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VELEHRAD 2017. Nejen balonky s nápisem Charita lákaly do stanu Charity návštěvníky Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Ti
nejmenší dováděli uvnitř stanu ve Tvořivé dílničce, všechny generace přivábil i charitní kvíz s losováním o zajímavé ceny. Stěžejním tématem letošní prezentace však byla Domácí hospicová péče. Ve stanu zařízeném jako dům či byt si lidé odpočinuli v příjemném prostředí a prohlédli si a vyzkoušeli přístroje a pomůcky potřebné k opatrování blízkého člověka na konci jeho života. Více na
straně 2.
Foto: Pavel Langer, ACHO
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DUCHOVNÍ SLOVO
Milí charitní spolupracovníci,
posílám vám několik myšlenek na prázdniny a dovolenou.
P. Bohumír
Je osvobozující
odložit na chvíli
jařmo svých hodinek,
diářů a neodkladných úkolů,
je skvělé
„jen tak být“.
Potkávat lidi nebo
se s nimi setkávat
není jedno a totéž:
k tomu druhému
potřebujeme
trochu času
a vnímavé srdce.
Blízkost lidí,
kteří nás mají
upřímně rádi,
proměňuje
každý všední den
ve svátek.
Všichni toužíme
po domovu,
ale ten vzniká
v lidských srdcích,
nelze jej vytvořit
sebekrásnějšími kulisami.

ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE

Velehrad 2017: Charita zvala veřejnost k sobě „domů“
Velehrad - Jak se postarat o své nejbližší doma, jak je doprovázet na konci jejich života… To přiblížily návštěvníkům
akce Dny lidí dobré vůle na Velehradě Charity z Arcidiecéze
olomoucké. 4. a 5. července Charity proměnily stan vedle baziliky v „dům“, ve kterém si lidé mohli odpočinout na pohovce v obývacím pokoji nebo vejít do útulně zařízeného pokoje,
kde jim zdravotní sestřičky i pečovatelky předvedly, jak se
o své blízké postarat a jaké přístroje a speciální pomůcky jim
při tom mohou pomoci. A to není vše.
Zařízení stanu počítalo také s „koupelnou“, kterou tvoří v bytech nemocných postel a speciální nafukovací vana.
Celé dva dny byli lidem k dispozici odborníci. Zájemci se
tak mohli poradit se zdravotními sestrami, pastoračními asistenty, sociálními pracovníky, pečovatelkami a také lékařem
či duchovním. Domácí hospicovou péči totiž Charita pojímá
komplexně. Stará se nejen o zdravotní stav pacienta, ale také
strana 2
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o jeho duši a jeho nejbližší, kteří musí překlenout toto těžké
období.
Interaktivní prezentaci Domácí hospicové péče vyšperkovaly
velkoformátové snímky Jindřicha Štreita. Ten zachytil stáří v jeho radosti, naději, smíření. Návštěvníci si také mohli
přečíst skutečné příběhy těch, kteří se starali o své nejbližší
doma i příběhy charitních pracovníků, kteří jim s doprovázením pomáhali.
Stan lákal ale také ty nejmenší. Děti si mohly vyzvednout
charitní balonky nebo kreslily, lepily a stříhaly v Tvořivé dílničce. Největším tahounem byl však plackovač. Mnohé tak
odešly ze stanu s plackou I Love Charita, anebo si vytvořily
placku vlastní.
V oba Dny lidí dobré vůle mohli hraví návštěvníci vyplňovat
charitní kvíz. Potom nezbývalo než jen trpělivě čekat, zda
budou vylosováni a dostanou cenu. A bylo se na co těšit.
Charity přichystaly pro soutěžící ceny od haitské kávy a bylinných sirupů přes malované plátno, koštýř a sklenky po
mobilní telefony a tablet od T-Mobile.
Za útulné zařízení „domu“ Charita vděčí olomoucké Prodejně u Samaritána - díky!
Děkujeme také všem energickým charitním pracovníkům,
kteří návštěvníkům poradili a také celé dva dny rozdávali radost a povzbuzení. Se svou vitalitou a přístupem jsou mnozí
velkou oporou i ve službě Domácí hospicové péče.
Karolína Opatřilová, ACHO
Foto: Pavel Langer, ACHO

Charita ČR představila na Velehradě web domácí hospicové péče
Velehrad - Při Dnech lidí dobré vůle na Velehradě seznámila Charita ČR veřejnost s novými webovými stránkami, které
představují principy domácí hospicové péče a její charitní střediska přehledně na jednom místě.
„Hospicové služby jsou určeny pacientům, jejichž onemocnění
se nachází v terminální fázi. To znamená, že je nevyléčitelné
a nelze jeho postup zastavit,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. „Pokud si pacient přeje zůstat doma a jeho zdravotní stav
není natolik komplikovaný, aby tomu bránil, může využít právě
služeb domácí hospicové péče. Ty mu umožní strávit zbývající
čas v kruhu rodiny. Umožňují však zemřít doma i lidem žijícím
osamoceně, kteří si přejí setrvat ve známém prostředí,“ upřesňuje ředitel Curylo. Charita ČR provozuje domácí hospicovou
péči již více než dvacet let. V současné době má 53 středisek

této péče, jejichž zaměstnanci ročně doprovázejí přes 1 500 nevyléčitelně nemocných pacientů, přičemž vykonají přes 30 000
návštěv.
„Speciálně vyškolené sestry mohou ošetřovat umírajícího člověka podle skutečně potřebného času. Základními znaky služby
jsou individualita, bezpečnost a bezplatnost,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity ČR.
Zdravotní výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. „Jestliže nemocný potřebuje, je zprostředkována i návštěva psychologa, duchovního, fyzioterapeuta či pomoc sociálních
služeb a půjčovny pomůcek,“ doplňuje Ludmila Kučerová.
Nové stránky najdete na adrese: www.domacihospicovapece.cz.
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Domácí hospicová péče funguje spolehlivě už přes 20 let
a není třeba za ni připlácet
Charita ČR reaguje na poplašné zprávy v českých médiích
V posledních dnech se v tisku i na internetu (např. aktuálně.cz, Hospodářské noviny) dočítá česká veřejnost o špatně nastavených podmínkách financování hospicové péče poskytované v domácím prostředí a o nemožnosti doprovázet umírajícího pacienta více než 30
dní. „Rádi bychom uvedli věci na pravou míru. Domácí hospicová
péče je poskytovaná už přes 20 let, a to Charitou Česká republika.
Navíc je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a žádné časové
lhůty ji neomezují,“ vysvětluje Ludmila Kučerová, koordinátorka
zdravotních aktivit Charity ČR. Mobilní hospice poskytují služby
většinou v jiném režimu než domácí hospicová péče, a jejich efektivnost se stále prověřuje.
Domácí zdravotní hospicovou péči poskytuje Charita ČR v rámci
tzv. domácí zdravotní péče. Tato léty osvědčená, individuální, bezpečná a bezplatná péče je poskytována odbornými sestrami podle
skutečně potřebného času. Týmy zdravotních sester navštěvují nemocné přímo v jejich domácím prostředí, spolupracují s ošetřujícím
lékařem i škálou dalších odborníků – lékařů paliativní medicíny, onkologů, klinických psychologů a dalších. Vše podle individuálních
potřeb klientů a v těsné spolupráci s jejich rodinami a blízkými.

Oproti mobilní hospicové péči, u které Ministerstvo zdravotnictví
ČR v rámci pilotního projektu teprve ověřuje její životaschopnost
a „ufinancovatelnost“, je domácí zdravotní hospicová péče hrazena
z veřejného zdravotního pojištění již nyní a spolehlivě funguje. Garantem péče je praktický nebo jiný ošetřující lékař a je hrazena po
celou dobu potřebnosti. „Pokud pacient něco připlácí, jedná se o doplňující služby jako je např. pečovatelka, zapůjčení pomůcek apod.,“
upřesňuje Ludmila Kučerová.
Tuto péči poskytuje celorepublikově nejen 53 středisek v rámci Charity ČR, ale i celá řada agentur domácí zdravotní péče. „Chceme
vzkázat všem pacientům i jejich blízkým – nebojte se, postaráme
se o vás bezplatně a tak dlouho, jak bude třeba,“ dodává Ludmila
Kučerová a zároveň vybízí všechny klienty k opatrnosti při výběru
hospicových služeb: „Není třeba platit za něco, co stát v dostatečné
míře i kvalitě garantuje zdarma.“
Více informací je k dispozici na stránkách www.domacihospicovapece.cz.
Charita Česká republika

Oceněný Marek Navrátil, ředitel Charity Konice a koordinátor Tříkrálové sbírky
říká: Dali jsme charitativní rozměr zapomenutému lidovému zvyku
Celých 19 let. Tak dlouho stojí v čele Tříkrálové sbírky – největší
charitativní veřejné sbírky v ČR Marek Navrátil. Začátkem července jej za jeho dlouholetý přínos potřebným ocenila Česká biskupská konference. Pamětní medaili obdržel při Večeru lidí dobré
vůle na Velehradě.
Tříkrálovou sbírku zná v Česku každý. Vy jste stál u jejího zrodu, vraťme se o devatenáct let zpátky - jaké byly začátky?
Na podzim roku 1999 dal otec arcibiskup Jan Graubner Arcidiecézní charitě Olomouc úkol, aby v rámci celé olomoucké arcidiecéze
uspořádala Tříkrálovou sbírku. Navrhoval to už v předchozích letech, ale jevilo se to jako obtížně realizovatelné, a tak se to vždy nějak potichu přešlo a odložilo. Pak už ale asi otci arcibiskupovi došla
trpělivost… Napsal tedy dopis, který byl vážnou výzvou. Tehdy si
mě zavolal dřívější ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Jindřich
Suchánek a dal mi řadu instrukcí a prvních nápadů a hlavně úkol
zkoordinovat sbírku s farními a oblastními Charitami.
Sbírka tohoto ražení byla něco úplně nového, měl jste obavy?
Všichni jsme se dost obávali hlavně toho, jak to veřejnost přijme.
Nicméně sbírku jsme společně připravili, myslím, velmi dobře jak
po materiální tak organizační a propagační stránce a výsledek byl
ohromující. Dali jsme charitativní rozměr již téměř zapomenutému
lidovému zvyku a veřejnost to přijala a dodnes přijímá velmi pozitivně. I moje děti koledují u nás v Drahanovicích a zpětnou vazbu
mám tedy úplně okamžitou a velmi autentickou.
Co přesně Vaše práce obnáší a jak se Vaše role v průběhu těch
let koordinování Tříkrálové sbírky proměňovala?
Byl jsem diecézním koordinátorem, od roku 2014 pak celorepub-

likovým. Začněme ale od začátku… Protože se dosud v Česku nic
tak velkého rozsahu nepořádalo, musel jsem napřed prostudovat
zákony, co a jak musíme splnit, co všechno budeme potřebovat.
Taky jsem si zakresloval plány, jak to všechno poběží apod. Po
konzultacích s řediteli jednotlivých Charit začaly tvrdé přípravy,
zásobování, propagace, servis médiím, požehnání koledníků…
Pak proběhlo koledování, shromáždili jsme finance, doklady, vše
jsme pak zkontrolovali a začali velmi precizně a dost přísně rozhodovat o využití peněz od dárců. Pak jsme průběh sbírky zhodnotili
a navržená zlepšení zapracovali do příprav dalšího ročníku. No
a tak to vlastně pokračuje pořád dokola celých těch devatenáct let,
a to jak na diecézní, tak na celorepublikové úrovni. Nejdůležitější
je sbírat nápady na zlepšení.
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Co je pro Vás vždy po ukončení sbírky naplněním?
Nejvytouženější je pro mě vždy den, kdy končí koledování v terénu
a kdy už se nemusím obávat nějakých rizik, které by mohly ohrozit koledníky. Hlavně třeba úrazy… Konec koledy je vždy úleva.
Přínosné jsou pak schůzky a porady s koordinátory, kdy mám možnost ověřovat si, jestli nám třeba i nové praktické kroky pomohly.
No a pak přichází takové ty zprávy, že „díky Tříkrálové sbírce se
někde něco povedlo...“. To je většinou silný a motivující okamžik.
Je jistým naplněním po této záslužné práci i ocenění – medaile
ČBK? Jak se jako čerstvě oceněný cítíte?
Kolegium našich biskupů je pro mě úctyhodná skupina významných mužů, mezi nimiž jsou i tací, kteří mě svými myšlenkami, knihami, promluvami, vystupováním, přednáškami a hlavně
svým vlastním životem ovlivňovali a dosud mi pomáhají v orientaci na mé osobní cestě žité víry. Jejich ocenění si tedy logicky vážím. A jedním dechem ihned dodávám, že za Tříkrálovou sbírkou
a jejími výsledky jsou desetitisíce velmi obětavých a pracovitých
lidí, bez nichž bych nic nedokázal. I touto cestou to ocenění symbolicky posunuji mezi moje nejbližší spolupracovníky v Charitě

Konice, Arcidiecézní charitě Olomouc, sekretariátu Charity Česká republika, k mým nadřízeným, mezi týmy diecézních koordinátorů, koordinátorů na Charitách, místní asistenty a do armády
koledníků. Je třeba zmínit i všechny pracovníky Charity, kteří
denně pomáhají tisícům potřebných především u nás ale i v zahraničí. Tříkrálová sbírka je také zrcadlem právě jejich práce
a každodenního nasazení u klientů. Díky nim a jejich poctivému
a odbornému výkonu je Charita důvěryhodná a Tříkrálová sbírka
úspěšná. Cítím se hlavně poctěn tím, že mám možnost být součástí tohoto ohromného díla.
Našel jste pro medaili, třeba u Vás doma, už nějaké vhodné
místo?
Hned po převzetí jsem ji předal do rukou manželky, což bylo
moje cílené gesto, za kterým je velká a upřímná vděčnost.
K ocenění gratuluje a za rozhovor děkuje
Karolína Opatřilová, ACHO
Foto: František Ingr, Člověk a víra

Z FARNÍCH A OBLASTNÍCH CHARIT
Charita Hranice

Charita zve do zámecké zahrady
Zaměstnanci Charity Hranice zvou všechny lidi dobré vůle ve
čtvrtek 24. srpna 2017 od 14 hodin do 18 hodin na Setkání
v Zámecké zahradě v Hranicích. Těšíme se na setkání s našimi
charitními dobrovolníky, tříkrálovými koledníky a příznivci
Charity Hranice.
Připravujeme pro vás program pro celou rodinu: pohádkové
překvapení divadélka BEZ KLIKY, tvořivou dílničku Nízkoprahovky Fénix, děti se mohou těšit na skotačení ve skákacím
hradě a legrační nápady zdravotních klaunů. Nebude chybět
bezplatné měření krevního tlaku a glykémie a možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky. Hudbu k poslechu i tanci
bude hrát hudební kapela NEJISTOTA.
Přijďte s námi prožít krásné prázdninové odpoledne v Zámecké zahradě!
Charita Hranice
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Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Soutěž vyhrál Hroch
Koncem dubna skončila soutěž vyhlášená Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov, v níž jsme se snažili najít jméno pro
náš malý sociální autobus. Do soutěže se zapojil závratný
počet 220 dětí. Je tedy zřejmé, že výběr nebyl vůbec jednoduchý. Nakonec nejvíce hlasů získal: HROCH - zkratka pro
HROzenkovskou Charitu. Návrh k nám doputoval z komunitního centra Kaštánek z Valašských Klobouk.
A protože „sliby se maj´plnit nejen o Vánocích“, poslední červnový týden začalo předávání slíbených odměn všem
účastníkům soutěže. Jelikož je jich opravdu hodně, děje se tak
na etapy. Mezi prvními se dočkali kluci a holky ze Základní
školy ve Velkých Karlovicích. Pro žáky čtvrté a páté třídy
byli připraveni úžasní „pirátští mufíni“, které jako sponzorský dar věnovala cukrářská kouzelnice z Velkých Karlovic
Anna Pavelková. Šesťáky jsme pro změnu překvapili malým
občerstvením, které pro děti ve své restauraci Pepi ve Velkých Karlovicích zorganizovala majitelka Pavla Boráková.
A že se trefila, dokazovala spontánní reakce jednoho z hochů: „Supééér, pizzááá! Konečně žádné tužky a odznáčky,
které hned někde vyhodíme,“ přiznal upřímně. U osvědčené
pizzy jsme zůstali také v Karolince. Zdejší škola se sice do
soutěže nezapojila, přesto ale Karolinka své zástupce má,
a to díky paní Petře Křupalové a jejím „svěřencům“. I oni

si mohli pochutnat na kulatém zázraku z Itálie, postarala se
o to restaurace U radnice v Karolince. A koho navštívíme
s odměnou příště? To se brzy dozvíte...
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Pamatuju, pamatuješ, pamatujeme…
„Představte si, že mne pan Hrubeš poznal, a to jsme se, nevím jak dlouho, neviděli,“ neskrývala svou radost paní Píšková. A poznal ji pouze po hlase - pan Hrubeš totiž nevidí.
S paní Píškovou se v Domě pokojného staří v Novém Hrozenkově-Čubově potkávali, když sem před dvěma lety vozila
svého nemocného manžela na odlehčovací pobyt.
Dnes do „Domečku“ zavítala opět, a to i se svou dcerou.
Přišly, aby se zúčastnily setkání zaměstnanců hrozenkovské
Charity s klienty „Domečku“, jejich rodinnými příslušníky,
a to jak těmi současnými, tak bývalými. „Nevím, jak bychom
to tenkrát bez Charity vůbec zvládli,“ vzpomíná paní Píšková. „Moc nám pomohli a jsme rádi, že můžeme zůstat i nadále v kontaktu.“
Hostů se poslední červnový pátek odpoledne sešlo na třicet.
Počasí přálo, stoly se na zahradě „Domečku“ doslova prohýbaly pod dobrotami a sestřičky ostražitě dbaly na to, aby
skleničky ani talíře přítomných nezůstávaly dlouho prázdné.
Povídalo se, vzpomínalo, poslouchaly se country písně i lidovky v podání kapely OK Country.
„Jsem si jistá, že podobná setkání mají svůj velký smysl. Rádi
vzpomínáme na ty, kteří s námi tady v „Domečku“ prožili
část života. A věřte, že když odešli, i nám chyběli,“ přiznává
ředitelka hrozenkovské Charity Danuše Martinková. S ní si
„notuje“ vedoucí domu Marie Surá: „Víte, když si projdete fotografie, různé momentky našich klientů, kteří mezi námi už
nejsou, hned se vám vybaví, kdo jaký byl, jejich průpovídky,
co mívali rádi. I oni nás různě ovlivnili,“ vypočítává Marie
Surá a přiznává, že nezřídka ukápne i nějaká ta slzička. „Setkáváme se proto, abychom si na ně společně zavzpomínali,
oprášili pozapomenuté historky, prostě prožili příjemné odpoledne. Škoda, že někteří z příbuzných tentokrát nemohli
přijít,“ posteskne si. Tak třeba příště…
Renata Holčáková
Foto: Josef Vrážel

Zrodila se neobyčejná kuchařka
„Mně se nejvíc líbí asi stěrky v mléku,“ zubí se tmavovlasý
klučina. U jeho spolužačky zase vedou bramboráky ze suchého
chleba a paní učitelka by nepohrdla borůvkovými knedlíky…
Různé pokrmy, které však mají jedno společné – recepty na
ně, stejně jako na spoustu dalších dobrot, „vyzvěděly“ děti
halenkovské základní školy u svých babiček a dědečků a naleznete je v kuchařce s názvem „Vaříme s babičkou aneb Kuchařka (nejen) valašských receptů sesbíraných dětmi z Halenkova a okolí“.
Křest této pozoruhodné knihy, kterou vydala Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, se uskutečnil v pátek 23. června v areálu halenkovského Víceúčelového charitního domu. A zúčastnili se ho nejen tvůrci – tedy žáci sedmé třídy Základní školy
Halenkov, ale také ilustrátorka kuchařky Jana Náhlíková, klienti Denního stacionáře Slunečnice či senioři z blízkého okolí.
Na programu dne byla kromě prezentace knihy také přednáška známé bylinkářky Vandy Vrlové. Ta zaujala především
starší ročníky. Ti mladší zase neodolali zátiší, kde paní Jindra Zvěřinová z Velkých Karlovic předváděla výrobu hořických trubiček, jež bylo možné i ochutnat.
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Kuchařka „Vaříme s babičkou“, o kterou byl hned na jejím
křtu nebývalý zájem, je k dostání ve všech pobočkách hrozenkovské Charity, ale také například v Infocentru ve Velkých Karlovicích či Novém Hrozenkově.
Výtěžek z prodeje knihy bude použit na zvedací stropní systém do Domu pokojného staří v Novém Hrozenkově-Čubově,

který usnadní manipulaci s klienty upoutanými na lůžko.
Zakoupením tohoto ojedinělého dílka tak uděláte radost nejen sobě, ale zároveň pomůžete i druhým.
Renata Holčáková
Foto: Josef Vrážel

Charita Olomouc

Prodejna u Samaritána pomáhá lidem na Haiti
Olomouc - Centrum materiální pomoci Charity Olomouc
(CMP) pomůže naplnit kontejner pro Haiti. Díky širokému
sortimentu darů v obchůdku u Samaritána poskytne do sbírky pro Haiti šlapací šicí stroje a školní pomůcky pro děti.
Současně se obrací na veřejnost s prosbou o zapojení do sbírky a srdečně zve do svých netradičních prostor ve Wurmově
11. Návštěvníci tak mohou přispět věcmi, které už nepotřebují, prohlédnout si zboží v obchůdku a zároveň si udělat radost
koupí něčeho potřebného sobě či svým blízkým.
Obchůdek u Samaritána se stal druhým sběrným místem
sbírky materiální pomoci pro Haiti v Olomouci. „V současné
chvíli se u nás nachází několik šicích strojů, které uvítají zejména haitské ženy. Mohou se naučit krejčovskému řemeslu
a získat snadněji práci,“ přiblížila Barbora Cigánková, koordinátorka CMP. Do kontejneru pro Haiti tak poputují nejen
šicí stroje, ale i další zboží obchůdku, jako jsou například
školní aktovky, dětské stolní hry, letní obuv a mnohé další. Zákazníci, kteří chtějí přispět do sbírky pro Haiti, mohou
na prodejnu nosit vybavení pro krejčovskou dílnu od nejzákladnějších šicích potřeb, jako jsou například látky, nůžky,
nitě, dále školní pomůcky, ale i sportovní potřeby, či knihy
ve francouzském jazyce.
Lidé plní prodejnu již po dva roky originálním vybavením
od oblečení přes domácí elektrospotřebiče až po nábytek.
„Máme i skutečné kousky pro fajnšmekry, jako je například
růžový porcelán, broušené sklo, retro křesla, obrazy a mnohé
další zajímavosti. Mezi oblečením se najdou i kousky od známých módních značek, jako je Mango, Orsay či Desigual,“
vypočítává Barbora Cigánková. Otevírací doba prodejny
u Samaritána je od pondělí do čtvrtka vždy od 12.00 až 17.00
hodin.
Koupí zboží z druhé ruky zákazníci zároveň přispívají na
chod obchůdku, který provozuje sociální šatník pro lidi
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v nouzi. „Rozvoj charitativní části centra je pro nás prioritní. Prodejní část však vnímáme jako podpůrnou činnost,
kterou chceme do budoucna nadále rozvíjet. Obchůdek
u Samaritána nabízí zboží nejen všem, kteří hledají něco
originálního, tzv. „věc s příběhem“, ale i těm, kteří jen chtějí dát věcem druhou šanci a být šetrní k přírodě,“ vysvětluje
koordinátorka centra. Nabízené zboží zaujme příchozí rovněž svojí nízkou cenou.
Sbírku pro Haiti vyhlásila Arcidiecézní charita Olomouc
14. června 2017. Zákazníci obchůdku u Samaritána tak mají
možnost podpořit společně dvě věci: přinést přebytečné věci,
které poslouží lidem v nejchudší zemi západní polokoule
a současně tak přispět k rozvoji Centra materiální pomoci
pro potřebné.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Charita Šternberk

SORUDO ve šternberské Charitě
Často se nestává, že zaměstnanci pochválí svého ředitele,
ale tentokrát se mě takového poděkování dostalo a to za
umožnění akreditovaného kurzu sebeobrany SORUDO pro
pracovníky působící sociálních službách. Jedná se o komplexní systém reálné sebeobrany. Je nastavený tak, aby jej
zvládli muži i ženy - tedy sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. 6. června letošního roku se sešli
pracovníci nízkoprahových denních center UZEL a SCHOD
v pronajaté tělocvičně Domu dětí a mládeže ve Šternberku
a celý den se věnovali výcviku pod vedením dvou zkušených lektorů M-SOR s.r.o. z Hradce Králové.
Na zpětnou vazbu po ukončení kurzu odpověděla Bc. Zuzana Knopfová - vedoucí sociální služby NDC UZEL: „Kurz
předčil naše očekávání, byl veden profesionálně, poutavě
a hlavně, co jsme všichni oceňovali, byl veden prakticky.
Během opakujících nácviků si mohli pracovníci osvojit některé základní úchopy sebeobrany a metody, jak se bránit
případnému napadení.“
I já jsem si alespoň na chvíli vyzkoušela, jak se bránit napadení útočníka. Dále jsem zjistila nadšení svých kolegů
i celkově dobrou atmosféru.
Kurz vedl Petr Novák, který na otázku v čem vidí největší
přínos své práce, odpovídá:
„Největší přínos vidím v tom, že učíme klienty řešit krizové situace – nejlépe prevencí jak se do nich vůbec nedostat
a pokud se již do takovéto situace dostanou, jak ji co nejjednodušeji vyřešit, tyto návody mohou zachránit zdraví
nebo život nejen jim, ale i jejich nejbližším. Vždy mi dělá
radost, když vidím odcházet spokojené absolventy, kteří si
odnášejí nejen úsměv na tváři, ale i pocit většího sebevědomí, že se dokáží jednoduše ubránit, nebo zachránit život na
základě našich jednoduchých principů a postupů.“
Závěrem lze říci, že máme proškoleno 11 pracovníků, kteří
už nyní volají po dalším pokračování a to je dobrá známka
kvality a motivace.
Bc. Pavlína Vyvozilová,
Charita Šternberk
strana 9

Foto: Bára Cigánková

červenec 2017

Z farních a oblastních Charit

Oblastní charita Uherský Brod

Zdravotně postižení si užili vodní radovánky i napětí při soutěžích
Vodní radovánky, soutěže i animační program s hudbou si mohli vychutnat účastníci akce „Vodníkovy radovánky“, která se uskutečnila
ve čtvrtek 22. června v uherskobrodském Centru pohybových aktivit Delfín. Akci pořádali pracovníci Terapeutické dílny sv. Justiny (tu
provozuje uherskobrodská Oblastní charita), ve spolupráci s městem
Uherský Brod.
„Zábavného dopoledne v plaveckém areálu Delfín se mohly zúčastnit
osoby se zdravotním postižením, tedy uživatelé sociálních služeb, občanských sdružení a žáci škol z uherskobrodského regionu. Program
jsme uzpůsobili tak, aby byl vhodný pro plavce i neplavce. Zájem byl
velký, nakonec se přihlásilo více než sto zájemců,“ podotkla vedoucí
Terapeutické dílny sv. Justiny Jana Boráková. Mezi účastníky byli žáci
Základní školy praktické Bojkovice, Základní školy Čtverka Uherský
Brod, klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský
Brod a klienti Terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod.
„Za bezproblémový průběh akce vděčíme také pracovníkům Centra
pohybových aktivit Delfín, především Zuzaně Urbancové. Díky sponzorské podpoře společnosti Linea Nivnice jsme také mohli účastníkům plavání přichystat překvapení ve formě dárkového balíčku. Pro
každého z návštěvníků jsme nachystali i občerstvení. Poděkování patří
také dalším sponzorům, dobrovolnicím a studentkám Střední průmyslové školy a obchodní akademie Uherský Brod, které se do pořádání
akce s nadšením zapojily,“ dodala Jana Boráková.
Jak připomněl ředitel uherskobrodské Charity Petr Houšť, poděkování
si zaslouží také pracovnice Terapeutické dílny sv. Justiny v čele s vedoucí Janou Borákovou. „Není nijak snadné připravit a zorganizovat
tak velkou akci, která ve výsledku přináší odpočinek, relaxaci a radost
hendikepovaným klientům,“ sdělil Petr Houšť.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising
Oblastní charita Uherský Brod

Ze Slovácka do Afriky. Až tam putuje pomoc lidí z Uherskobrodska
Celkem 1020 funkčních dioptrických brýlí přinesli dárci z Uherskobrodska organizátorům sbírky, kterou od března do května
letošního roku uspořádala Oblastní charita Uherský Brod. Brýle poputují k chudým lidem do Afriky, kde jsou tyto dioptrické
pomůcky velmi potřebné, zároveň jsou ale pro mnoho tamních
obyvatel, kvůli vysoké ceně, prakticky nedosažitelným luxusem.
„Rád bych poděkoval všem dárcům – výsledek sbírky nás velmi
příjemně překvapil. Zásilka brýlí z Uherskobrodska nyní zamíří do
Středoafrické republiky, na misijní území bratří Františkánů,“ vysvětlil hlavní organizátor sbírky, František Bílek z uherskobrodské
Oblastní charity.
V pátek 23. června předal František Bílek brýle z brodské sbírky
zástupcům vedení Charity Jablunkov, která je hlavním organizátorem této akce v rámci České republiky. „V Jablunkově jsem se setkal s paní ředitelkou tamní Charity Lucií Szotkowskou a vedoucí
Centra sv. Rafaela Darjou Hátou. Setkání se účastnila také Ludmila
Kubjátová z Charity Valašské Meziříčí, která v jablunkovské Charitě vede Centrum sociálně-materiální pomoci. Stejné centrum provozuje i naše brodská Charita. Každý z nás k pomoci lidem v nouzi přistupuje trošku jinak, a proto jsme si navzájem vyměnili své
pracovní zkušenosti. Shodli jsme se mimo jiné na tom, že chceme

pomáhat nejen lidem, kteří si o potravinovou a materiální pomoc
zažádají, ale také chceme tyto potřebné lidi sami vyhledávat a pomoc jim nabídnout,“ podotkl František Bílek.
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Ředitelka krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Michaela Pavlůsková: nejvíce nás tíží mzdové a personální otázky
Otázky trápící poskytovatele sociálních služeb řešili účastníci
schůzky, která se uskutečnila v Domě s pečovatelskou službou
v Dolním Němčí. Ten provozuje Oblastní charita Uherský Brod.
Zástupci krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních
služeb (APSS ČR) ve Zlínském kraj se sešli ve čtvrtek 1. června.
Mezi nimi byla i ředitelka krajské organizace Mgr. Michaela Pavlůsková, která je současně ředitelkou sociálních služeb Vsetín, p.o.
Paní ředitelka souhlasila s krátkým rozhovorem, ve kterém přiblížila činnost „její“ organizace.
Paní ředitelko, představte, prosím veřejnosti práci Asociace
poskytovatelů sociálních služeb…
Naše asociace zaštiťuje činnost sociálních služeb v České republice. Je to organizace, do které se může přihlásit jakýkoli poskytovatel sociálních služeb. Jsme největší profesní organizací svého druhu v České republice a hájíme zájmy všech poskytovatelů
těchto služeb například v otázkách financování, personálních
problémů, a podobně.
Které problémy jsou v současné době na čele pomyslného žebříčku nejčastěji řešených otázek?
Nejvíce řešíme, a budeme zcela jistě určitě řešit i v budoucnu,
otázky financování sociálních služeb. Platy, respektive mzdy,
v této sféře jsou totiž velmi nízké, a pracovníci v sociálních službách často váží, zda zůstat, nebo se poohlédnout po jiném zaměstnání s větším finančním ohodnocením. Druhým v pořadí
nejpalčivějším problémem jsou personální otázky. Obě témata ale
spolu, zcela logicky, velmi úzce souvisí.
Co by, podle Vás, změnilo tento stav k lepšímu?
Situaci by hodně napomohla úprava legislativy a užší spolupráce s vládou i politiky na regionálních úrovních. Důležité je také
zrychlit procesy, které brzdí naši práci. Vždyť si uvědomte, že
například novela zákona o sociálních službách se už schvaluje
dlouhé tři nebo čtyři roky…
Zcela jistě ale Vaše práce přináší i pozitivní zkušenosti a výsledky…
To ano. Podařilo se nám například vyčlenit finanční prostředky
na podporu aktivit, které pořádají naši členové. Byla bych ráda,
pokud by se podařilo těchto prostředků sehnat ještě víc, protože
považuji tyto peníze za dobře a účelně investované. Za pozitivní
také považuji vznik nové krajské organizace, což není v APSS ČR
zcela obvyklé. Většinou totiž podobné organizace tvoří předseda
a místopředseda a tím to končí. Naši novou krajskou organizaci
tvoří lidé, které spojují společné problémy. Jedná se o zástupce
největších poskytovatelů sociálních služeb v republice, a tato or-

ganizace v praxi představuje jakousi sílu, která efektivně dokáže
tlačit na politiky a další zodpovědné osobnosti a subjekty. A to
považuji za velký přínos pro naši práci.
Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus,
Oblastní charita Uherský Brod
CO JE ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB ČR (APSS ČR)
APSS ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele
sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby.
Okruhy činnosti:
• zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných
stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou
žádoucí právní regulace sociálních služeb
•

zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům

•

reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů

•

vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost

Terezie Fojtíková: na první setkání charitních pracovníků ve Velehradě nikdy
nezapomenu
Několik spojených rozlehlých stanů, nápaditě vybavených symbolickým pokojem hospicového pacienta, ve kterém nechybělo polohovací lůžko s dávkovačem léků, oxygenátorem a dalším zařízením pro tento typ péče, expozicí, herním koutkem pro děti i křesly

a stolíky pro odpočinek návštěvníků, měření tlaku i hladiny cukru
v krvi a mnohé další možnosti byly k dispozici návštěvníkům poutního Velehradu už v úterý 4. července ráno. Pohled dovnitř tohoto
prostoru vybízel k otázce, kdy a jak tak náročnou práci dokázali
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pracovníci Charity vykonat. Na organizaci a přípravě stanu se stejně jako v předešlých letech podílel obětavý tým uherskobrodské
Charity v čele s vedoucí Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Uherský Brod Terezií Fojtíkovou. „Do Velehradu přijíždíme
pravidelně již den před zahájením Dnů lidí dobré vůle tak, abychom vše stihli nachystat. Pomáháme při stavění stanů, navážíme
do nich stoly, židle a ostatní vybavení, a pracujeme na tom, aby
druhý den bylo pro veřejnost vše připravené. Tyto práce provádíme
ve spolupráci s olomouckou Charitou. Náš tým tvoří několik posádek aut, které obdrží své úkoly. Vzhledem k tomu, že tuto činnost
vykonáváme od prvního ročníku Dnů lidí dobré vůle, již máme
v tomto ohledu dobrou praxi a koordinace prací probíhá bez problémů,“ poznamenala Terezie Fojtíková.
Na otázku, zda si ještě vzpomíná na první ročník velehradské
slavnosti a na úskalí, které premiérové chystání charitního stanu
znamenalo, Terezie Fojtíková odpověděla: „Jistě, tehdy to pro nás
byla novinka a tím pádem jsme měli obavy, abychom vše stihli
a na nic nezapomněli. S každým dalším ročníkem jsme ale získávali cenné zkušenosti, které nás posouvaly dál. Velmi ráda vzpomínám na první ročník, kdy se všichni pracovníci zúčastněných
Charit setkali a pomáhali si. V noci pak řada z těchto lidí ve Velehradě zůstala, aby byly stany pod dozorem. Zúčastnili jsme se
tak řady programů, půlnoční mše, a nakonec jsme u stanů všichni
poseděli téměř až do pozdních nočních hodin. Toto společné setkání mělo neskutečně srdečnou a přátelskou atmosféru, na kterou nikdy nezapomenu.“

Práci týmu brodské Charity ocenil i ředitel Arcidiecézní Charity
Olomouc Václav Keprt: „Jsem velmi rád, že se uherskobrodská
Charita každoročně zapojuje do prezentace naší činnosti, a její
přínos je pro nás zárukou kvality, ochoty a skvělé spolupráce,“
podotkl Václav Keprt.
Oleg Kapinus,
Oblastní charita Uherský Brod

Komisaři soutěže Vesnice roku 2017 se ve Slavkově seznámili také s prací
brodské Charity
Komisaři soutěže Vesnice roku 2017, kteří v rámci odborných kritérií
posuzují také některé obce uherskobrodského regionu, zavítali ve středu 7. června do Slavkova. Kromě jiných posuzovaných oblastí z činnosti obce se seznámili také s prací Oblastní charity Uherský Brod,
která ve Slavkově provozuje Charitní dům sv. Petra a Pavla, což je domov pro seniory.
„Komise si prohlédla naše zařízení a také expozici s dokumenty a fotografiemi o historii a nedávné rekonstrukci Charitního domu ve Slavkově. Tato výstava byla součástí komplexní prezentace obce ve slavkovské sportovní hale,“ upřesnila vedoucí Charitního domu Slavkov
Bohumila Grebíková.
Okruh posuzovaných témat a oblastí ze života obcí je velmi různorodý. Zahrnuje například společenský život, podnikání, aktivity občanů,
stavební a další investice, občanskou vybavenost a úspory energií, péči
o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň a mnohé další. V letošní
soutěži se o titul Vesnice roku 2017 utká celkem 200 obcí. Výsledky
soutěže budou vyhlášeny 16. září.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

Charita Valašské Meziříčí

Děti otevřely novou zahradu pro seniory z Valašské Bystřice
V Charitním domově pokojného stáří ve Valašské Bystřici děti
slavnostně otevřely novou zahradu pro seniory. Na revitalizaci
zahrady přispěla Nadace ČEZ částkou 596 000 Kč.

Zahrada za Charitním domem pokojného stáří byla donedávna
travnatou plochou bez chodníků, tedy pro většinu seniorů nepřístupná. Denní činnosti se proto musely odehrávat v domě nebo na
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terase. „Díky finanční podpoře Nadace ČEZ jsme mohli zahradu
upravit a zpřístupnit obyvatelům domova. Vybudovali jsme chodníky, provedli terénní úpravy, zahradu osázeli ovocnými stromy
a keři a zasadili jsme také bylinkovou a zeleninovou zahrádku.
Aby se obyvatelé domova cítili na zahradě co nejlépe, pořídili
jsme zahradní nábytek, houpačku, kuželky a vybudovali jsme
i ohniště s posezením,“ řekla Jana Řiháková, vedoucí Charitního
domova pokojného stáří.
Do projektu „Děti na pomoc aktivnímu stáří“ se s radostí zapojili
žáci ze Základní školy ve Valašské Bystřici i studenti z Gymnázia
Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Cílem projektu bylo
zahradu celkově upravit a zpřístupnit obyvatelům domova, přičemž do drobnějších úprav a údržby se zapojily právě děti a mládež. Děti také seniory pravidelně navštěvují a připravují pro ně
různé aktivity nebo taneční a divadelní vystoupení. V červnu jeli
na společný výlet do Zoologické zahrady v Lešné u Zlína. Školáci
také slíbili pomoc s pravidelnou údržbou zahrady a už se moc těší
na společné akce pod širým nebem.
První z nich proběhla v úterý 27. června. Slavnostní otevření zahrady začalo vystoupením folklórního souboru Valášek a zúčastnili se ho děti, gymnazisté, senioři i jejich blízcí. „Je to nádherná
ukázka úcty mládí ke stáří a provázanosti generací, kdy mladí

lidé pomáhají těm, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých,“ uvedla za Nadaci ČEZ její ředitelka Michaela Ziková.
Celý projekt je podporou seniorského věku jako plnohodnotné
etapy života. Všem za tuto podporu patří velký dík.
Martina Došková,
Charita Valašské Meziříčí

Charita Vsetín

Léto je v plném proudu a „Sideráci“ už jenom tiše „bilancují“
Druhé pololetí školního roku 2016/17 uplynulo zase velice rychle,
což je možná dáno i tím, že na Sideře bylo opět rušno. Děti „zapracovaly“ na tom, aby se vyhnuly zhoršení školního prospěchu
a aby se ctí postoupily do dalšího ročníku. S podporou našich
příznivců (Kniha Zlín, MVV Energie.CZ, Zásobování teplem
Vsetín.as, Město Vsetín) jsme umožnili dětem alternativní způsob mimoškolní přípravy v pro ně velice příznivém a podnětném
prostředí.
Doplnili jsme nabídku materiálů k procvičování učiva o nové zajímavé pracovní sešity, školní mapky či didaktické pomůcky k výuce anglického a českého jazyka. Řídili jsme se osvědčenými metodickými postupy, které jsme ale modifikovali dle našich potřeb.
Naše zkušenosti jsou pořád hlubší a posouvají nás vpřed. Děti
si rády s naší pomocí vypracovávají a zhotovují vlastní přehledy
učiva, které si ještě více „zpřehlední“ i barevnými zvýrazňovacími fixy, dělají si vlastní ilustrace, „značky“ – šipky, kroužky,
které je pak spolehlivě navedou ke klíčovým slovům a oporným
bodům. „Moře“ textů se pak stane přátelským a vlastní „vlnky“
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a „proudy“ je pak vedou k cíli. Některé z dětí navštěvujících MP
Sidera dopluly úspěšně a těší se ze zlepšených známek. Mnozí
ale „zrádná“ místa v učivu podcenili a musí se věnovat učení
i o prázdninách. Snažíme se ale, aby prázdninové učení (např.
na opravnou zkoušku z matematiky, či zeměpisu) bylo příjemné a přineslo s sebou kromě pocitu učení, také dobrou náladu
a radost z hravé, aktivní práce v klidu naší vzdělávací místnosti.
Potřebuješ také pomoct? Přijď i ty mezi nás a přesvědčíš se, jak
pravil Jan Amos Komenský, že škola může být také hrou.
Druhé pololetí 2016/2017 ožilo také vzdělávacími moduly, které
děti ze základních škol a školní družiny pobavily a opět je vedly
k zdravému životnímu stylu či nabývaní praktických vědomostí
z oblasti dopravní výchovy. Vzdělávací modul Režim dne, zdravá
výživa je také velice oblíbený. Zrealizovali jsme jej opakovaně
pro děti ze Školní družiny při ZŠ Sychrov a pro děti ze Základní
školy v Halenkově. Za nimi vytvořené „zdravé talíře“ by se skutečně nemusel stydět ani profesionální výživový poradce, což nás
nesmírně potěšilo.
Pěknou tečkou za tímto pololetím byl tradiční Trh odměn, na kterém děti dobře nakoupily, ale také zhodnotily to, jak pilně pracovaly ve škole. Myslíme, že vyučující byli někdy trošku přísní, ale

určitě spravedliví. A tak některé děti sice byly smutné, ale jednoznačně pro všechny, kteří Sideru navštěvovali pravidelně, platí
výrok: „Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění.
Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin
rozežene každý smutek.“ (Seneca)
Mgr. Mária Mudráková,
pedagogický pracovník MP Sidera
při Charitě Vsetín

Tato aktivita souvisí se zabezpečením udržitelnosti grantového projektu OP VK
„Vzdělání – cesta k úspěchu“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/04.0012

Charita Zlín

Fabiánek je klučina, který by rád mluvil a seděl bez opory
Veřejná sbírka pro Fabiánka
Účelem sbírky je získávání finančních prostředků pro Fabiána Přidala *2013 z Brna, u něhož jsou po krvácení do
mozku diagnostikována mnohá následná postižení a nemoci. Finance budou využity ke zmírnění projevů postižení,
nemocí a zkvalitnění jeho života. Primárně jde o léčebné
a rehabilitační terapie, kompenzační a stimulační pomůcky, potravinové doplňky a medikamenty, případné odborné
zdravotní zákroky a následnou léčbu. Děkujeme, že pomáháte s námi!
Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka
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Umíme pomoci i maminkám samoživitelkám a mladým rodinám,
jež jsou na hranici sociálního vyloučení
Občanská poradna Charity Zlín poskytuje anonymní odborné
sociální a dluhové poradenství osobám v krizi, jež svoji situaci považují za vlastními silami nezvladatelnou. Věkově doposud
převažovali dospělí a senioři. Nyní stále častěji službu vyhledávají rodiny s dětmi, či samoživitelé. Těm tato umí nejen podat informaci, ukázat směr, ale umí také poskytnout materiální pomoc.
Rozsah služeb vyplývá ze zákona o sociálních službách, nicméně
proč nevyjmenovat rodinami a samoživiteli nejčastěji využívané
činnosti, či aktivity návazné.
•

Odborné sociální poradenství
1. Informace a přehled o sociálních dávkách (hmotná nouze),
dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné)
2. Aktivní pomoc při vyplňování formulářů a písemností, sepisování návrhů na soud (žaloby o výživné atd.)

•

Dluhové poradenství
1. Orientace ve finanční situaci
2. Nastavení rodinného rozpočtu
3. Pomoc se sepsáním splátkového kalendáře
4. Komunikace s věřiteli, exekutory

5. Sepsání návrhu na oddlužení
•

Materiální pomoc těm, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci;
jde především o intenzivní podporu ve chvílích pro rodiče nejšťastnějších, tedy v období, kdy přivádějí na svět své děti.
1. Zapůjčení základního vybavení pro dítě (ošacení, ložní
prádlo, postýlka, kočárek atd.)

Kontakt
• Bc. Jana Strouhalová, vedoucí služby, tel.: 739 245 973
Občanskou poradnu Charity Zlín podporují Zlínský kraj - Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 a Finanční
podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, statutární město
Zlín a dárci.

Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

I senioři umí žít naplno
...děkujeme za možnost prezentace naší činnosti při odpoledni s hudbou a pohybem na zlínském náměstí Míru
Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka

Pečovatelská služba: Den Otevřených Dveří
Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči. Modernizace sídla pečovatelské služby
byla ukončena v začátku letošního roku. Po téměř půlroční ´zatěžkávací zkoušce´ otevřela své dveře veřejnosti s ujištěním:
„Věřte, že jsme tady pro Vás!“

„Prohlédnout si zázemí služby, získat informace o naší službě
i službách návazných přišly téměř čtyři desítky zájemců. To nás
potěšilo a povzbudilo do dalších dnů,“ uvedla vedoucí služby
Zdeňka Vlčková. Je radostné, že návštěvníci odcházeli spokojeni. Spokojeni a s vědomím, že se o ně má kdo postarat, což
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potvrzují slova jedné z návštěvnic, která přijala pozvání a přišla
se seznámit s činností zlínské Charity: „Je dobře, že jste, je vás
čím dál víc potřeba. Ať můžu být doma, až nebudu sama moct.“
Pro příchozí bylo po celý vymezený čas připraveno:
• prohlídka zázemí služby
• informace o pečovatelské službě a službách návazných
• praktické ukázky péče o osobu
• občerstvení
Charitní pečovatelskou službu Zlín podporují Zlínský kraj Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2017, statutární město Zlín a dárci.
Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

Když je člověku 25 let, má se určitě za čím ohlédnout
Výroční zpráva 2016 zveřejněna
Úvodní slovo ředitele Vlastimila Vajďáka:
Máme-li se ohlédnout v optice našeho poslání, musíme konstatovat, že za oněch 25 let jsme pomohli velkému množství potřebných. Neděláme si nároky na nějaký vděk za naši práci, na druhou
stranu musím uznat, že nás vždy potěší, když dojde poděkování
od uživatelů našich služeb nebo jejich rodin. Při hodnocení se také
nemůžeme vyhnout zmínce o Tříkrálové sbírce. Jednak je to naše
největší akce, v níž se v průběhu let angažovaly tisíce dobrovolníků a také je to pro nás nenahraditelný zdroj prostředků pro tak
zvanou přímou pomoc, díky níž jsme mohli podpořit neuvěřitelné
množství lidí v tíživých životních situacích. Bohužel jsme pomáhali i v situacích, kdy péče není hrazena z veřejného zdravotního
pojištění. Výše uvedené by nebylo možné, kdyby nebylo velkého
množství nadšenců, kteří buď přímo u nás pracují, nebo pracovali
a všech, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají a pomáhali.
Nikdo nechodí do Charity pracovat s vidinou zbohatnutí a v těch
podmínkách, které naše společnost vytváří pro pracovníky v sociálních službách, je nutné konstatovat, že u nás pracují ve velké

většině skuteční „srdcaři“, kteří chápou, že je spousta lidí, kteří
se bez naší pomoci neobejdou, a že pokud k takovému člověku
nedojdeme my, často nikdo další, kdo by pomohl, prostě není.
Závěr může být jenom jeden. Velmi a s velkou pokorou děkuji
všem zaměstnancům minulým i současným a všem, kteří nám
pomáhali a pomáhají.

Okamžiky čtvrtstoletí
Eva Danielová
Už zase kvetou kaštany
a pylem žlutí se okna.
Chladná rána prozáří nové dny
a život probouzí ptačí hnízda
Okamžiky čtvrtstoletí
nezapadnou v prchavé hlubině
mizí, zas vyvstanou a zahřejí
teplem porozumění jak spojené dlaně
Podávám ti ruku
ať přicházíš či odcházíš
v tichosti dnů i roků
chci pomoci v nesnázích
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Náš Štípa Den, předprázdninové setkání
Každoročně se pracovníci zlínské Charity setkávají na sklonku června ve štípské farnosti, aby společně prožili nejen modlitbu, ale také
trochu zábavy. Je vždy milé, když se přidají jejich děti, vnuci, partneři...
Dobrý Pane, děkujeme ti za to, že nás provázíš na cestách, děkujeme
ti, že jsi nás přivedl i na toto setkání.
V příjemně vychlazeném kostele Narození Panny Marie přivítal příchozí otec František. Představil nedávnou událost, která byla součástí připomínkových akcí u příležitosti 75. výročí vypálení Lidic, kdy
papež František první červnový den v Římě požehnal obraz Panny
Marie Lidické českého malíře Zdirada Čecha.
Obraz znázorňuje Pannu Marii z Palladia, která však namísto Ježíše
drží v rukou prázdné plátno. Podle umělce byl Kristus také jedním
z těch, kdo byli v Lidicích ´zabiti´: „V Lidicích se mluví o 173 zastřelených mužích, avšak nemluví se o tom, že když rabovali kostel,
rozdupali Tělo Páně, tedy zopakovali Golgotu. Byl tam tedy jedno
sto sedmdesátý čtvrtý zabitý,“ vysvětlil Zdirad Čech.
Připomínku 75. výročí lidické tragédie uzavřela v Římě mše svatá
v titulárním kostele sv. Marcelina a Petra, kde bude také obraz Panny
Marie Lidické trvale umístěn.
Po krátké adoraci přišel čas na zábavu pro děti i dospělé. A také drobné občerstvení. A jak jinak, než buřty z ohně, bylo třeba přece trošku
přitopit, vždyť ve stínu bylo „jen“ něco málo přes 30°C ;-). A bylo
velkým potěšením, že ani letos paní Dáša nezklamala a opět připra-

vila soutěžení včetně odměn. Tentokrát se tipovalo „Co na to Češi“.
Děkujeme otci Františkovi a sestrám Karmelitánkám ve Štípě za
možnost setkávat se v krásném prostředí.
Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

Přichází doba prázdnin a dovolených
Na čem záleží, jaký odpočinek bude pro nás ten nejlepší? Každý z nás má jinou představu o odpočinku, tedy o místě a o způsobu, jak nabrat nové síly. Hodně také záleží na tom, podaří-li
se nám být ve společnosti lidí, kteří jsou pro náš odpočinek
přínosem. Ale ať už dáváte přednost dovolené strávené v poloze vodorovné, nebo máte v plánu nasbírat co nejvíce zážitků

nebo kilometrů, přeji vám, aby to pro vás byl co nejlepší způsob, jak si od vaší náročné práce odpočinout.
Požehnaný čas a všechno dobré,
Noela Frolková,
pastorační asistentka

HUMANITÁRNÍ POMOC

20. výročí povodní na Moravě – Charita spustila nový web
Deset centimetrů od stropu. Až tam sahala voda v bytě paní
Cyrilky. Bydlela v suterénu činžovního domu v Uherském
Hradišti. A když se přivalily záplavy... Nábytek, oblečení,
nádobí, fotografie, doklady – vše utopeno. Paní stačila byt
před zaplavením opustit. Když se tam vracela, nezbylo vůbec
nic. Jen voda a bláto. „Za vším, co jsem prožila, dělám tlustou čáru. Snad budu moct začít nový život,“ řekla. Postihlo ji
neštěstí, ale brala je s nadhledem. Žádná hysterie. Nastal čas
začít uklízet, pracovat, vytvářet nové… Žít.
Ryska na zdi - až sem sahala voda. Takový hlavní motiv
zvolila Arcidiecézní charita Olomouc na nových webových
stránkách www.povodne97.cz. Lidé si tam přečtou nejen příběh paní Cyrilky, ale i dalších, které povodeň nějakým způsobem zasáhla. Charita tak připomíná 20. výročí povodně,
která zaplavila téměř celou Moravu.
Na webu si lidé přečtou příběhy, které se opravdu staly, prohlédnou si dobové fotografie a zjistí, jak voda zaplavovala

Moravu den po dni. Na motivy některých příběhů navíc vytvořili rozhlasoví tvůrci minutové hry. Po jejich premiéře na
vlnách Českého rozhlasu Olomouc je mohou posluchači slyšet
i na webu Charity. Výročí připomínají také video spoty zobrazující zaplavená místa před 20 lety a to, jak vypadají v současnosti. Do povodní 1997 Charita poskytovala humanitární
pomoc v zahraničí, například na Ukrajině nebo při válečném
konf liktu na Balkáně. Toho využila také při katastrofě, která
zasáhla skoro celou Moravu. „Charita tehdy okamžitě zareagovala a pomohla tisícům lidí a desítkám obcí a institucí. Tyto
schopnosti a zkušenosti zúročila i v následujících letech, kdy
pokračovala a dosud pokračuje v pomoci lidem zasaženým
mimořádnými událostmi,“ sděluje šéf humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc Martin Zamazal. Pro případ
mimořádné události Charita aktivuje charitní systém včasné
reakce, využívá humanitární sklad s čistící i vysoušecí technikou a dalším materiálem, je schopná zajistit prostory pro
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evakuované a další návaznou pomoc díky celorepublikové
síti sociálních zařízení a služeb. „V krátkém čase dokážeme
zorganizovat materiální i finanční sbírku a co nejrychleji doručit potřebnou pomoc zasaženým osobám. O tom, že Charita je opravdu schopna rychle a efektivně reagovat, svědčí také
uzavřené dohody mezi Charitou a hasiči v rámci integrovaného záchranného systému,“ dodává Martin Zamazal.
Karolína Opatřilová, ACHO
Foto: Jiří Kopáč
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Povodňový zpravodaj 20 let poté přitáhl spoustu čtenářů
Olomouc - „Přišli jsme si pro povodňový zpravodaj. A nedáte
mi ještě další výtisk, pro sousedku – víte?“ paní děkuje a ukládá oba výtisky do tašky. Vyprovázíme ji do dvora a tam už
čeká další čtenář. Dveře od Arcidiecézní charity Olomouc se
od pondělního rána 10. července netrhly. V ten den odpoledne
totiž měli do ulic Olomouce vyrazit kameloti a rozdávat kolemjdoucím speciál 20 let poté, který obsahuje články a fotografie vydávané v prvních dnech záplav roku 1997. Charita tímto
způsobem připomněla záplavy na Moravě – katastrofu, jakou
Česká republika dosud nepamatuje. Je 10. července, přesně
v tento den před dvaceti lety vyšlo první číslo Povodňového
zpravodaje. Olomouc je zcela paralyzovaná povodní. „Velkým
problémem bylo, že lidé v zaplavených částech města neměli vůbec žádné informace. Nefungoval jim telefon, elektrický
proud a nemohli vyjít z domu. A 10. července, někdy kolem
půl čtvrté ráno, nás na Charitě napadlo, že bychom mohli pomáhat i tím, že budeme lidem poskytovat důležité informace,
a to v Povodňovém zpravodaji. Kolem sedmé jsme měli zajištěnou nezatopenou tiskárnu a v podvečer už roznášeli v ulicích a rozváželi ve člunech 5 000 výtisků do zaplavených ulic
Olomouce,“ popisuje, jak zpravodaj vznikl, tehdejší ředitel
Arcidiecézní charity Olomouc Jindřich Suchánek. Charita už
nebyla jen centrálním místem pomoci, ale stala se také jakousi
provizorní redakcí. Tisk ve městě byl totiž v prvních dnech
záplav zcela ochromen.
Ve zpravodaji se lidé dočetli, jak vypadá aktuální situace
v jednotlivých částech Olomouce, redaktoři věnovali pozornost i obcím a městům v okolí. Lidem radila psycholožka nebo
lékaři, třeba s tím, jaké infekce a onemocnění v souvislosti se
záplavami hrozí… Zpravodaj dále informoval, kde jsou průjezdné cesty, jak funguje veřejná hromadná doprava, kde je
možné si nechat vystavit nový občanský průkaz a varoval také
před podvodníky, kteří nabízeli materiální a potravinovou pomoc za peníze. Za zmínku stojí určitě i rubrika Výzvy a nabídky – kde lidé mohli nabídnout svou pomoc nebo přes ni najít
své blízké, se kterými se nemohli spojit. Objektivem fotoaparátu mapoval situaci fotograf Jiří Kopáč.

Výběr těch nejzajímavějších textů a působivých fotografií si přečtou Olomoučtí i toto léto. Povodňový speciál 20 let poté jim
totiž rozdali charitní kameloti. Jedním z nich byla Helena. „Povodňový zpravodaj,“ oznamovala kolemjdoucím, když křižovala centrum Olomouce oblečená v triku se symbolem Charity.
„Spousta lidí věděla, o co jde, a zpravodaj si brali, někteří dokonce jako by i na nás – kameloty čekali,“ dodala.
Lidé přicházejí pro zpravodaj přímo i na Charitu. Někteří přitom do jejího dvora v ulici Křížkovského vkročili i před 20 lety.
„Taky nás tehdy povodeň zaplavila a Charita nám opravdu pomohla. Moc vám za to všechno děkujeme, musela to být spousta
náročné práce,“ říká pán, když se s ním loučíme ve dveřích.
Lidé se ptají po zpravodaji i v olomouckém Informačním centru. Charita tak přidává na tamní pult další výtisky. K Olomouckým se tak v červenci dostalo celkem 1 000 výtisků. Kdo na
zpravodaj nenarazil, může se ještě nyní obrátit na Arcidiecézní charitu Olomouc.
Do dramatického léta 1997 se však lidé mohou přesunout také
prostřednictvím nového webu www.povodne97.cz
Karolína Opatřilová,
ACHO

Arcidiecézní charita Olomouc přivítala kolegy ze slovenské Charity
Olomouc – Caritas – milosrdná láska, pomoc potřebným ve své
zemi i za jejími hranicemi, zaměření na Haiti a Ukrajinu. To mají
společného Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) a Slovenská
katolická charita (SKCH). Ve čtvrtek 20. července se sešli jejich
humanitární pracovníci v sídle ACHO v Olomouci, aby probrali
možnosti spolupráce.
Českou stranu zastupovali vedoucí humanitárního oddělní
ACHO Martin Zamazal a koordinátorka projektů na Haiti Klára Lőffelmannová, slovenskou stranu projektový manažer Peter
Knapík a Ján Michalský, který má na starosti komunikaci s veřejností. Jedním z témat bylo Haiti, problematická země, nejchudší na západní polokouli. „Našimi partnery jsou haitské sestry
z Kongregace malých sester sv. Terezie, se kterými zajišťujeme
pro děti z chudých rodin vzdělání skrze Adopci na dálku,“ sdělil Peter Knapík s tím, že SKCH pomáhá na Haiti od roku 2010.
Prvním konkrétním výsledkem setkání představitelů obou Charit
je monitoring tohoto programu ze strany ACHO - koordinátorka
„českých“ Adopcí Klára Lőffelmannová při své podzimní misi na

Haiti navštíví také dvě čtvrti v hlavním městě Port au Prince, kde
slovenská Charita prostřednictvím Adopce pomáhá 350 haitským
dětem. Poté se Klára Lőffelmannová vydá do Roche-a-Bateau,
Gonaïves a Baie de Henne, kde zkontroluje poskytnutou pomoc
českými dárci a zorganizuje již potřetí zdravotnický týden pro
děti i dospělé v Baie de Henne.
Obě Charity působí také na Ukrajině. Slovenská katolická charita
zde podporuje děti z dětských domovů v Bortnikách, Birki, na
Zakarpatí a na východě země v Charkově. ACHO na Ukrajině
pomáhá v západní části v Lopatyně, Bortnikách, Kolomyji, Ternopilu a Chmelnickém, na východě země podporuje lidi zasažené
ozbrojeným konfliktem přes místní Charitu Mariupol.
„Cílem našeho setkání bylo vzájemně se informovat o našich
aktivitách a hledat společné cesty, jak pomáhat. Věříme, že po
dalším setkání v příštím roce bude naše spolupráce pokračovat ve
více směrech.,“ zhodnotil setkání Martin Zamazal.
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Stoletá Lada zamíří pomáhat na Haiti. Ušijí na ní školní uniformy
Říkejme jí Lada. I přes vysoký věk je velmi zachovalá a může
ještě spoustu dalších let pomáhat… Šicí stroj bobbinový sestrojili
v podniku v Soběslavech. V kterém roce se tak stalo, to se bohužel
v záručním listě ani v návodu k použití nepíše. „Šicí stroj byl pravděpodobně vyroben za První republiky. Jeho původní majitelkou
byla paní Bezvodová, žena fořta, který se staral o lesy Lichtenštejnů. Manželé bydleli na náměstí v Zábřehu,“ zahledí se do historie
Martin Lubič. Právě jeho maminka se o již velmi starou paní fořtovou na sklonku jejího života starala. „Když vzala maminka paní
Bezvodovou do lesa, tak se zlobila, že takový nepořádek v lese by
staří fořti nepřipustili,“ vzpomíná Martin Lubič.
Paní Bezvodová šicí stroj pilně prošlapávala a léta jej nechávala
vpichovat jehlami do látek podobu šatů, kalhot a dalšího oblečení.
V 90. letech po její smrti se Lada přestěhovala k paní Lubičové, potom k jejímu synovi do Olomouce. „Stroj u nás pouze stál a vlastně překážel. Nyní ale bude někomu konečně platný,“ pousměje se
Martin Lubič. Starobylou Ladu, která je stále ve velmi dobré kondici, věnoval Arcidiecézní charitě Olomouc do sbírky pro Haiti.
V šuplících stroje nechybí barevné nitky, papír na střihy, dokonce
ani krabička s drobným nářadím a zásobou jehel. To vše brzy využijí chudé haitské ženy. Uvnitř stroje je také záruční list a návod
k použití. A pak dopis prodejce Ferdinanda Drábka:
Vaše Blahorodí,
dovoluji si Vám zaslat svůj dotaz, zda jste s dodaným Vám zbožím spokojeni a jestli toto nevyžaduje seřízení aneb opravu, kterou
bych mohl bezplatně provésti…

Asi 100 let starý šicí stroj značky Lada se dočká další prohlídky
i letos na podzim. Začátkem října totiž vyrazí s dalšími potřebnými věcmi do Karibiku. Kontejner pro Haiti vypravuje s pomocí
českých dárců Arcidiecézní charita Olomouc. „Zásilka“ může vážit
až 14 tun a lidé ji mohou plnit až do 30. září. Více na www.haiti.cz.
Karolína Opatřilová, ACHO
Foto: Pavel Langer, ACHO
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