez domova je významným krokem k zajištění pravidelné psychiatrické péče. Sociální pracovníci často jako první identifikují
zhoršení zdravotního stavu a potřebnost návštěvy lékaře, hlídají
termíny kontrol, motivují k užívání pravidelné medikace aj.
„Velmi nás mrzí, že dostupná péče je a zůstává pouhou teorií, protože ve snaze o řešení v praxi stále narážíme na nezájem a lhostejnost. Argumentace VZP, že v Olomouci je dostatek psychiatrických
ambulancí, neřeší situaci lidí v nouzi, kteří akutně potřebují dostupnou péči,“ zdůrazňuje Petr Prinz.
Přínos pro Olomouc
Projekt si klade za cíl zajistit dostupnou psychiatrickou péči sociálně vyloučeným osobám, a tím přispět ke snížení počtu duševně
nemocných osob na okraji společnosti, pohybujících se bezprizorně ulicemi města Olomouce, kterým městská či státní policie není
schopna pomoci, pokud neohrožují sebe či druhé osoby. Jednoznačnou podporu dalšímu fungování projektu ordinace pro lidi v nouzi
vyjádřil za město primátor Miroslav Žbánek. „Činnost této služby

musí být zachována. Nikdo z odborníků a ani pojišťovna ji přece
nemůže vnímat pouze jako formu nějaké nadstandardní služby. Je
to služba preventivního charakteru, která musí být zachována, protože chrání nás všechny. Nikdo si přece nepřeje atak ze strany duševně nemocného člověka z ulice, který si sám bez odborně vedené
pomoci v nízkoprahové podobě není schopen pomoci.“
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Charita Otrokovice

Pozor na dluhové podvody u starších lidí
Na službu Dluhové poradenství Samaritán se stále více obracejí
lidé ve vyšším věku s tím, že se stali obětí podvodu. Začíná to
téměř vždy stejně. Senioři přišli o vlastní nemovitost na základě
menších dluhů a neoprávněného jednání lidí, kteří jim „chtěli pomoci“. Ti jim půjčili finanční prostředky na řešení akutní
dluhové krize. Jako garanci vyžadovali „zajištění“ nemovitostí.
Hodnota nemovitosti ovšem daleko převyšovala výši dluhu. Po
přepsání nemovitosti na jejich osobu nebo někoho známého si
následně tuto nemovitost ponechali, samozřejmě s cílem ji dále
zpeněžit.
Jako příklad může sloužit příběh více než 70leté klienty
Paní si chtěla zapůjčit finanční hotovost v řádu několika desítek
tisíc korun, čímž chtěla uhradit jiné závazky. Dostala kontakt na
člověka, který zprostředkovával půjčování peněz. Ten ji ovšem
odkázal na dalšího „pomocníka“. Paní dostala od pomocníka
radu, že bude nejlepší mu prodat svůj byt, v hodnotě několika

milionů. Z prodeje se pak uhradí dluh a následně bude možné
ještě peníze společně investovat a zhodnotit a on jí byt pak vrátí.
Paní tedy byt v dobré víře přepsala, peníze na uhrazení dluhu
však ani nedostala a ještě musela zaplatit daň z nemovitosti. Investici a zhodnocování si onen pomocník již obstaral sám na
sebe.Klientka si nakonec své dluhy uhradila z důchodu i v rámci
exekučního řízení. Sám „pomocník“ měl ale další aktivity, své
úvěry nesplácel, a tak se dostal do konkurzu. Paní o jeho aktivitách nic nevěděla. Byt, který byl již jeho majetkem, tak spadl do
konkurzu také, což znamenalo, že by došlo ke zpeněžení bytu.
V průběhu insolvenčního řízení bylo cílem, za pomoci tehdejšího advokáta klientky, vyjmutí bytu z konkurzu. Advokátní služby stály klientku nemalé peníze, ale výsledek byl stále nejistý.
Na službu Dluhového poradenství Samaritán se klientka obrátila
v době, kdy běžel soudní spor o předmětný byt. Klientka čelila
žalobě na vystěhování z bytu a doplacení nemalého nájemného
za dobu, kdy v bytě, po jeho „prodeji“, bydlela. Pokud by soudy
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rozhodly v neprospěch klientky, vznikly by jí další dluhy v řádu
stovek tisíců korun. Za pomoci služby Dluhového poradenství
Samaritán byla soudní řízení po nejrůznějších odvoláváních se
přerušena až do rozhodnutí Ústavního soudu. Naštěstí tento složitý a propletený příběh patří mezi ty se šťastným koncem. Rozhodnutím Nejvyššího soudu a následně Ústavního soudu bude
byt náležet klientce.
„I díky naší pomoci se klientka z bytu nevystěhuje, ten nebude
zpeněžen, nevzniknou jí další dluhy a vynaložené finanční prostředky za tehdejší právní služby se jí mohou postupně vrátit, což
sice nebude hned, ale za přispění služby Dluhového poradenství
Samaritán se to jistě podaří,“ uzavřela příběh s dobrým koncem

sociální pracovnice Dluhového poradenství Samaritán. Podobných případů zaznamenali v poslední době pracovníci v dluhové
poradny více jak deset. V případě zájmu o dluhové poradenství
jsou vám poradci služby k dispozici ve Zlíně nebo v Otrokovicích.
Více informací zjistíte na www.otrokovice.charita.cz nebo na telefonu 734 435 003.
Vladana Trvajová,
fundraiser
Mgr. Jitka Švajdová,
sociální pracovnice,
Dluhové poradenství Samaritán

30 let pomáháme potřebným
V letošním roce oslaví Charita Otrokovice 30 let od svého vzniku. V sérii článků bychom rádi vzpomněli na začátky budování
pomoci potřebným v Otrokovicích.
Jak a proč vznikla Charita Otrokovice a její služby?
Charitativní činnost patří už od počátku církve k podstatě jejího
života. Křesťané následovali Kristova příkladu a pomáhali svým
bližním, především nejchudším a nejpotřebnějším. Tato pomoc se
nazývá CHARITA (latinsky CARITAS), což znamená milosrdná
láska. Odpovídali tak na Kristovu výzvu: „Dal jsem vám příklad,
abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“
Farní Charita v Otrokovicích existovala již od roku 1945 v době
působení faráře P. Josefa Kunického. Členská základna čítala tehdy minimálně 186 lidí. Po nuceném omezení činnosti během II.
světové války a poválečné obnově přišlo komunistické zestátnění,
které veřejné sociální práce opět ukončilo. Následně se částečně
začala práce Charit obnovovat před rokem 1989.
Původně dobrovolná činnost starších žen z Otrokovic, které před
rokem 1989 pomáhaly tělesně postiženým a nemocným lidem
především na sídlišti Trávníky, se v roce 1990 rozšířila o další
aktivity a spolupracovníky. Za velké podpory tehdejšího duchovního správce byly ve sklepních prostorách na faře zřízeny první
aktivity: šatník, knihovna, cyklostylová tiskárna farního a charitního časopisu, později také kancelář Charity.
Vznik Charity sv. Anežky Otrokovice se datuje od 3. 7. 1991. Je
součástí 28 Charit v rámci olomoucké arcidiecézní Charity a zároveň součástí České katolické charity. Do celosvětové organizace CARITAS INTERNATIONALIS, ustavené roku 1951, byla

Česká katolická charita přijata za řádného člena v květnu 1995.
V srpnu 1993 nastoupila do otrokovické Charity sv. Anežky první
profesionální zaměstnankyně, její prací bylo dovážet obědy do
penzionu na Školní ulici. Tím byl položen základní kámen pro
vznik Domácí pečovatelské služby. Postupně byla první a základní činnost Charity rozšířena i na ošetřovatelsko-zdravotní péči
a vznikly také další dva projekty – Humanitární sklad a Jídelna pro důchodce. Z humanitárního skladu se začaly, za pomoci
dobrovolníků, žáku i lidí bez domova vypravovat různé humanitární zásilky. Charitní jídelnu využívalo denně 70-90 strávníků.
Místnost sloužila pravidelně mládeži pro zájmové kroužky, pro
schůze dobrovolných členů ČČK, probíhal zde bezplatný kurz šití
pod vedením Ludmily Stodůlkové, také se zde na přednáškách
scházeli bezdomovci, později zde nacvičovala charitní Cimbálová
muzika strýca Karla.
Od 31. 8. 1995 je Farní charita Oblastní charitou, protože se její
činnost rozšířila pro farnosti Napajedla, Tlumačov, Pohořelice,
Halenkovice a Spytihněv. V rámci Charity postupně vznikaly
nové služby a projekty. V současné době má Charita Otrokovice
9 sociálních služeb. Provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek a charitní šatník.
Vladana Trvajová,
fundraiser

Ohlédnutí do historie služby Terénní program Samaritán
V letošním roce slaví Charita Otrokovice 30 let od svého vzniku.
Za dobu jejího působení vznikla, nejen na území Otrokovic, celá
řada služeb pomáhajících potřebným v různých životních situacích.
Jednou z nejmladších a nejmenších služeb v Charitě Otrokovice je
Terénní program Samaritán, jejíž pracovníci začali mapovat terén
ve Zlíně a v Otrokovicích začátkem roku 2006.
„Velmi jsme si tehdy uvědomovali, že je potřeba přistupovat k práci s lidmi bez domova komplexně. Tedy pracovat se všemi, nejen
v rámci Azylového domu Samaritán a následně Noclehárny Samaritán, ale i s těmi, kteří přebývají venku,“ upřesnil Pavel Polák,
tehdejší vedoucí střediska Samaritán – služby pro lidi bez domova.
„První návštěvy v terénu byly bez výsledku. Nikoho jsme nepotkávali a uvažovali jsme i o tom, zda to má smysl. Pak jsme ale objevili
několik lidí, kteří přespávali venku, a služba se pomalu rozvíjela.

Začali jsme také jezdit s dodávkovým autem, kde jsme měli pro
lidi bez domova teplou polévku, oblečení a další pomoc,“ doplnil
Pavel Polák.
Výjezdy do terénu probíhaly v rámci projektu ESF, který se realizoval pod záštitou Azylového domu Samaritán. První terénní
pracovník jezdil podle svých časových možností v Otrokovicích
a ve Zlíně. Kontaktoval klienty, které už znal z Azylového domu
a přebývali zrovna venku, i nové lidi bez domova. K navazování
kontaktu s klienty pomáhal i balíček s chlebem a paštikou, který
si pracovník čas od času vzal s sebou. Postupně se začalo s pomocí při vyřizování sociálních dávek, občanek a různých požadavků
klientů.
Další rozvoj služby nastal na konci roku 2007, kdy se začalo chodit
do terénu častěji. To už zde působil Tomáš Bernatík, který se o rok
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později stal vedoucím služby. Od roku 2008 došlo k navýšení počtu
pracovníků na 1,5 úvazku a denně proběhl kontakt s více než deseti klienty. Pravidelně se chodilo na odbory sociálních věcí, úřady
práce, matriky, azylové domy, ubytovny. Situaci klientů na ulici se
dařilo velmi pozitivně zlepšovat.
„Velmi dobře si vybavuji, jak se na mě lidi dívali, když jsem s batůžkem postával každý den u nákupních center, na autobusových,
vlakových nádražích a dalších frekventovaných místech a bavil se
s klienty. Ani nechci vědět, co se jim honilo hlavou,“ vzpomíná
s úsměvem na nechápající pohledy kolemjdoucích Tomáš Bernatík.
„Z každého úspěchu s klienty jsem měl velkou radost a to mi dodávalo síly do další práce a odvahu chodit na někdy i dost nebezpečná
místa.“ doplnil.
„Mnoho lidí si myslí, že bezdomovci jsou divní, což je do jisté míry
i pravda. Mnohokrát jsou to ovšem lidé se zdravotními problémy,
včetně různých duševních poruch. Nad to se nedokážeme často povznést a vidíme vždy jen to nejhorší; špinavé, unavené a utrápené
lidi, kteří si život venku zjednodušují alkoholem. Část lidí neumí
bohužel ani jinak žít,“ dodal Tomáš Bernatík.

Díky dalšímu financování z ESF se v roce 2009 začalo s poskytováním služby také v Holešově a pro Zlín a Otrokovice se navýšily
úvazky pracovníků. Prohlubovala se spolupráce s obcemi a dalšími
institucemi. Na konci roku 2012 financování z ESF skončilo a s tím
i spolupráce na území města Holešova. Od roku 2013 až doposud
jsou ve službě 2 pracovníci, kteří v pracovní dny vyjíždí do terénu v Otrokovicích a ve Zlíně. Každých 14 dnů navíc probíhají tzv.
„Mobilní kanceláře“, kdy se jezdí na určená místa autem s teplou
polívkou a další materiální pomocí.
„Za 15 let terénní pomoci pro lidi bez domova jsme prochodili
již mnoho párů bot a věřím, že jsme pomohli velké spoustě lidí
se z ulice dostat nebo alespoň trochu zlepšit jejich život,“ uzavírá vzpomínání na začátky Terénního programu Samaritán Tomáš
Bernatík.
Vladana Trvajová,
fundraiser
Mgr. Aleš Jaroš,
vedoucí služby

Charita Strážnice

Poděkování
Dne 1. 4. 2021 jsem převzala za přítomnosti starostky města Strážnice Mgr. Renaty Smutné dar v podobě 420 ks českých respirátorů,
které Charitě věnovala senátorka Ing. Anna Hubáčková. Za tento dar,
který byl určen pracovníkům terénních služeb Charity Strážnice,
moc děkujeme. Vážíme si toho, že paní senátorka tímto způsobem
podpořila mnohdy nelehkou práci našich pracovníků, kteří se dennodenně ocitají tváří v tvář klientům našich služeb, které je stále nutné
chránit nošením ochranných pracovních pomůcek, k nimž respirátory patří zcela prioritně.
Marie Štípská,
ředitelka Charity Strážnice

Klienti sociálně terapeutické dílny Kotva napekli cukroví
Od 6. 4. 2021 jsme znovu zahájili provoz Sociálně terapeutické
dílny Kotva, která byla v březnu uzavřena z důvodu ochrany zdraví našich klientů. Klienti byli nadšení, že znovu mohou docházet
a společně se sociálními pracovnicemi se rozhodli začít tím, že
v rámci pracovní terapie napečou drobné cukroví, které pak následně předají zdravotníkům covidových oddělení v Nemocnici
Hodonín, na lůžkovou část na Poliklinice ve Veselí nad Moravou
a také kněžím ve farnosti Strážnice, jako výraz vděčnosti a poděkování za jejich práci v tomto nelehkém období. Toto krásné gesto
příjemci našich dárků velice ocenili.
Marie Štípská,
ředitelka Charity Strážnice
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Prodej výrobků Chráněných dílen obnoven
V pondělí 12. 4. 2021 jsme po dlouhé době vládního uzavření
také znovu zahájili prodej výrobků Chráněných dílen v našich
prodejnách, které se nacházejí v Olomouci, 1. Máje č. 5 a ve
Strážnici, Kovářská 396. Podobu našich výrobků přizpůsobujeme trendům současné doby a tak mimo jiné zboží u nás na
prodejnách najdete také nové vzory na krásných zavinovačkách
a výrobky z nové mušelínové kolekce, kterou zajisté ocení nejen
nastávající maminky. Všechny výrobky Chráněných dílen lze
také zakoupit také na našem e-shopu: www.ave-charita.cz.
Marie Štípská,
ředitelka Charity Strážnice

Charita Šternberk

Charita Šternberk představuje novinku - online Charitního rádce
Charita Šternberk vám bude ještě blíž. Od 3. 5. 2021 naleznete
na našich webových stránkách https://www.sternberk.charita.cz/
CHARITNÍHO RÁDCE. Po rozkliknutí se otevře jednoduchý
formulář, pomocí kterého nás můžete oslovit se svým dotazem.
Rok 2021 je třicátým rokem poskytování charitních služeb pro
všechny z vás, kteří jste je potřebovali pro sebe, své blízké, nebo
když jste zůstali sami. Prožíváme všichni již dlouhé měsíce velmi
náročné období i z důvodu epidemie COVID-19. Hrozba nemoci mnoho z nás uzavřela doma s dětmi, ohrozila naše příjmy ze
zaměstnání nebo živnosti. Problémové situace zažíváme všichni
a někdy stačí se jen poradit.
Připravili jsme tedy online CHARITNÍHO RÁDCE. Zde můžete
i anonymně položit dotaz a my vám jej zodpovíme do 24 hodin
v pracovních dnech. Dotaz se může týkat pomoci s péčí o seniory,
zajištění kompenzačních pomůcek, domácích odběrů krve, pro-

blémové situace s dluhy, systému sociálních dávek, nebo máte
třeba dotazy jako samoživitel a další.
Těšíme se na vaše dotazy a zejména na to, že vám budeme i touto
cestou pomáhat.
Mgr. Dana Axmannová, DiS.

Charita Uherský Brod

Malé radosti pro dětičky a maminky v azylovém domě
Bohužel - doba covidová postihla i Azylový dům pro matky
s dětmi v tísni, a několik maminek s dětmi se ocitlo v karanténě. Proto se pracovnice azylového domu rozhodly děti alespoň
trochu potěšit a rozveselit, a věnovat jim hračky, knížky, omalovánky, pastelky a pexesa. V azylovém domě jsou od štědrých
dárců, aby se jim zkrátily a zpříjemnily dlouhé chvíle v izolaci.
Ani na maminky se nezapomnělo. A těm pracovnice rozdaly
krabice plné potravin a hygienických potřeb, které maminkám
poskytlo Centrum potravinové pomoci.
Mgr. Darja Míčová,
sociální pracovník
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Boty od firmy Baťa poslouží potřebným
Charita Uherský Brod děkuje firmě Baťa za sponzorský dar v podobě 120 párů obuvi. Tato obuv bude rozdána potřebným, zejména matkám s dětmi v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni
a dalším potřebným klientům z ORP Uherský Brod.
„Obdržela jsem s dětmi několik párů úplně nových bot. Jsou naprosto dokonalé a jejich nákup bych si při svém minimálním příjmu nemohla vůbec dovolit. Jsem za tento dar nesmírně vděčná,“
netajila svou radost jedna z obdarovaných klientek brodského
Azylového domu.
Firmě Baťa za její velkorysost a vstřícnost velmi děkujeme.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising,
Charita Uherský Brod

Brodská Charita získala jako jediná neziskovka v ČR značku „Czech made“
Uherskobrodské Charitě byla v těchto dnech udělena prestižní
značka kvality, Czech Made. „Získali jsme toto ocenění jako první nezisková organizace v ČR a současně jako první poskytovatel
sociálních služeb v ČR. Celý proces hodnocení byl velmi náročný a měl několik etap, až po návštěvu hodnotitelů v naší Charitě a také v některých službách. Musím říci, že hodnotitelé byli
velmi nároční, museli jsme předložit obrovské množství dokladů, podkladů, dokumentů, směrnic, hodnocení Charity ze strany
klientů, hodnocení Charity ze strany zaměstnanců, všechno jsme
museli doložit a obhájit,“ poznamenal ředitel Charity Uherský
Brod Petr Houšť. Ředitel brodské Charity dodal, že pevně věří,
že jeho organizaci tato značka kvality pomůže při dalším budování pozitivního povědomí o Charitě a práci jejích pracovníků.
„Doufám také, že nám značka kvality CZECH MADE pomůže
i při získávání nových donátorů, což nejen v současné době, ale
i směrem do budoucna může být dost zásadní. Ale nejen při získávání nových, důležité je udržet si přízeň stávajících podporovatelů, včetně různých nadací a nadačních fondů. Přál bych si,
aby i široká veřejnost dokázala ocenit tento úspěch a byla nám
nakloněna při našich různých kampaních, sbírkách a benefičních
akcích. A v neposlední řadě to může posílit sebevědomí našich
pracovníků, kteří by zase mohli být ještě o něco více pyšnější na
to, že pracují v Charitě,“ řekl Petr Houšť.
Udělení značky předcházely podrobná hodnocení všech služeb
Charity ze strany zástupců značky. „Pracovníci Charity, se kterými jsme jednali během celého procesu hodnocení, projevili
excelentní pečlivost, nadprůměrně dobré zpracování dokumentů
a výbornou komunikaci. Sebehodnocení bylo velmi obsáhlé a detailní. K sebehodnotící zprávě jsme obdrželi celou řadu organizačních dokumentů, dokazujících vysokou úroveň managementu
kvality. Hodnocení zákaznické spokojenosti dosvědčilo informace sdělené v sebehodnotící zprávě, jelikož výsledky se pohybovaly kolem 99 %. Výsledky jsou excelentní a značka CZECH
MADE může být Charitě Uherský Brod zcela oprávněně udělena,“ píše se v hodnotící zprávě České společnosti pro jakost.
Co je značka CZECH MADE?
Značka CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí
v České republice, vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Poskytuje

spotřebiteli jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem
kvalitní výrobek nebo službu.
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Darované respirátory ochrání potřebné
Celkem 1600 respirátorů přivezl v pondělí 8. března do Uherského Hradiště, jako dar pro potřeby regionu, poslanec Parlamentu
ČR a předseda Výboru pro evropské záležitosti, Ondřej Benešík.
Respirátory předal v budově uherskohradišťské Charity starostovi
Uherského Hradiště Stanislavu Blahovi, řediteli uherskohradišťské Charity Jiřímu Jakešovi a řediteli Charity Uherský Brod Petru
Houšťovi. „Ochranné pomůcky budou postupně rozdány potřebným, zejména sociálně slabým rodinám a matkám samoživitelkám
s malými dětmi,“ vysvětlil ředitel uherskobrodské Charity Petr
Houšť.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising,
Charita Uherský Brod

V pondělí 22. března začala postní sbírka potravin
Jak už bývá zvykem, v postní době organizuje Centrum potravinové a materiální pomoci (CPMP) svaté Zdislavy potravinovou
sbírku. „Sbírkové“ auto zajíždí každý den téměř do všech obcí
našeho děkanátu a na určených místech se potkává s dárci. Fotografie nabízí úžasný „výtěžek“ který nám darovali občané v Nivnici, Dolním Němčí, Horním Němčí a Slavkově!
Do sbírky se významně zapojil i poslanec Parlamentu ČR a předseda Výboru pro evropské záležitosti ze Strání, pan Ondřej Benešík. Děkujeme všem za projevenou vůli pomáhat. Sbírka končí
ve čtvrtek 25. 3., ale darovat potraviny i drogerii můžete kdykoliv
během roku, po předchozí domluvě.
František Bílek,
vedoucí CPMP

Velikonoční tvoření ve Slavkově
Klienti Charitního domu ve Slavkově hlásí: „Máme zaseto!“ A to
jak rajčata, tak oblíbenou jarní dekoraci – velikonoční osení.
Dne 19. 3., na svátek sv. Josefa, proběhlo společné tvoření jarních
dekorací, které již zdobí pokoje klientů.
Předvelikonoční setkání bylo ukončeno společnou modlitbou Křížové cesty za rodiny klientů.
Jana Chmelařová, Dis.,
sociální pracovnice
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Vlčnov - testování firem pokračuje
Dnes jsme na žádost pana Vlastimila Javora, se kterým již dlouhou
dobu spolupracujeme v oblasti zásobování pečivem, otestovali jeho
zaměstnance nejen z Vlčnovské pekárny. Všech 31 testovaných
bylo negativních. Všechny nás to moc potěšilo. A na závěr děkuji
za vynikající vdolečky a těším se na další spolupráci.
Štěpán Čech,
vedoucí Charitního domu Vlčnov

Voňavé tvoření v Domovince
V denním stacionáři Domovinka se už pomalu začínáme připravovat na příchod jara. Při včerejším tvoření jsme spolu s klienty
vyrobili pěkné věnce. Při jejich výrobě v místnosti krásně voněl
materiál, ze kterého byly vyrobeny – seno.
Denní stacionář je v provozu i v této době nouzového stavu za dodržování všech vládních nařízení. Nabízí během všedních dnů pomoc a podporu klientům s Alzheimerovou chorobou, jinými typy
také seniorům, kteří se doma cítí osamocení.
František Bílek,
vedoucí Denního stacionáře Domovinka

Charita Valašské Meziříčí

Snídáme férově, tentokrát na výletě!
Férová snídaně je pikniková akce na podporu pěstitelů, která se
koná na Světový den pro Fairtrade. Ten letos připadne na sobotu 8. května. Vzhledem k situaci, kdy není možné organizovat
osvětové akce, budeme férově snídat na výletě. I takto můžeme
ukázat svůj zájem o životy lokálních prodejců a pěstitelů nejen
ve svém okolí, ale i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Vyrazíme na výlet na blízkou vyhlídku, palouk
v lese, nebo třeba na pěknou louku u řeky. Vezmeme s sebou své
nejbližší a do košíku si přibalíme fairtradové a lokální dobroty.
Ti, co je pro nás připravují, si zaslouží spravedlivé zacházení
a to nebylo nikdy tak urgentní, jako teď.
Všichni čelí nejen klimatické změně a nízkým výkupním cenám, ale navíc i pandemii COVID-19. Pěstitelé, kteří jsou za-

pojeni do systému Fairtrade, svoji situaci zvládají lépe. Díky
němu dostávají za svou kávu, kakao nebo banány spravedlivě
zaplaceno, pěstují šetrně k životnímu prostředí a děti mohou posílat do školy. Společně a demokraticky v družstvech rozhodují o fairtradovém příplatku, staví z něj školy, studny a zlepšují
efektivitu pěstování.
Lokální pěstitele a prodejce, i ty ze vzdálenějších míst, můžeme
letos podpořit svým soukromým piknikem. Naše snídaně tak
bude mít přidanou hodnotu.
Martina Došková,
Charita Valašské Meziříčí

Postní almužna 2021
Rok uběhl jako voda, a znovu jsme prožívali Postní dobu a Velikonoční svátky s různými omezeními. Všechno kolem nás se neustále
měnilo, přibývala a ubývala nařízení, děti chodily a nechodily do

škol a školek, zavíraly a otvíraly se obchody. Mnoho lidí změnilo
zaměstnání, živnosti se rušily nebo naopak rozšiřovaly do jiných
oblastí, které byly povoleny. Lidé se rodili a více umírali.
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Neočekávali jsme, že by myšlenka Postní almužny v tak těžké době
mohla lidi oslovit. Ale ukázalo se, že je tomu naopak. Že tím jediným pevným bodem v současném chaosu je Bůh. Bůh, který je láska. A jak se píše v Janově evangeliu: „ Podle toho všichni poznají,
že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým.“
Tyto verše mě napadaly, když jsem objížděla farnosti našeho děkanátu a přebírala pokladničky s naspořenými penězi, které jste odkazovali pro ty nejpotřebnější. Pro lidi bez domova, rodiny v těžké
ekonomické situaci, pro opuštěné děti, pro seniory i matky samoži-

vitelky. Tento rok se sešlo neuvěřitelných 122 611 Kč, což je nejvíce
za posledních několik let.
Moc děkujeme a slibujeme, že všechny peníze poputují tam, kde
budou pomáhat.
Kateřina Kolajová,
pastorační asistentka,
Charita Valašské Meziříčí

Život v TRIUMF klubu
Přestože tomu počasí příliš nenasvědčuje, zima je za námi
a čeká nás teplejší část roku. Ačkoli už se na častější venkovní
aktivity a výlety všichni moc těšíme, rozhodně jsme ani během
února příliš nelenili.
Kromě vnitřních činností, jako například výroba valentýnek,
či možnost napsat a vhodit přáníčko do anonymního valentýnského boxu, jsme se totiž s klienty stihli zúčastnit i zábavně-poznávací venkovní hry s názvem Putování zimním Rožnovem, pořádané rožnovským střediskem volného času. I když
jsme indicie vyluštili správně, štěstí v podobě výhry deskové
hry se na nás při závěrečném losování bohužel neusmálo. I tak
ale klienti dostali drobné dárečky a radost z účasti jim to určitě
nepokazilo.
Během února jsme klienty také seznámili s osvětovou kampaní „Suchej únor“, která podporuje abstinenci od alkoholu,
a o které mnozí z nich slyšeli poprvé.
Březen jsme zahájili tradičním filmáčem. Protože i toto téma
čas od času otevíráme, rozhodli jsme se tentokrát pro dokument V Síti, o sexuálních predátorech. Po skončení filmu jsme
debatovali o tomto problému a jen nás to utvrdilo v tom, že je
to téma skutečně aktuální.
O poznání veselejší pak bylo venkovní sázení semínek a přesazování kytiček. Nejen, že se tak klienti měli šanci naučit něco
zcela nového, ale až do podzimu budou mít možnost sledovat,
jak se jejich rostlinkám daří a s trochou štěstí se dočkají i odměny v podobě vlastnoručně vypěstovaných rajčat.

Do kreativních aktivit jsme v březnu zařadili už podruhé techniku macramé, poprvé například výrobu lapačů snů či jarního
proutěného věnce na dveře. Všechna dílka se povedla na jedničku a část z nich nám teď zdobí náš klub.
Zapojili jsme se také do celorepublikové akce s názvem Ukliďme Česko. Na doporučení klientky jsme navštívili a vyčistili
část místního lesa a některé nálezy nás opravdu překvapily. Tím
nejzajímavějším byly asi funkční pánské běžky značky Rubín.
A protože se nám trasa této úklidové procházky moc líbila, vydali jsme se po ní i následující týden, tentokrát už jen rekreačně
s cílem zaházet si frisbee a užít si prvního pořádného sluníčka.
A Velikonoce? Ani na ty jsme v klubu nezapomněli. Klienti si
měli příležitost upéct beránka či si nazdobit vajíčka. Společně
jsme pak všichni poseděli na zahradě a uplynulé dny opět společně probrali na debaťáku.
A co nás čeká dál? Budeme se zabývat novým preventivním
tématem. Tentokrát ponese název BFF… Fakt?! a bude se věnovat přátelství. Volně jde BFF přeložit jako „navždy nejlepšími přáteli“. Klienti se například dozví, jak poznat rozdíl mezi
skutečným a toxickým přítelem, jak se v přátelském vztahu chovat nebo zda oni sami dovedou být dobrými přáteli pro druhé.
Mimo to nás však opět čeká i spousta zábavy, výletů a tvoření.
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Charita Vsetín

Nová polohovací lůžka a invalidní vozíky k zapůjčení
Dobrých a radostných zpráv není nikdy dost! A my radost
máme!
Podařilo se nám totiž v rámci projektu „Senior“ získat finanční
podporu od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Díky
tomuto peněžnímu daru jsme mohli do naší Půjčovny kompenzačních pomůcek pořídit další dva kusy elektrických polohovacích lůžek a také dva nové mechanické invalidní vozíky.
Tato služba Charity Vsetín pomáhá svým klientům a uživatelům či jejich rodinným příslušníkům s péčí o seniory v jejich
domácím prostředí. Právě o elektrická polohovací lůžka je
v této nelehké době neustále velký zájem, proto vítáme každou
finanční podporu, díky které můžeme pořizovat nové pomůcky
a pomáhat touto cestou širší veřejnosti.
V případě zájmu můžete podpořit službu Půjčovny kompenzačních pomůcek finančním darem i vy, a to prostřednictvím portálu Darujme.cz, a odkazu Charity Vsetín „Pomáhejte s námi
chránit seniory“ na https://www.darujme.cz/projekt/1202933.
Eva Šafaříková,
fundraiser/PR,
Charita Vsetín

Přípravy na jaro
Zima nám pomalu končí a tak jsme s blížícím se jarem naplánovali v Mimoškolní přípravě Sidera jarní úklid, a to jak uvnitř, v prostorách učeben, tak i na „našem“ malém venkovním prostranství
před vchodem do budovy.
Pro malé i velké návštěvníky a kolemjdoucí to ale znamená, že se
musí rozloučit s ježčími zimovišti a provizorními ptačími krmítky. My pracovníci, kteří jsme tyto objekty organizovali, chceme
ale všem, a především dětem, poděkovat! Zvědavost a radost vjejich tvářích nám zpříjemňuje tuto podivnou dobu, a zároveň nás
utvrzuje v tom, že i takováto doplňková činnost má smysl.Nové
venkovní objekty jsou pro nás radostí a jsme vděčni, že alespoň

touto formou jsme schopni udržet s našimi pravidelnými návštěvníky kontakt.
Těšíme se a doufáme, že snad brzy nastane v našich životech běžný režim a bude nám opět umožněno pracovat s dětmi v přímém
kontaktu, poskytovat žákům vsetínských základních škol běžné
doučování nebo formou hry podporovat rozvoj jejich logického
myšlení a kreativity.
Těšíme se na další projekty a přejeme všem pěkné jaro!
Nina Trochtová,
MP Sidera

Zprávy z Charity Vsetín
Charita Vsetín si stejně jako ostatní sociální služby prošla v minulém roce těžkým obdobím. Nově nastavená vládní nařízení
a nouzový stav vzhledem k pandemii Covid-19, měly vliv a dopad na každou jednotlivou službu. „Jsme rádi, že například náš
Denní stacionář Magnolia mohl fungovat, samozřejmě za dodržování přísných podmínek a ochranných opatření, po celou
dobu pandemie bez přerušení,“ sdělila ředitelka Charity Vsetín
Věra Dulavová. Naopak Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO nebo Mimoškolní příprava SIDERA se musely vypořádat s omezeními po svém. Ale jak je vidět, kde je vůle, je
i cesta. V nízkoprahu pružně nastavovali podmínky setkávání
se podle aktuální situace v omezeném počtu uživatelů, SIDERA
si ke svým malým svěřencům našla cestu prostřednictvím venkovních aktivit a nadále se snažila podporovat děti vsetínských
škol distančně. Stejně tak i služba Psychosociální rehabilitace
CAMINO nepřerušila se svými uživateli kontakt a péči poskytovala v rámci možností ambulantně, telefonicky či online. Naproti tomu Domácí zdravotní péče zaznamenala obrovský nápor

a tlak jak ze strany lékařů, tak i rodinných příslušníků, kteří měli
strach o své seniory, proto chtěli využít zdravotní péči v domácnosti a snížit tak riziko možné nákazy seniorů ve zdravotnických zařízeních a ordinacích lékařů. Zdravotní sestry fungovaly
sedm dnů v týdnu nepřetržitě. Svou činnost nepozastavila ani
Pečovatelská služba Charity Vsetín, která ustála a zvládla náročné období uplynulého roku velmi dobře. „Na prvním místě
vždy bylo zdraví a bezpečí našich klientů. Všichni pracovníci
byli pravidelně testováni, personál je náležitě proškolen a pečlivě dbá na dodržování veškerých ochranných opatření tak, aby
nevznikalo žádné riziko přenosu případné nákazy. V současné
době jsou již naši pracovníci naočkováni a my pevně věříme, že
situace a nálada ve společnosti se bude jenom zlepšovat,“ uvedla
Věra Dulavová.
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Charita Zlín

Domovinka-centrum denních služeb pro seniory
Velikonoce a beránek. To přece k sobě patří... A váš zelený čtvrtek ?

Finanční podpora 2021: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, statutární
město Zlín a dárci - děkujeme.
Pavla Romaňáková,
Charita Zlín

Charitní pečovatelská služba Zlín
I když není čas vysvědčení, děvčatům přímé péče bylo uživatelkou jedno takové malé hodnocení vystaveno = 1* a podtržená!
Finanční podpora 2021: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, statutární
město Zlín a dárci - děkujeme.
Pavla Romaňáková,
Charita Zlín
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Charita Zlín se zapojila do plošného antigenního testování na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2
Od konce března je ve Zlíně otevřeno charitní ambulantní odběrové místo, a to díky vstřícnosti statutárního města Zlína. Odběrový
tým zajíždí také do terénu, kde pomáhá s testováním firmám a dalším organizacím.
Pavla Romaňáková,
Charita Zlín

HUMANITÁRNÍ POMOC

Arcidiecézní charita Olomouc vypraví zásilku materiální pomoci na Ukrajinu
Ve čtvrtek 8. dubna 2021 zamíří na Ukrajinu další zásilka materiální pomoci. Jedná se o téměř pět tun materiálu, a to zejména
zdravotnických potřeb a zařízení. Část nákladu tvoří také boty
a oblečení jak pro děti, tak i pro dospělé. Cílem cesty je ukrajinská
Kolomyja, kde místní Charita zajistí další distribuci potřebným.
Tak jako v minulých letech, posíláme na Ukrajinu zejména
zdravotnický materiál. Porodní lůžka, která zajistí větší komfort a bezpečí pro rodičky, Combi Sety jejichž obsahem jsou
základní pomůcky pro ambulantní vyšetření pacientů, nebo
pleny pro imobilní pacienty a další potřebné vybavení. Charita
Kolomyja vše rozdělí oblastním nemocnicím a místním lidem.
Součástí zásilky je také zubařské křeslo a rentgenové zařízení
pro stomatologickou ordinaci, které míří do Ternopilu. Charita
Ternopil, se kterou také dlouhodobě spolupracujeme, zde bude
poskytovat lékařskou péči potřebným zdarma.
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Ukrajina se dlouhodobě potýká s nedostatečnou dostupností
zdravotní péče. Chybí zde systém všeobecného zdravotního pojištění a dobrovolné zdravotní pojištění si může dovolit jen malá
část lidí. Většina zdravotní péče je přímo hrazena pacienty a ti
si vzhledem k vysoké nezaměstnanosti a celkově nízké životní
úrovni v mnoha případech tuto péči nemohou dovolit. Následky
jsou mnohdy fatální i v případě banálních zdravotních potíží.
Současná pandemická krize situaci ještě zhoršuje.
Děkujeme dárcům za to, že umožnili tuto pomoc k potřebným
na Ukrajině poslat.
Lůžka a další zdravotnický materiál dodala Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
Combi Sety darovala firma HARTMANN – RICO a.s.
Pracovní obuv je darem od firem Prabos plus a.s. a Z-Style
CZ a.s.
Oděvy pro děti i dospělé poskytlo Centrum materiální pomoci Charity Olomouc.

Dagmar Jurčíková, PR,
Khrystyna Novodvorska, koordinátorka

Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá s potravinovou pomocí na Ukrajině
Charita v ukrajinském Ternopilu se v letošním roce rozhodla investovat do nákupu mořičky osiva, která podstatně zvýší
efektivitu pěstování plodin na jimi obhospodařovaných polích.
Na zakoupení zařízení významně přispěla také Arcidiecézní
charita Olomouc, která je dlouholetým partnerem ternopilské
Charity.
Zařízení pro zpracování osiva bude významným pomocníkem
pro zvýšení produkce potravin a také významně sníží ekonomickou náročnost pěstování. Nyní již bude možné připravit
osivo vlastními silami a nebudou vynakládány značné finanční prostředky za zpracování jinými subjekty nebo za nákup
již připraveného osiva. Značně to sníží nároky na personální
zdroje, které bude možno využít efektivněji a zajistí kvalitní
osivo, což v případě dodávek od externích dodavatelů nebylo
garantováno.
Charita Ternopil vlastní 345 hektarů zemědělské půdy, na níž
pěstuje základní plodiny, které jsou významným zdrojem potravinové pomoci sociálně slabým lidem. V rámci potravinové
pomoci nespoléhá jen na dary, ale sama svou vlastní produkcí
zajišťuje pomoc chudým lidem v nouzi, kterých je čím dál více.
Obilniny, luštěniny, zeleninu, ovoce a další produkty zpracovává ve vlastní charitní jídelně, poskytuje dalším sociálním
zařízením a rozdává jednotlivcům pro jejich vlastní potřebu.
Arcidiecézní charita Olomouc na podobné projekty přispívá
pravidelně, a to nejen v případě Charity Ternopil. V minulosti
se podílela na projektu „Moštárna“ jak v Ternopilu, tak v Bortnykách a Kolomyji. Zde je zpracováváno ovoce z vlastní produkce na mošt, který je poskytován potřebným. Podílela se
také na vzniku charitních jídelen a přispěla na vznik „Borůvkové farmy“ v Bortnykách. Příjmy z tohoto projektu by měly
v horizontu několika let zajistit téměř finanční soběstačnost
tamního dětského domova.
Devízou všech těchto projektů, na kterých se podílí Arcidiecézní charita Olomouc, je nejen stránka finanční a sociální,
ale také výchovná. Mnohdy se na nich podílejí děti z dětských
domovů, čímž získávají pracovní návyky, které jsou součástí

přípravy na samostatný život, tak jak je to v běžně fungujících
rodinách. Projekty také vytvářejí alespoň malou část pracovních míst a mají pozitivní vliv na místní komunity.
Dagmar Jurčíková, PR
Khrystyna Novodvorska, koordinátorka
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