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DEN CHARITY LÁKÁ NA ZAJÍMAVÝ PROGRAM. Dny otevřených dveří, netradiční prezentace služeb Charity, koncerty, kvízy, sportovní turnaje. Na to vše se můžete těšit během září i října. Jednotlivé Charity v Arcidiecézi olomoucké zvou
na Den Charity. Ten připomíná památku sv. Vincence z Paola, patrona charitního díla. Více na str. 2.
Foto: Lubomír Kotek
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DUCHOVNÍ SLOVO
Potkají se dva a jeden říká druhému: „Franto, co si taký umořený?“ „Ále, byl sem na dovolené u moře…“
Tak nevím, jestli jste také prožili něco podobného. Už je po dovolených a ty ledakdy splnily naše očekávání, odpočinuli jsme
si, načerpali nových sil, strávili čas se svými nejbližšími, ale na
druhou stranu dovolená nemusela naše očekávání úplně splnit.
Představovali jsme si ji nějak lépe, krásněji a ona nedopadla úplně tak nádherně, jak byla v našich představách. A tak můžeme
někdy podobně jako ten Franta být z dovolené určitým způsobem rozladěni. Ale my jsme prožili něco hezkého – už uplynula
nějaká doba, možná to zapadlo, ale vracejme se k těm pěkným
událostem, které jsme prožili a to ne s lítostí jako k něčemu, co
sice bylo krásné, ale už je to pryč, nýbrž s vděčností, že to hezké
a kvalitní, co jsme prožili, byla skutečnost, která nás povzbudila
a posílila. Z hezkých vzpomínek můžeme čerpat radost a posilu
do každodenní všednosti.
Podobně můžeme vzpomínat na naše blízké, které jsme měli rádi
a kteří už nejsou mezi námi. Můžeme s vděčností vzpomínat ne-

jen na ty nejbližší, ale v myšlenkách zalétnout i do vzdálenější
minulosti.
Myslím teď na dva lidi, kteří jsou z „našeho rodu“ a kteří svou
vírou, životem, životními postoji ovlivnili život v naší zemi. Myslím na sv. Ludmilu a jejího vnuka sv. Václava, jejichž svátky
slavíme 16. a 28. září. Oba nás mohou inspirovat svým vstřícným
a obětavým vztahem k chudým a potřebným lidem, sv. Ludmila
také svým uměním předávat víru v Ježíše Krista v rodině, které
mělo přes sv. Václava velký přesah do společnosti.
On ze vztahu ke Kristu opravdu žil a hodnoty jako pravda, svoboda, spravedlnost a láska uplatňoval také ve své vládě. Jsou vám ty
hodnoty povědomé? Znáte je z našeho charitního Kodexu str. 9.
Co kdybyste jej znova prolistovali a zamysleli se nad ním?
Srdečně zdraví a o přímluvu sv. Ludmily a sv. Václava pro každého a každou z vás i celou Charitu prosí
P. Bohumír

ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE

Září a říjen ve jménu oslav. Lidé si připomínají Den Charity
Arcidiecéze olomoucká – Památku sv. Vincence z Paula, patrona charitního díla, si připomenou lidé dne 27. září. Tento den
byl zároveň vyhlášen Dnem Charity. Během září a října si tak
každý rok jednotlivé Charity, jejich uživatelé i lidé z řad veřejnosti připomínají pomoc bližním i činnost Charity. Letos na
ně čeká spousta zajímavých programů v podobě mší, koncertů,
výstav, prezentací, kvízů, sportovních utkání, dnů otevřených
dveří a dalších akcí.
V Kroměříži Charita baví a vzdělává veřejnost během celého
září, částečně i v říjnu. Připomíná zároveň výročí 25 let od
jejího znovuobnovení. Na programu jsou například Zahradní
slavnost - zakončení Prázdnin na kolečkách s uživateli služby
Osobní asistence a jejími pracovníky (22. 9.). V ten den kroměřížská Charita zve veřejnost i do domu pokojného stáří v Cetechovicích, kde lidé posedí při muzice a pochutnají si na grilovaných pochoutkách. Následuje pétanque v Podzámecké zahradě
či akce s bohatým programem na Velkém náměstí (27. 9.)

Zajímavý program chystá i Charita v Bystřici pod Hostýnem.
Dne 27. září otvírá dveře Denního stacionáře ve Chvalčově, kde
si zájemci mohou prohlédnout tamní prostory, seznámit se s nabízenými službami a také si vychutnají koncert skupiny Zpátečníci. Své jednotlivé služby bystřická Charita pak představí
lidem přímo na Masarykově náměstí (7. října).
Spousta akcí z nabídky jednotlivých Charit v Arcidiecézi olomoucké již proběhla. Například ve Šternberku připravila Charita pro veřejnost XI. Benefiční koncert, na šternberském hradě
vystoupili František Nedvěd a Tie Break. Ve Zlíně si lidé zase
užili Barvy podzimu v rytmu country.
Přehled jednotlivých akcí ke Dni Charity najdete na webových
stránkách ACHO - http://www.acho.charita.cz/akce/den-charity-2017/.
Karolína Opatřilová,
ACHO

Soutěž pro studenty: Člověk a jeho vztah k víře
Charita ČR vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol, která je
součástí projektu Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu. Tématem soutěže je Člověk a jeho vztah
k víře či náboženství.
Příběh člověka o tom, jak se víra či náboženství projevují v jeho
životě, lze zpracovat buď jako video (rozhovor, animace, krátký
dokument apod.) v max. rozsahu 10 minut nebo jako psaný text
s fotografiemi (rozhovor, vyprávění, povídka apod.) v rozsahu
2–4 normostrany, doplněný 2–4 fotografiemi. Může to být příběh
o vás samých, ale také o někom jiném, koho znáte. Vítězové sou-

těže získají poukázku na nákup elektroniky v hodnotě 3 000 Kč
(1. místo), 1 500 Kč (2. místo) nebo 500 Kč (3. místo), poukázku
na fotografické služby (tisk fotografií aj.) od Centra Foto Škoda
a naučnou knihu od knihkupectví Neoluxor. Ceny budou uděleny
v obou kategoriích.
Svá díla posílejte do 31. října 2017 prostřednictvím formuláře
http://bit.ly/zijemespolu
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Z FARNÍCH A OBLASTNÍCH CHARIT
Charita Hranice

Prázdninové setkání v zámecké zahradě
Ve čtvrtek 24. srpna se v Zámecké zahradě setkali zaměstnanci
Charity Hranice s charitními dobrovolníky, koledníky Tříkrálové sbírky a se všemi zájemci z řad široké veřejnosti. V průběhu odpoledne se prezentovaly zdravotní a sociální služby Charity Hranice, zájemci dostali informace nejen o poskytovaných
službách a projektech, ale také mohli otestovat svůj zdravotní
stav, seznámit se s činností organizace sdružující české stomiky ILCO.
Ani hodinový výpadek elektrického proudu neohrozil radostnou
náladu, která v Zámecké zahradě převládala. Zdravotní klaunky Olina a Gábina opět nezklamaly, přivezly s sebou spoustu
zajímavých rekvizit a přítomné děti si užily po celé odpoledne
spoustu legrace. Akční loutková pohádka v podání protagonistů
divadelního spolku Bez kliky, ve které nechyběla krásná princezna ani hrůzostrašný drak, rozesmála děti i dospělé.
Po celé odpoledne byl dětem k dispozici skákací hrad a dílnička Nízkoprahovky Fénix s možností kreativního tvoření.
Návštěvníci mohli navštívit koutek pro seniory nebo stánek
Denního centra Archa. Odpolednem provázela hudba v podání
kapely Nejistota z Hustopečí nad Bečvou.
Mezi nejspokojenější účastníky Prázdninového setkání v Zámecké zahradě patřily bezesporu děti, ale věříme, že každý

z návštěvníků si v pestrém programu našel něco, co jej zaujalo
a obohatilo.
Radka Andrýsková,
Charita Hranice

Zveme vás na Týden s Charitou Hranice
Týden s Charitou Hranice organizujeme ve dnech 18. - 21. 9. 2017,
mimo již tradičních akcí jsme pro vás v úterý připravili promítání
filmu o dominikánech.
Pondělí 18. 9. 2017 v 18:00 hodin
MŠE SVATÁ ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích za
klienty Charity Hranice a za všechny, kteří jim pomáhají
Úterý 19. 9. 2017 v 19:00 v Zámeckém klubu
promítání dokumentárního filmu PSI PÁNĚ (ČR 2017, 70 minut)
Dokument, který přibližuje každodenní život, práci a poslání současných českých dominikánů, natočil lipenský rodák Jonáš Vacek.
Kdo to jsou dominikáni a co tady v 21. století vůbec dělají? Doku-

ment vznikal během loňského roku a dívá se na řád dominikánů
z trochu jiného pohledu. Neznámým prostředím vás provede jeden
ze členů řádu, bratr Jindřich, jeho prostřednictvím poznáte každodenní práci dominikánů. Uvidíte pokoru, radost a naplnění, ale také
stín pochybností a pocity těžkosti ze zvolené cesty. Dokument se
mimo jiné zaměřuje na tři témata, na kterých křesťanství stojí a která sama o sobě vyvolávají otázky - křest, eucharistii a zpověď.
Středa 20. 9. 2017 v 18:30 hodin
MŠE SVATÁ ve farním kostele svatého Jakuba Staršího v Lipníku
nad Bečvou za charitní dílo - za pracovníky Charity a za ty, o které
se starají
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Z farních a oblastních Charit
Čtvrtek 21. 9. 2017
POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN pro klienty a dobrovolníky Charity
Hranice.
Volná místa v autobuse nabízíme farníkům, kteří by se na známé
poutní místo rádi podívali. Společně odjíždíme autobusem z Hranic, ze zastávky Šromotovo náměstí v 9:00 hodin. Na Svatém

Hostýně s námi můžete slavit mši svatou, navštívit Svatohostýnské muzeum, projít se hezkou přírodou, společně stolovat u chutného oběda v restauraci. Odjez ze Svatého Hostýna ve 14 hodin.
Radka Andrýsková,
Charita Hranice

Charita Luhačovice

Charita Luhačovice hledá prostředky na nový a spolehlivý sociální automobil
Luhačovice – Čím dál častěji pociťujeme, že potřebujeme
v nejbližší době obnovit náš vozový park. Proto jsme od června zahájili kampaň „NOVÝ A SPOLEHLIVÝ AUTOMOBIL
PRO CHARITU LUHAČOVICE“. Finanční prostředky chceme získat na nákup nového charitního vozu postupně od firem
i jednotlivců, kteří nám chtějí pomoci. Od nového vozu očekáváme, že bude spolehlivým a bezpečným pomocníkem při
zajištění sociálních služeb potřebným v okolních obcích.
Působíme v jedenácti obcích na Luhačovicku – Luhačovice,
Pozlovice, Podhradí, Kladná-Žilín, Biskupice, Ludkovice,
Řetechov, Polichno, Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice.
Spolehlivost a dostupnost je pro naše uživatele z řad seniorů a zdravotně postižených důležitá. To je důležité i pro naše
pracovnice v sociálních službách, které denně a za každého
počasí usedají za volant a míří za našimi uživateli do jejich
domácností.
Díky červnové akci Sekáček na Charitě Luhačovice se nám
podařilo získat prvních 1 730 korun. Prostředky lze zasílat
na bankovní účet ČSOB Zlín: 191151601/0300 nejlépe s variabilním symbolem 2018 (rok, kdy bychom auto chtěli pořídit). I když se ukazuje, že jej budeme potřebovat co nejdříve. Investice do oprav jsou stále nákladnější a mechanici nám
doporučují raději koupi nového automobilu. Pro podrobnější
informace k této kampani a situaci našeho vozového parku se
můžete obrátit na Mgr. Lenku Semelovou, ředitelku Charity
Luhačovice, a to buď telefonicky na čísle 731 402 043, či emailem lenka.semelova@luhacovice.charita.cz.
Patronem této kampaně je Patrik Hetmer, reprezentant
ČR v alpském lyžování zrakově postižených sportovců, žijící
v Luhačovicích, kterému naše situace není lhostejná.

Kontaktní osoba:
Mgr. Anna Martincová
E-mail: anna.martincova@luhacovice.charita.cz
Telefon: 604 148 416
Každý sponzorský dar pomáhá zlepšit podmínky naší práce,
a tedy i kvalitu péče o naše uživatele. Jsme proto vděčni i za ty
nejmenší příspěvky.
Díky sponzorům také nemusíme v počátcích roku přerušit naši
činnost do doby, než obdržíme dotace z veřejných zdrojů. Na každý dar poskytneme smlouvu nebo vystavíme potvrzení o převzetí daru. Dary poskytované Charitě Luhačovice lze odečíst od
základu daně z příjmů jak u fyzických, tak i u právnických osob.
(Zákon č. 586/1992Sb. v aktuálním znění)
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Charita Olomouc

Obchůdek u Samaritána pomůže potřebným na Ukrajině
Olomouc, Kolomyja - Teplé bundy, kabáty, svetry, šály, čepice, rukavice… Přes čtyři desítky pytlů teplého zimního oblečení z prodejny u Samaritána poputuje na Ukrajinu do kolomyjské Charity, kde poslouží lidem bez domova a rodinám
v nouzi. Kamion s humanitární pomocí vyslala Arcidiecézní
charita Olomouc na Ukrajinu poslední srpnový den.
„Dar z prodejny u Samaritána převezme kolomyjská Charita, která bude pomoc směřovat ke konkrétním lidem v nouzi,“ sdělil Vasyl Vasyliv, koordinátor humanitární pomoci na

Ukrajině. Pracovníci Centra materiální pomoci (CMP) Charity
Olomouc připravili téměř 50 pytlů zimního ošacení pro muže,
ženy a děti. „Jsem ráda, že se díky našim dárcům můžeme
zapojit i do humanitárních akcí, které směřují mimo naši republiku, a tím podpořit projekty dalších organizací," uvedla
koordinátorka CMP Barbora Cigánková.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Prodejna u Samaritána posouvá hranice svých možností.
Díky společnosti Eyelevel
Olomouc, Praha - Dobročinný obchůdek u Samaritána dostane
zbrusu novou tvář. Spolupráce s globální společností Eyelevel
otevřela nové horizonty fungování stávající prodejny Charity Olomouc ve Wurmově 11. Prozatím stále více sběrné místo
a sklad než obchod se v průběhu půlroku změní na netradiční
prodejnu s originálními kousky výrobků z chráněných dílen, ale
i vybraných kousků zboží z druhé ruky. Návštěvníkům tak poskytne nejen vybraný sortiment, ale i platformu dalších činností
a možností.
V polovině srpna navázala Charita Olomouc na slibně se rozvíjející spolupráci s firmou Eyelevel dvěma workshopy, z nichž
jeden proběhl v olomoucké Charitě, druhý přímo v sídle pražské firmy. „Naše spolupráce má jak pracovní, tak lidský rozměr. Cítíme potenciál z obou stran, propojení neziskového sektoru s byznysem je pro nás obohacující a inspirující,“ přiblížil
Petr Prinz, vedoucí střediska Samaritán. Metodou designových
kritérií pod vedením facilitátora Slavena Elčiče, ředitele služeb společnosti Eyelevel, dospěla Charita Olomouc v průběhu
workshopu do fáze definitivních příprav nové podoby obchůdku
u Samaritána.
Skupiny, složené z týmu charitních pracovníků a vedoucích zaměstnanců pražské firmy, hledaly odpověď na otázku, kdo jsou
naši zákazníci a společně mapovaly cestu zákazníka včetně profilu potenciálních návštěvníků obchůdku. Tak vznikla volnomyšlenkářská studentka Romana hledající levné křeslo na privát
a originální kousek do svého šatníku, živnostník František, vášnivý včelař poohlížející se po novém odbytišti pro včelí produkty

i vhodném dárku pro svou ženu, aktivní matka, manželka a manažerka Elvíra se smyslem pro dobročinnost a vše netradiční, netypické a nové… Jaká však bude skutečná klientela návštěvníků
obchůdku a zda se v budoucnu prodejna stane rovněž komunitním
místem vyhledávaným například studenty, ukáže čas.
Hlavním kritériem obchůdku je kromě výdělečnosti vytvoření
prostoru pro zapojení našich klientů do pracovních činností spojených s prodejem. Součástí prodejní části by měla být i možnost
nakoupit zboží v e-shopu. „Spolupráce s Eyelevel nám pomůže
nastavit obchůdek tak, aby byl pro zákazníky zajímavý a neobvyklý a přitom výdělečný,“ upřesnila Barbora Cigánková, koordinátorka Centra materiální pomoci. Dalším cílem je ekologičnost,

strana 5

Z farních a oblastních Charit

srpen, září 2017

a to nejen ve smyslu snahy šetřit přírodu a dávat věcem, které
jsou zachovalé a originální, „druhou šanci“, ale i stále aktuální
nakládání s odpady.
Eyelevel je globální českou společností spolupracující s nejzvučnějšími značkami světa. Navrhuje, vyrábí a zařizuje značkové
prodejny (Nike, Adidas, Calvin Klein…), ve kterých kombinuje
skvělý design s moderními a unikátními technologiemi. Obchody
navržené a vybavené českou firmou Eyelevel lze dnes nalézt na

všech kontinentech světa. „Doufám, že tvůrčí duch, který byl během našich pracovních setkání rozhodně přítomen, s námi ještě
nějakou chvíli přetrvá. Těším se na další společné kroky, a hlavně
na zahajovací párty nově otevřeného obchůdku u Samaritána,“
uvedl Slaven Elčič z Eyelevel.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Oblastní charita Uherský Brod

Vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci:
Jsme mnohdy poslední záchranou člověka v akutní nouzi
„Poslat je domů hladové nechci“ (Mt 15, 32) – tímto citátem
z Bible se řídí pracovníci Centra potravinové a materiální pomoci
(CPMP) sv. Zdislavy v Uherském Brodě, které provozuje tamní
Oblastní charita. Vedoucím tohoto zařízení, jehož cílem je okamžitá pomoc sociálně slabým, je František Bílek. Ten vysvětlil
okolnosti vzniku centra i náplň jeho činnosti.
Jaká je historie brodského Centra potravinové a materiální
pomoci a k čemu toto zařízení slouží?
Vzniklo v podstatě na jaře roku 2014, kdy se začaly pořádat první
potravinové sbírky a bylo možné vydávat potraviny a další zboží
potřebným lidem organizovaně pod jedním charitním střediskem.
Hlavním cílem našeho centra je přímá, tedy okamžitá, pomoc lidem v nouzi. Jedná se o darování potravin, základních hygienických a jiných potřeb. Žadatele můžeme také podpořit finančně,
například úhradou obědů nebo školkovného, léků, nutných pomůcek nebo domácích spotřebičů. Nejedná se o sociální službu,
tak jak ji definuje zákon, ale z tohoto pohledu je to její doplněk.
Pod naši činnost je také zahrnuta veškerá sbírková činnost – Tříkrálová sbírka, Postní almužna, zahraniční humanitární sbírky na
pomoc uprchlíkům, či například i pomoc válkou zmítané Ukrajině, živelnými katastrofami postiženému Haiti, a podobně.
Jaké podmínky musí splňovat žadatel o pomoc v rámci CPMP?
Obecně se dá říct, že žadatel musí nějakým způsobem prokázat
svou nouzi a také svou snahu ji řešit. To si ověříme buď sami
vlastním sociálním šetřením, anebo nám situaci žadatele potvrdí
někdo jiný – například pracovníci sociálního odboru, starostové
obcí, kněží a podobně. Pokud se samozřejmě jedná o akutní si-

tuaci, pomoc na nezbytnou dobu vydáme, až poté se situací žadatele podrobněji zabýváme. Platí také, že žadatel musí vyčerpat
veškerou pomoc od státu.
Kdo jsou nejčastější žadatelé o pomoc? Můžete uvést i konkrétní případ?
Podporujeme lidi bez domova, maminky v azylovém domě, ale
také lidi, kteří se zapletli do dluhů a teď se snaží z dluhové pasti
vymanit. Bohužel, často se stává, že někteří z nich splácí pohledávky celý život. Velkou skupinu žadatelů tvoří matky samoživitelky. Mnohdy se jedná také o rodiny, které zasáhla vážná
nemoc jednoho z členů. Můžu uvést příklad: onemocněl živitel
rodiny, starající se o nemocnou manželku a dvě školou povinné
děti. Skrze Sociálně právní ochranu dětí se na nás obrátil o pomoc. Pomohli jsme s úhradou cest k lékaři na různá zdravotní
vyšetření a pravidelně jim v tomto těžkém období poskytneme
potravinový baliček. Jsou za tuto pomoc velmi vděční.
Zdá se tedy, že jste pro některé žadatele jakousi poslední záchranou v případě jejich akutní nouze?
Ano, dá se to tak říct. V okamžiku, kdy sociální systém vyčerpá u klienta své možnosti, anebo klient na pomoc ze sociálního
systému čeká, protože ta je často vázána na určité datum přidělení finanční pomoci, je naše Centrum potravinové a materiální
pomoci jediným zařízením, které žadateli poskytne pomoc okamžitě. Čas od času tato slova slýcháme i od samotných klientů
a pracovníků sociálního odboru. Ti se netají vděčností nad našimi aktivitami a říkají: „Nebýt vás, Charity, tak bychom zůstali
zcela bez pomoci.“
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sbírky. Během kalendářního roku pořádáme 10 sbírek a několik
kampaní s cílem získat potravinovou a materiální pomoc. Například
loni jsme takto získali a přerozdělili celkem 11 tun potravin a hygienických potřeb. Naše CPMP zároveň úzce spolupracuje s naším
Odborným sociálním poradenstvím, které klientům pomáhá řešit
zejména dluhovou problematiku. Takže klienty takzvaně „nepřepečováváme“, ale vždy jejich skutečnou situaci důsledně zjišťujeme
a následně konzultujeme s každým z nich, jak se svou situací dál naloží, a jak ji budou v praxi řešit. I v tom jsme žadatelům schopni pomoci, například sociálním poradenstvím, které jsem již připomínal,
a mnoha dalšími možnostmi. Pomůžeme zkrátka v plném rozsahu
každému žadateli, nikdo od nás neodejde bez pomoci.

Vedoucím Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy
v Uherském Brodě je František Bílek (na snímku s obrázkem sv.
Zdislavy, po které je potravinové centrum pojmenováno).
Foto: Archiv Oblastní charity Uherský Brod
Kde CPMP získává potraviny a „nepotravinové“ zboží, z jakých zdrojů?
Pořádáme pravidelně potravinové sbírky ve farnostech a prodejnách
Jednoty, jsme také členem Potravinové banky Zlín. Z tohoto zdroje
získáváme potraviny ze supermarketů, které by se jinak, například
z důvodu blížícího se konce doby trvanlivosti musely zlikvidovat.
Přes potravinovou banku jsme zapojeni do projektu FEAD (projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR), a ten tvoří v současné době velkou část přijatých potravin a hygienických potřeb. Také
se snažíme sami oslovovat výrobce potravin a dalšího potřebného
zboží. Finanční pomoc je poskytována z části výtěžku Tříkrálové

Jak je zajištěno, aby nedocházelo ke zneužití zásob z CPMP ze
strany klientů?
Každou žádost, pokud se jedná o finanční pomoc nebo dlouhodobější materiální výpomoc, schvaluje pětičlenná komise v čele s ředitelem naší Oblastní charity Uherský Brod Petrem Houštěm. Jednorázová pomoc je vydána na poukázku, kterou žadateli vystaví
sociální pracovník, starosta, pracovník sociálního odboru mající na
starosti vyřizování dávek hmotné nouze, či jiná zodpovědná osoba.
Snažíme se žadatelům v nouzi hledat komplexnější řešení jejich problému. Pokud se například žadatelé o pomoc ocitli v dluhové pasti,
odkazujeme je na naši službu Odborné sociální poradenství, pokud mají problémy s hospodařením a dalšími negativními návyky
v rodině, dobře se nám spolupracuje s místní Sociálně aktivizační
službou pro rodiny s dětmi. Náš dobrovolnický program nabízí doučování dětí sociálně slabým rodinám, a podobně.
Kolika osobám CPMP ročně pomůže?
Například v roce 2016 jsme minimálně jednou podpořili 670 osob
z regionu Uherskobrodska. A pro Centrum potravinové a materiální
pomoci jsme přijali celkem 11 tun potravin a hygienických potřeb.
Více o Centru potravinové a materiální pomoci lze zjistit prostřednictvím webové adresy:
http://www.uhbrod.charita.cz/centrum-materialni-a-potravinove-pomoci/
Za rozhovor poděkoval
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising,
Oblastní charita Uherský Brod

Posezení klientů Pečovatelské služby Strání zpříjemní nový nábytek
Nad tím, jak zlepšit kvalitu bydlení klientů, přemýšlí pracovníci
charitních a pečovatelských domů, ve kterých provozuje své služby
Oblastní Charita Uherský Brod.
Například pracovníci Pečovatelské služby Strání zakoupili v těchto
dnech z výtěžku jubilejního 10. charitního plesu konaného v únoru
letošního roku ve Strání, zahradní nábytek pod pergolu. Charitní
ples podpořila i Nadace Synot senátora Iva Valenty. „Tento kvalitní a pohodlný nábytek poslouží pro naše klienty a jejich návštěvy.
Jsme velmi rádi, že klientům můžeme tímto ještě více zpříjemnit
pobyt v našem zařízení a podle prvních spokojených reakcí z jejich
strany se tato potřebná investice velmi dobře vyplatila,“ podotkla
vedoucí Pečovatelské služby Strání Mirka Havlíková.
Obl. charita Uherský Brod
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Rozvrhy hodin i pracovní sešity potěší školáky ze sociálně slabých rodin
Pracovní sešity a rozvrhy hodin darovali do sbírky školních
potřeb, kterou pořádá Oblastní charita Uherský Brod pro děti
ze sociálně slabých rodin, zástupci společnosti Ditipo z Uherského Brodu. Tato společnost patří mezi největší výrobce
a prodejce papírenského zboží v České republice.
„Sbírku jsme pořádali v době letních prázdnin tak, abychom
mohli školní potřeby rozdat dětem ze sociálně slabých rodin
těsně před nástupem do nového školního roku. Všem dárcům
srdečně děkujeme,“ poznamenal hlavní koordinátor sbírky
a vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci v Uherském Brodě František Bílek.
Do sbírky školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin
se zapojily, mimo jiné, i společnosti Papírshop.cz, Zlín, MFP
paper s.r.o Přerov, a řada jednotlivců – dárců z Uherskobrodska.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising,
Oblastní charita Uherský Brod

Paní Dagmaře pomohlo uherskobrodské charitní centrum,
nyní ona sama pomáhá potřebným
Chci se podělit hlavně s dárci a podporovateli Centra potravinové a materiální pomoci Uherský Brod, které provozuje brodská
Oblastní charita, o jeden výjimečný zážitek.
Paní Dagmaru (jméno je z důvodu zachování anonymity
klientky změněno) ze dne na den opustil její manžel a nechal
jí na starost tři malé děti. Její situace byla opravdu složitá. Její
příjem v té době tvořil pouze příspěvek v mateřství. Byly to
jediné peníze, které měla paní Dagmara k dispozici pro úhradu
nájmu a všech ostatních rodinných výdajů. Rodina se ocitla
v situaci, kdy více než jeden měsíc neměla ani na základní potřeby. Byla tedy sociálními pracovníky odkázána na Charitu,
než se vyřídí pravidelná pomoc od státu.
Centrum potravinové a materiální pomoci rodině opakovaně
poskytlo potraviny, hygienické potřeby, dětem byly na nezbytně nutnou dobu uhrazeny obědy ve škole. Paní Dáša se nevzdá-

vala. Našla si brigádu, ze které se po čase stal trvalý pracovní
poměr. Krizi rodina nakonec úspěšně zvládla.
Po nějaké době paní Dáša u našich dveří zaklepala znovu. Tentokrát pomoc nabízela ona – věnovala z toho mála, co teď mají,
krásný dar do sbírky školních pomůcek a nabízí pomoc i dále…
A to je prostě krásné! Kéž vás její příklad povzbudí tak jako
mě. Prosím, kdo můžete, vzpomeňte v modlitbě na tuto rodinu.
Všem dárcům a podporovatelům činnosti Charity děkujeme za
ochotu a vstřícnost - vždyť jsou to vaše peníze darované při
Tříkrálové sbírce, vaše potraviny, váš zájem o druhé - bez toho
všeho by nebylo možné potřebným účinně pomáhat…
Děkujeme!
František Bílek,
vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci Uherský Brod

Pavel Bělobrádek: Kdy dojde k navýšení platů záleží na krajích
S předsedou KDU-ČSL, místopředsedou vlády a poslancem
Parlamentu ČR Pavlem Bělobrádkem jsme hovořili o problematice navýšení platů poskytovatelům sociálních služeb.
Pane Bělobrádku, jak KDU-ČSL, respektive vláda, které
jste členem, bude řešit navýšení mezd a platů u poskytovatelů sociálních služeb?
Tato věc se v současné době řeší. Peníze, které jsou určeny
na aktivní politiku zaměstnanosti, těch není potřeba tolik,
protože máme nízkou nezaměstnanost. Takže část peněz by
mělo ministerstvo práce a sociálních věcí převést. Ovšem ministerstvo práce a sociálních věcí také řeší s ministerstvem
financí ještě uvolnění nějakých dalších peněz. Kdy bude tato
věc dořešena, nelze v této chvíli odhadnout.

My, jako KDU-ČSL, se tím aktivně zabýváme, řešili jsme to
i na koaliční radě, protože je nám jasné, že toto dofinancování není jednoduché. Dofinancování se týká i zdravotnického
personálu, který působí v sociálních službách, a proto jsme
kontaktovali i ministra Ludvíka (JUDr. Ing. Miloslav Ludvík
– ministr zdravotnictví ČR – pozn. autora.). Jsme tedy v této
věci hodně aktivní a budeme tlačit na to, aby se tyto otázky
co nejdříve vyřešily.
Kdy tedy fakticky k navýšení platů dojde?
To hodně záleží na jednotlivých krajích. Některé kraje to řeší
tak, že začnou poskytovatelům sociálních služeb platit samy,
a budou pak následně peníze požadovat po státu. My pro toto
vyplacení peněz uděláme maximum.
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O jaké navýšení v procentech půjde?
Přiznám se, že to v této chvíli přesně nevím. Původně se mluvilo o navýšení o 23 % s tím, že na konci roku, při sestavování
rozpočtu, by se mělo ještě doladit navýšení o další peníze. Kolik to ve výsledku bude, nevím přesně, ale o těch 23 % by měly
být platy navýšeny určitě.
Jak by bylo, podle Vás, možné vyřešit mnohdy velké rozdíly mezi mzdami v neziskových organizacích, kam spadají
i Charity, a platy, které zase mají u příspěvkových organizací? Příspěvkové organizace jsou na tom v tomto ohledu
často mnohem lépe...
Tak to je samozřejmě vždy věcí kraje, jak k této věci přistupuje. V této problematice jsou velké rozdíly v přístupu jednotlivých krajů. Problém vidím v tom, že na tyto mzdy a platy
nejsou tabulky, které by celý problém řešily. Není to ale jen
otázka platů, nýbrž také příspěvků za péči a celkovou činnost,
a pak už je to samozřejmě na zřizovateli, jak si to rozdělí.
Za rozhovor poděkoval
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising,
Oblastní charita Uherský Brod

Přesnídávky od společnosti Hamé pomáhají potřebým
Celkem 600 masovo-zeleninových přesnídávek věnovala
v těchto dnech Oblastní charitě Uherský Brod společnost
Hamé, s.r.o.
„Tyto přesnídávky, které představují pro potřebné velkou
a účinnou pomoc, jsme rozdali sociálně slabým rodinám
i jednotlivcům na Uherskobrodsku. Firmě Hamé bychom rádi
co nejsrdečněji poděkovali, protože nám podobný sponzorský
dar poskytli opakovaně. Velmi si pozornosti zástupců této
společnosti a jejich pomoci potřebným vážíme,“ uvedl František Bílek z Centra potravinové a materiální pomoci, které
uherskobrodská Charita provozuje.
Oleg Kapinus,
Oblastní charita Uherský Brod

Ředitel brodské Charity:
Problémy v sociální oblasti musíme konzultovat i se vstřícnými politiky
O problémech, které komplikují činnost pracovníků Domácí
hospicové péče, hovořili v pondělí 7. srpna poslankyně PS
Parlamentu ČR Ing. Kristýna Zelienková a ředitel Oblastní
charity Uherský Brod Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA.
„Hospicová péče, a tudíž i péče o osoby v terminálním stavu nemoci, prožívá v současné době značný boom a provozuje ji řada nových agentur a podobných subjektů. V řadě
jednání, které ohledně této problematiky absolvuji, jsem
se proto setkala i s panem ředitelem Houštěm, protože
Charita hospicovou péči poskytuje po celou dobu své působnosti,“ sdělila poslankyně Kristýna Zelienková. Ředitel brodské Charity poznamenal, že každé jednání s lidmi,
kteří mají skutečný zájem o řešení problémů v sociální obstrana 9
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lastí, vítá. „Také v hospicové péči existuje velmi mnoho
nedořešených otázek a nejasností. Paní Zelienkovou jsem
s některými z těchto témat seznámil a domluvili jsme se
na tom, že v této oblasti budeme i nadále spolupracovat

a hledat optimální řešení,“ vysvětlil ředitel uherskobrodské Charity Petr Houšť.
Oleg Kapinus,
Oblastní charita Uherský Brod

Oblastní charita Uherské Hradiště

Dobré pivo pomáhá dobré věci
V pondělí 14. 8. 2017 v 17 hodin odstartovala slavnostním natočením prvního „charitativního“ piva v hospůdce DOBRÉ PIVO
na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti akce Dobré pivo
pomáhá dobré věci.
Podstatou celé akce je, že v období 14. – 31. 8. 2017 poputují 2
koruny z každého vypitého piva v této pivnici na podporu vybraného projektu Oblastní charity Uherské Hradiště.
„Zvolili jsme tento možná netradiční a pro někoho kontroverzní
způsob, abychom ukázali, že vážné věci se mohou dělat také s trochou nadsázky,“ uvádějí Petr Pištěk ze společnosti DOBRÉ PIVO
a Dalibor Jirásek, projektový manažer uherskohradišťské Charity
– autoři této myšlenky.

„Zkrátka jsme spojili ,tradiční český nápoj‘ s ,tradicí sociálních
služeb Charity‘ a ty, co přijdou uhasit žízeň, to vlastně nestojí
nic navíc, tedy pokud se nerozhodnou něco přihodit do „tupláku“
s charitním logem,“ dodává Petr Pištěk.
„Takže doběhni, skoč nebo prostě dojdi na pivo a pomáhej,“
s úsměvem cituje slogan z plakátů Dalibor Jirásek.
Slavnostní předání výtěžku celé akce pak proběhlo v rámci Dne
Charity na Masarykově náměstí v pátek 15. září 2017.
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Léto v TULiPu
I když školnímu roku již dávno odzvonilo, Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež TULiP mělo otevřeno i přes prázdniny. Sice
v jiné otvírací době (od 12.00 do 17.00 – každý den kromě středy), ale zato po celé prázdniny. V programu prázdninových akcí
byla například výroba domácí zmrzliny, návštěva hradišťského
aquaparku, výroba písmenkových náramků či tetování hennou.
Nechyběly ani preventivní besedy.
Tyto akce byly podpořeny z Programu na podporu nestátních
neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2017 (RP07-DT1-17), který
nese název „TULiP v akci“. Díky tomuto podprogramu můžeme
každoročně pořádat řadu akcí. Například v loňském roce to bylo
přesně 28 aktivit s 231 účastníky. Důležitá je pro nás také i další
podpora. Díky Nadaci SYNOT, založené senátorem Ivo Valentou,
a její podpoře skrze sportovní grant a grant školské a zájmové
činnosti, jsme mohli zakoupit nové florbalové vybavení a rozšířit
edukační možnosti naší služby zakoupením tabule, učebnic a pomůcek pro vzdělávání školní i hudební. Díky tomu jsme se mohli
přes prázdniny aktivně odreagovat a dostatečně připravit na nový
školní rok. Atmosféra v klubu bývá přes prázdniny víceméně
klidná, míváme i dost času a prostoru na to, abychom pomohli
těm, kteří školní rok nezvládli úplně hladce, a v závěru prázdnin
je čekává možnost opravy. A pak už zase hurá do školy!
Každodenní kolotoč školních strastí i radostí se pak rozběhl v klasické otevírací době (od 14.00 do 19.00 - každý den kromě středy).

Návštěvnost klubu se oproti prázdninám více jak zdvojnásobila
a pracovníci mají opět plné ruce práce. V září nás kromě Dne Charity čeká také Den otevřených dveří (21.9. - od 12-19 hodin). Pokud
byste chtěli vědět o naší práci nebo o našem klubu víc, velmi rádi
vás na Dni otevřených dveří uvidíme! Budeme se těšit na setkání!
Charita Uherské Hradiště

Den Charity se nesl v duchu pomoci
V pátek 15. září, den před svátkem svaté Ludmily, se jako každý rok
konal Den charity. Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti se
prezentovala zařízení Oblastní charity Uherské Hradiště. Všichni
přítomní měli možnost poznat Charitu a její praci tak trochu jinak.
Happenning služeb doprovázel bohatý kulturní program. V úvodu
zahráli jedineční Kotloši, jejichž členem je i jeden z „chariťáků“,
vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Josef Kostka.
Folkrockovou hudbu vystřídaly koncerty dětí Základní umělecké
školy. A závěr patřil nejenom charitnímu pěveckému sboru Chrpa,
která letos překvapila i hereckým oživením písně, ale také slav-

nostnímu předání pomyslného šeku ze společné akce pivnice Dobré pivo a Oblastní charity Uherské Hradiště.
Petr Pištěk slavnostně předal šek v hodnotě 8 888 korun zástupci
oblastní Charity Jiřímu Jakešovi a vedoucí zařízení Půjčovny kompenzačních pomůcek Blance Zámečníkové.
Oslavy zakončila mše svatá v kostele Zvěstování Panny Marie.
Z celého srdce děkujeme všem lidem, kteří pomáhali!
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Domov v Boršicích otevřel své dveře veřejnosti
Každý rok probíhá u nás v domově Den otevřených dveří, tento
ročník byl však oproti těm dalším trochu jiný. Nesl se v duchu
oslav 10. výročí otevření domova. Oslavu jsme udělali s malým
zpožděním, ale o to více si ji naši klienti užili.
Domov se otevřel na sklonku roku 2005, takže v prosinci tohoto
roku to již bude 12 let, kdy dveře domova přijaly první klienty.
Zájemci mohli domov navštívit od 9 do 17 hodin, kdy se mohli
podívat, co se za tu dobu změnilo. Hlavní program ovšem začal až ve 14 hodin a to slavnostní mší svatou v kapli domova.
Naše pozvání přijal Mgr. Bartoloměj Pavel Černý, OFM, který
se zhostil nejen slavnostní mše svaté, ale také obnovy vysvěcení
domova. Bral to skutečně poctivě. Zatímco většina obyvatel a návštěvníků domova již seděla venku pod pergolou a pochutnávali
si na dobrotách našich zdatných kuchařek, společně s otcem Bartolomějem jsme obešli každičkou místnost v domově a znovu ji
vysvětili. Poté převzal žezlo ředitel Charity Jiří Jakeš a společně
se starostou Romanem Jílkem přestřihli stuhu. Nově zrestaurovaný hrad Karlštejn stojící při vjezdu do domova byl otevřen.
Naše pozvání přijali také místní Stoprounští vinaři, kteří nám
krásně zazpívali. Jejich zpěv se nesl krajinou a mnozí z obyvatel
se k nim připojili. Zvláštní poděkování patří ovšem našemu údržbáři Liboru Maňkovi, který se ujal opravy hradu a celé zahrady
kolem. Všichni, co vědí, jak zahrada vypadala předtím, vidí tu
proměnu k lepšímu. Za to patří Liboru Maňkovi velké díky.
Poté program pokračoval v zábavném duchu. Pracovníci si připravili známou scénku Klíště v originální podání s pány Kaisera
a Lábuse. I když na um pánů umělců jistě nemáme, myslím, že se
scénka povedla a mnohé lidi pobavila. Na závěr vystoupily nadané holky z centra Akropolis Uherské Hradiště, které nám předvedl svoji aerobik show. Myslím, že kdyby mnozí zkusili alespoň
setinu z toho, co dívky předvedly, tak by se poté už nenarovnali
v zádech. Zlatou tečkou na závěr bylo krájení dortu, všem moc
chutnal. Nejenže nám počasí přálo, ale potěšila nás i přízeň lidí
kolem. Své vzkazy zvěčnili na kameny, které vystavíme v zahradě. Každý návštěvník si mohl také odnést malou pozornost z naší
zahrádky v podobě sušených bylinek. Všude panovala dobrá ná-

lada a tak doufám, že se při podobné akci opět brzy setkáme.
Děkuji všem za pomoc při Dni otevřených dveří – bez každé pomocné ruky by naše dílo nebylo možné.
Mgr. Julie Chovancová

„Tři králové“ putovali na sv. Hostýnek
Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie se vydala skupinka „Tří králů“ na sv. Hostýn pozdravit Pannu Marii a vyprosit potřebné milosti
pro zaměstnance a uživatele naší Charity.

Vyšli jsme krátce před devátou hodinou od vlakového nádraží
z Bystřice pod Hostýnem. Odtud naše kroky směřovaly do svatohostýnských hor. Během cesty jsme se ze shora pokochali pohle-
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dem na Bystřici pod Hostýnem. Pochvala právem náleží Marušce
Z., která bydlí v naší ULITĚ, za to, že zdolala výstup na svatohostýnskou horu. Chválíme i Michala B., že jí byl oporou a vzal jí
batoh. Za odměnu se nám odkryl pohled na baziliku Nanebevzetí Panny Marie a my jsme hlavními dveřmi vstoupili dovnitř, kde
krátce po našem příchodu začala hlavní poutní mše svatá. Sloužil
ji O. biskup Josef Hrdlička, který nás pozdravil slovy: „Drahé děti
Boží“, „drahé děti Panny Marie“... O. biskup Josef řekl o Panně Marii, že byla celá krásná. Proč? Protože byla milovaná Boží láskou.
Každá žena, která je milovaná, je krásná. A to platí i pro staré lidi,
když se starý člověk usměje, omládne o 20 let. Po mši svaté jsme se
pomodlili modlitby za získání plnomocných odpustků. Poté jsme se
občerstvili v místní restauraci a sestoupili k Vodní kapli, kde jsme
se krátce pomodlili a osvěžili se svatohostýnskou vodou. Naplněni
vděčností z načerpaných Božích milostí na přímluvu Panny Marie
jsme se šťastně vrátili domů.
Jiří Strogan,
pastorační asistent Oblastní charity Uherské Hradiště

Charita Vsetín

Lidé ze stacionáře Magnolia se vydali na vsetínský zámek
Na vsetínském zámku sice na cimbálku nehráli, zato zde měli výstavu s názvem Lidová strava na Valašsku. A protože se ve stacionáři
hrdě hlásíme k tomu, že jsme Valaši, byť ne všichni rození, rádi jsme
tuto výstavu 22. 8. 2017 navštívili.
Vzpomínky se začaly vybavovat hned se vstupem do první výstavní
místnosti. Expozice nabízela nejen pohled na kameninové formy na
cukroví, bábovky, pekáče na maso, ošatky, díže, súsky na obilniny,
kuchyňské nádobí, medomet, ale také praktickou možnost vyzkoušet si poznávání různých druhů obilí a mletí mouky na kamenném
mlýnku. Obdivovali jsme zručnost a vynalézavost valašských předků na vyrobených nástrojích a nádobí používaném při přípravě stra-

vy v peci nebo na otevřeném ohništi. Zároveň jsme vzpomínali, co
z toho si pamatujeme z kuchyní našich maminek, babiček a prababiček.
Druhý výstavní sál poskytnul příležitost podojit krávu, naštěstí jen
v podobě plastové makety. K vidění byly i preparáty v tu dobu nejběžnějších hospodářských zvířat. Příjemným závěrem výstavy byl
reálný model valašské kuchyně z přelomu 19. a 20. století a modely
karpatských roubenek.
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Charita Zlín

Foto střípky z Domovinky-centra denních služeb pro seniory Zlín

Marmeláda meruňková domovinková dobrůtková...

Léto nejen v kalendáři a za okny, ale i při aktivizaci...
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Decoupage domovinková: na podložce vlastnoručně vyrobené
bude kávička po obědě ještě více chutnat...

Někdo v létě chytá lelky, my zase sny...

Dožínky - vzpomínkové vyprávění o svátku na konci žní, bylo velmi inspirativní...

Navštívili jsme Zlínské nevěsty. Při prohlídce výstavy svatebních
oděvů z let 1800-2000 došlo i na krátké zastavení nad fotografiemi: „Já jsem svoje svatební šaty musela prodat a za peníze jsem
koupila látku na šaty pro běžné nošení,‟ svěřila se jedna z uživatelek, jejíž svatební den byl na sklonku druhé světové války.

Pokojové květiny byly ze sluníčka již unavené...
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Domovinku-centrum denních služeb pro seniory 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

Nejen vzpomínka na dětství... Při návštěvě výstavy sběratelských panenek

Oddlužení: paní Evě se dostalo odborné pomoci i psychické podpory
(z dopisu paní Evy)
...obvolávala jsem pohledávky, o kterých jsem věděla, ale byla
jsem někdy ve stavu, že jsem si myslela, že to nikdy nevyřídím.
A v tom mi pan Pavel Hanke psychicky pomohl, abych byla trpělivá a nevzdávala to. Bylo to velmi těžké, věřitelé nereagovali
a nezasílali mně exekuční podklady pro přípravu k oddlužení pro
soud. Po roce mám v ruce schválení insolvence. Znovu děkuji Pavlovi Hanke za jeho vstřícnost, profesionalitu a psychickou
podporu. Eva

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

Mám velkou radost, že se občas dějí zázraky
O setkáních a drobných příhodách Jany Č. (1)
Paní Jana Černá pracuje ve zlínském azylovém domě pro maminky s dětmi již devatenáct let. Za tu dobu se setkala s mnoha
lidmi. Setkala se s uživateli služby, jejich příbuznými či rodinami. Setkala se s příznivci služby a organizace, podporovateli
a také dárci. Je tedy pravděpodobné, že občas se přihodí více
či méně očekávané setkání, příhoda, kde výše jmenovaní hrají
nějakou roli.
Svému příspěvku bych mohla dát třeba název „Zpráva o charitním domově pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně“, ale to, jak
čtenář nejspíš uzná, až přečte tyto řádky, je velmi nadsazené. Tak tedy jinak. Chtěla bych se podělit o střípky z prožitých setkání v tomto roce. Nebudu samozřejmě uvádět žádné
podrobnosti, ani jména, ani souvislosti, ze kterých by mohl
někdo něco vyvozovat a dedukovat, protože i s tím mám za
dlouhá léta strávená s maminkami v tísni své, ne vždy dobré
zkušenosti. Ale mohu zcela zodpovědně říci, že všechny situace, o nichž budu psát, se mi skutečně staly.
(1)
Doma jsem vařila hrachovou kaši s uzeným masem a čerstvým
chlebíčkem. Po obědě jsem se rozhodla, že půjdu na nákup.
A protože nežiju ve Zlíně, čekala mne delší cesta do supermarketu. Už v autě jsem ovšem věděla, že nebude bezproblémová.
Příčinou nebylo nic jiného, než výše zmíněný oběd. Řešení
muselo být velmi rychlé, operativní. To se mi povedlo, a tak
jsem mohla opustit onu místnost již s úsměvem.

Na chodbě uklízela paní, která u nás v charitním domově
několikrát pobývala. Okamžitě se na mne vrhla, objala mne
a s velkou radostí mi sdělovala, že už má konečně všechny děti
u sebe, že už konečně bydlí sama a stará se sama a konečně je
sama. A všechno zvládá.
Ve vteřině jsem si vzpomněla na první setkání s ní v naší službě. Byla ve velmi špatné osobní situaci, psychicky i fyzicky
naprosto zlomená, nemocná v důsledku neuvěřitelně brutálního domácího násilí, které málem nepřežila. Po několika opakovaných pobytech v našem charitním azylovém domě získala
zpátky všechno, co ztratila. Děti, sebevědomí, vztahy a důvěru
k lidem.
Teď ji potkávám častěji a ona se ke mně vždy hrdě hlásí.
A já mám velkou radost, že se občas dějí zázraky a já se na ně
mohu dívat.
Jana Černá ♥
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni 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.
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ADD gospel zpíval pro Kristýnku
Benefice vynesla 2 943 korun. Tyto peníze budou využity na rehabilitace pro Kristýnku (* 1998), celá kůra, kterou dívenka potřebuje
projít, čítá 24 000 korun. Veřejná sbírka pro Kristýnku Petříkovou
stále běží, číslo účtu 115-4274630227/100. Finance budou využity
na aktivity, které zabraňují nebo alespoň brzdí progresi onemocně-

ní. Aktivity zahrnují např. cvičení a masáže, potravinové doplňky,
kompenzační pomůcky, odborné zdravotní zákroky. Děkujeme, že
pomáháte s námi.

Claes Wegener
Be still / Buď v klidu

Cesty Páně jsou nevyzpytatelné.
Změní tvou temnotu v denní svit.
A On
odnese bolest, kterou cítíš.
dá ti útěchu, pokud jsi dost silný.
Buď v klidu moje dítě

Buď v klidu, den je svatý.
Netruchli, radost z Hospodina je tvoje síla.
Uklidním tvé truchlící srdce
Bůh je zde.
hoo hoo hoo

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka

Pán změní tvůj život
Buď v klidu, den je svatý.
Netruchli, radost z Hospodina je tvoje síla.
Uklidním tvé truchlící srdce
Bůh je tady
Bůh je tady
Bůh je tady

Cítím, co nemůžeš vyjádřit.
Ale buď si jist, že Bůh tě bude
držet, i když bouře zuří.
Ano, On bude.
hoo hoo hoo
Vím, po čem toužíš, může se to opravdu stát.
A budeš-li se držet toho, co říkám, může se to k tobě vrátit.
On tě neodmítne, když prosíš o chléb.
A nedá ti místo něj kámen.

Buď v klidu, moje dítě.
Bude to v pořádku.
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Gratulujeme a děkujeme kolegyni Anně Gabrielové
Kolektiv spolupracovníků služby:
„Aničko, děkujeme za sebe i vděčné uživatele a blahopřejeme
ke krásnému životnímu jubileu.“
Paní Anna GABRIELOVÁ po jednadvacetiletém působení
u zaměstnavatele Svit Zlín zcela změnila svoji profesi, a to
v roce 1993 přestupem do tehdejšího Okresního ústavu sociálních služeb Zlín. V tomtéž roce absolvovala kurz pro pomocné
zdravotnické pracovníky a získala tak způsobilost k výkonu
povolání pomocného zdravotnického pracovníka v oboru sanitářka. Od roku 2006, kdy došlo k administrativnímu převzetí
organizace zlínskou Charitou, zde působí nepřetržitě. Svoji
práci vykonává lidsky, s láskou. Vždy respektovala práva uživatelů, dbala na jejich důstojnost. Ztotožňovala se zásadami

a hodnotami, kterými se charitní služba řídí. Jak sama říká, ve
svém profesním životě si splnila své největší přání, pomáhat
lidem.
Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín:
„Paní Anna Gabrielová pracuje v sociálních službách neuvěřitelných dvacet pět let. To dokazuje, že práce ji naplňuje, je
jejím posláním. Nesmírně si vážím takovýchto spolupracovníků a jsem potěšen za každou příležitost jim poděkovat. Vážená
paní Gabrielová, děkuji Vám a u příležitosti Vašich narozenin
Vám přeji zdraví, spokojenost, Boží požehnání.“
Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

Naplnili jste s námi Kontejner pro Haiti
Celkem 307 kilogramů dámského ošacení, 131 kg dětských svršků
a 105 kg oděvů pánských. K tomu téměř půl metráku obuvi, 143 kg
látek, ložního prádla a záclon. A navrch ještě 13 kg hraček. Sečteno,
podtrženo, zlínská Charita odváží k následné přepravě do Karibiku
celkem 744 kilogramů ošacení a jako třešinku na dortu 4 šlapací šicí
stroje. Materiální sbírka Kontejner pro Haiti, která byla vyhlášena
v červnu, předčasně končí, neboť „Kontejner je naplněn“.
Děkujeme všem dárcům, děkujeme dobrovolnicím, které oděvy
vytřídily a připravily k distribuci.
Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

HUMANITÁRNÍ POMOC

V ukrajinském dětském domově přibyly nové schody. Přivezla je Charita
Bortniky - Jak se dostat snadno a rychle na půdu školy či do
technických prostor dětského domova. S tím pomohla v srpnu
Arcidiecézní charita Olomouc vedení dětského domova v ukrajinských Bortnikách. Zakoupila tam dvoje speciální schodiště,
která se dají vysunout dolů a zasunout zpět, takže šetří prostor.
Na shrnovací schody má patent český výrobce, proto se nedají
na Ukrajině sehnat. Dar v hodnotě necelých 30 000 korun dopravil na Ukrajinu ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav
Keprt začátkem srpna. „Jedny tyto schody vedou na půdu školy
v areálu dětského domova. Druhé schody postaví přímo do dětského domova pro vstup nad ubytovací prostory, které slouží
zároveň jako sklad. Toto unikátní řešení šetří místo, které by
jiným řešením chybělo, anebo by přístup do půdních prostor byl
méně komfortní a více nebezpečný,“ sdělil Václav Keprt.
Dětský domov v Bortnikách podporuje Arcidiecézní charita
Olomouc od roku 2003, tedy již 14 let. V současnosti tam našlo
útočiště přes třicet chlapců od 6 let až do té doby, kdy ukončí studia. Tento domov je na Ukrajině unikátní tím, že umožní
mladým lidem zůstat i po dovršení plnoletosti, odcházejí tak až
když jsou připraveni na samostatný život. „Zkrátka v domově to
funguje tak, jak je tomu v běžných rodinách. Kromě toho vedení domova počítá i s programy, prostřednictvím kterých mladé

lidi v jejich samostatném životě doprovází. Ti se zase odvděčují
tím, že přicházejí pomáhat do domova například se sezónními
pracemi i poté, co už mají vlastní zázemí, práci anebo rodinu,“
dodal Václav Keprt.
Za dar poděkoval Arcidiecézní charitě Olomouc i jejím dárcům
ředitel dětského domova v Bortnikách Ruslan Markiv. „Tyto
schody jsem poprvé viděl během soukromé návštěvy u ředitele
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Václava Keprta doma. Jsou praktické a rozhodně je využijeme,“
řekl.
Domov je dnes i díky pomoci Charity do značné míry soběstačný, jeho součástí jsou včelín, malá farma, ovocný sad, třicet
dva hektarů pole a zemědělská technika, a moštárna. Někteří
chlapci se zdokonalují v řemeslu například v autodílně či truh-

lářské dílně. Součástí areálu domova je vlastní škola, kde chlapci získávají základní vzdělání s intenzivním důrazem na aktivní
znalost anglického jazyka.
Karolína Opatřilová,
ACHO

Celostátní setkání mládeže 2017: Charita pozvala mladé na Haiti
Olomouc - Celostátní setkání mládeže letos ovládlo Olomouc.
Na programu byl i Den s rodinami, kdy se lidé na Dolním náměstí mohli seznámit s nejrůznějšími neziskovými organizacemi. Mezi nimi byla i Arcidiecézní charita Olomouc. Ta
přiblížila svou pomoc na Haiti. Téma dne znělo: Nebojte se...
budoucnosti.
Ve stánku Arcidiecézní charity Olomouc si lidé mohli připít
Na zdraví Haiti a osvěžit se tak kelímkem vody, dále se podíleli na malbě obrazů pro haitské školáky. Tyto obrazy pak
koordinátorka projektů na Haiti odveze v druhé půlce září do
Karibiku, aby potěšily děti, kterým Charita prostřednictvím
českých dárců pomáhá. Část stánku se proměnila navíc v kadeřnický salon, kde si zájemci mohli nechat vykouzlit na svých
kadeřích podobné účesy, které se nosí na Haiti do společnosti
(do školy, kostela a na nejrůznější setkání). Nechyběla ani prezentace s fotografiemi a popiskami, přibližujícími všední život
na Haiti.
Karolína Opatřilová,
ACHO
Foto: Archiv ACHO

Arcidiecézní charita Olomouc vyslala na Ukrajinu druhý kamion. Je plný
nábytku a oblečení
Olomouc, Kolomyja - Další desítky postelí a nočních stolků
putovaly koncem srpna do nemocnic na Ukrajinu. Spolu s nimi
pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) naložili do
kamionu ještě 40 pytlů oblečení pro ukrajinské lidi bez domova. Kamion plný materiální pomoci letos vyrazil z Olomouce
na Ukrajinu již podruhé.
Díky štědrosti českých dárců, Charity Veselí nad Moravou
a prodejny Samaritán při Charitě Olomouc mohla ACHO vy-

slat na Ukrajinu další kamion plný nábytku i oblečení pro potřebné. „Prodejna Samaritán nám poskytla oblečení jak pro
dospělé, tak i pro děti. Využijí je lidé bez domova a dále rodiny v tíživé sociální situaci, o které se stará Charita v Kolomyji,“ uvedl koordinátor projektů na Ukrajině Vasyl Vasyliv. On
i jeho kolegové měli koncem srpna plné ruce práce. Spolu s oblečením totiž vypravili v kamionu také 61 polohovacích postelí
a 53 nočních stolků. „Nábytek poslouží pacientům kolomyjské
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nemocnice, některé kusy zašle v případě potřeby Charita Kolomyja do dalších měst,“ dodal Vasyl Vasyliv.
Kamion vyrazil z České republiky 31. srpna. Naposledy jej
ACHO vypravila s podobným nákladem letos v květnu.

Děkujeme našim dárcům a dalším Charitám za jejich pomoc.
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Arcidiecézní charita Olomouc lákala dobrovolníky na letní škole

Olomouc – Letní škola rozvojové spolupráce v Olomouci nabídla kromě zajímavých přednášek i market. Při něm se účastníci dozvěděli, jak fungují nejrůznější neziskové organizace, jak pomáhají
v rozvojových zemích a jak by se mohli zapojit také oni – lidé z řad
veřejnosti. Arcidiecézní charita Olomouc představila své rozvojové
projekty na Haiti a Ukrajině. Přítomné obdarovala „douškem“ haitské kávy s citátem v kreolštině a snažila se zlákat případné dobrovolníky. Letní školu rozvojové spolupráce pořádá Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého.
Lidé dobré vůle mohou aktuálně Charitě pomoci při výpravě materiální
sbírky Kontejner pro Haiti. Čtyřicetistopý kontejner má odplout

do Karibiku v listopadu. „Do té doby je třeba věci opravit, vyčistit
a roztřídit, například u oděvů musíme oddělit věci pánské, dámské
a dětské a napsat počet kusů u každého druhu,“ přiblížil vedoucí humanitárního oddělení Martin Zamazal.
Dobrovolníci však mohou na Arcidiecézní charitě Olomouc pomáhat
i během celého roku, a to s administrativou, výpravou dopisů a dárků
od adoptivních rodičů pro haitské děti, s výrobou vánočních přání,
evidencí vysvědčení z jednotlivých haitských škol či překlady z francouzského jazyka do češtiny a naopak.
Karolína Opatřilová, ACHO

Na zdraví Haiti 2017 vyneslo přes 23 000 korun. Haiťany čeká ošetření
Hranice, Olomouc, Svitavy, Zábřeh - Na zdraví Haiti letos připíjeli kohoutkovou vodou hosté vybraných podniků v Hranicích,
Olomouci, Svitavách a Zábřehu. Ve dvaceti kavárnách a restauracích a také při návštěvě Celostátního setkání mládeže v Olomouci
se tak podařilo vybrat 23 284 korun. Arcidiecézní charita Olomouc za výtěžek ze sbírky uspořádá zdravotní prohlídky chudých
Haiťanů v Baie de Henne. Pracovnice Charity se tam vydá osobně
při své misi. Do těžce zkoušené země odjíždí 19. září na víc jak
měsíc.
Charita děkuje všem podnikům, které se do kampaně zapojily.
Podruhé tak vodu ve prospěch Haiti podávali například v hranickém Café U Nás. „Přípitek jsme se snažili našim hostům zpestřit,
do karafy s vodou jsme tak přidali i mátu a citron,“ uvedla majitelka Café Olga Pavlová. Hraničtí do pokladničky v tomto podniku
přispěli 1 430 korunami.
Největší částku se podařilo nastřádat v olomoucké restauraci
U Kristýna – 4 214 korun. Ta se kampaně Na zdraví Haiti letos
zúčastnila poprvé.
Díky štědrosti dárců bude moci Arcidiecézní charita Olomouc
uspořádat už potřetí zdravotní prohlídky na Haiti. Již potřetí.
„Podniky zapojené do kampaně nám tak umožní ošetřit a podat léky chudým Haiťanům, zejména dětem, v Baie de Henne
– odříznuté oblasti na severozápadě Haiti, kde je nouze o lékaře.

Léky jsou pro místní navíc drahé,“ popsala situaci na místě Klára
Lőffelmannová z Arcidiecézní charity Olomouc.
Loni uspořádala se svým kolegou zdravotní kemp v Baie de Henne
a Petit Anse. Ošetření se chopily zdravotní sestřičky z gonaïvského
centra sv. Josefa. „Za tři dny se nám podařilo ošetřit 255 pacientů
v obou oblastech. Lidí přišlo velmi mnoho, na některé se za jediný den nedostalo, takže museli dorazit ještě druhý den,“ popsala
Klára Lőffelmannová s tím, že sestřičky přišly u pacientů na 400
nejrůznějších problémů. Nejčastěji řešily kožní, ušní a oční infekce, bolesti těla a zad, překyselení žaludku či úrazy po záplavách
a hurikánu Matthew. „Při prohlídkách jsme také přišli na špatně
zhojenou ránu po operaci u čtrnáctileté dívenky. Vypadalo to velmi
ošklivě. Po ošetření a podání vhodných léků se však dívka výrazně
zlepšila,“ dodala koordinátorka projektů na Haiti.
Děkujeme Hranicím:
Café U nás, Restaurace Pod střechou
Děkujeme Olomouci:
Bistrá kráva, Café Restaurant Caesar, Coffee Library Zbrojnice, Restaurace Dobromysl, Jazz Fresh Café, Naše Café, Pražírna kávy Kikafe, Side Street Grill Bar, Tvarůžková cukrárna, U Kristýna
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Děkujeme Svitavám:
Café Rozcestí, Kafé Rošambo, Kavárna V parku, Restaurace
U Zvonečku
Děkujeme Zábřehu:
Caffe bar Lucerna, Castaňa Tex-Mex, Levandulová kavárna,
Restaurace Santorini
Děkujeme:
Návštěvníkům Celostátního setkání mládeže v Olomouci
Výsledky z jednotlivých podniků:
HRANICE
Café U Nás – 1 430 Kč
Restaurace Pod Střechou – 511 Kč

Jazz Fresh Café – 1459 Kč
Naše Café – 1 045 Kč
Pražírna kávy Kikafe – 1 156 Kč
Side Street Grill Bar – 142 Kč
Tvarůžková cukrárna – 464 Kč
U Kristýna – 4 214 Kč
SVITAVY:
Kavárna V Parku – 485 Kč
Kafé Rošambo – 1 452 Kč
Café Rozcestí – 792 Kč
Restaurace U Zvonečku – 145 Kč
ZÁBŘEH
Café Bar Lucerna – 99 Kč
Tex-Mex Castaňa – 635 Kč
Santorini – 239 Kč
Levandulová kavárna – 700 Kč

OLOMOUC:
Bistrá kráva – 811 Kč
Café restaurant Caesar – 2 299 Kč
Coffee Library Zbrojnice – 2 344 Kč
Restaurace Dobromysl – 458 Kč

Celostátní setkání mládeže v Olomouci – 2 404 Kč
Karolína Opatřilová, ACHO

Kontejner pro Haiti: pro velký úspěch sbírka ukončena dříve
Materiální sbírka Kontejner pro Haiti končí překvapivě o měsíc dříve, než bylo plánováno. Za pouhé dva měsíce se totiž
dárcům podařilo nastřádat jednou tolik potřebných věcí. Kontejner vypluje do Karibiku jednou tak velký. Na cestu jej vypraví Arcidiecézní charita Olomouc letos na podzim, do cíle
by měl dorazit pravděpodobně v lednu 2018.
Arcidiecézní charita Olomouc děkuje všem lidem dobré vůle.
Kapacitu kontejneru se jim podařilo přesáhnout již v létě.
„Sbírku jsme tak uzavřeli už 31. srpna, což je o měsíc dříve,

než jsme měli v plánu. Místo dvacetistopého kontejneru navíc vypravíme do Karibiku kontejner čtyřicetistopý,“ nastínila
Klára Lőffelmannová z Arcidiecézní charity Olomouc.
Nejčastějším darem byly právě šlapací šicí stroje, které mají
vybavit šicí dílnu v Gonaïves. Tam se chudé Haiťanky učí řemeslu a zároveň budou šít školní uniformy, které jsou povinné, a spousta haitských rodičů na ně nemá peníze. „Dárci nám
do kontejneru přispěli zhruba osmdesáti šicími stroji. Ty nyní
kontrolují opraváři a připravují je na měsíční plavbu po moři.
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Dále nám lidé často přinášeli látky a další vybavení do šicí
dílny, od jedné fi rmy jsme pak dostali 20 koloběžek a 50 míčů,
lidé a některé fi rmy nám přispěli i nářadím,“ popsala Klára
Lőffelmannová s tím, že v kontejneru uskladní také spoustu
židliček a školních lavic, školních potřeb, letního oblečení,
berlí a dalších zdravotních pomůcek.
Materiální sbírka pomůže zejména v Gonaïves, a pak ještě
v Baie de Henne. Právě v těchto místech Arcidiecézní charita
Olomouc působí dlouhá léta (v Gonaïves 8 let, v Baie de Henne
12 let). Naposledy humanitární pracovníci zajistili Haiťanům
stavbu střech zničených hurikánem Matthew v říjnu loňského
roku.
Karolína Opatřilová,
ACHO

Opravář Zdeněk Hýsek má za sebou první desítku šicích strojů. Říká:
Šlapací šicí stroje mohou na Haiti sloužit ještě několik desetiletí
Olomouc - Zdeněk Hýsek šlápne do pedálu Lady a jehla začne
vpichovat do látky nit v pravidelných intervalech. Jenže. Stroj
podivně vrže. „Tak to není dobré, to není dobré,“ nezdá se ostřílenému opraváři šicích strojů a začne mašinku ještě více promazávat olejem. Zdeněk Hýsek opravuje šicí stroje už 32 let,
v těchto dnech se pustil do desítek šicích šlapacích strojů, které
na podzim vyplují na Haiti. Tam se na nich budou učit řemeslu
haitské ženy v nově vzniklé šicí dílně sester z řádu sv. Josefa.
Dílna se nachází v Gonaïves na severozápadě země, kde už 8 let
působí Arcidiecézní charita Olomouc. Právě ta Kontejner pro
Haiti s šicími stroji s pomocí českých dárců vypravuje.
Stroje ze zásilky pro Haiti opravujete už necelé čtyři dny,
jak Vám to jde?
V jeden den mám na šicí stroje pro Haiti vyhrazené pouze tři
hodiny, a to musím spoustu zákazníků ještě odmítat. Když to
sesumíruji, tak tedy za takových 11 hodin mám pro Haiti připravenou první desítku strojů. Oprava jednoho stroje, pokud
vše jde, jak má, mi tedy trvá tak hodinku.
Někteří dárci nám věnovali i stoleté šicí stroje, je většina ze
strojů, které na Haiti poplují, starožitných?
Většinou jde o běžné stroje, které se začaly používat po válce,
než přišla éra elektrických strojů.
A ty, které se Vám zatím dostaly pod ruku, v jakém jsou stavu?
Stroje přišly v lepším stavu, než jsem očekával. Většinou řeším to, že byly dlouho odstavené, nikdo je nepoužíval, jsou
tedy zaprášené. Po smíchání oleje s prachem pak došlo k zatuhnutí, takže musím stroj důkladně vyčistit, rozhýbat, také
ošetřit, doseřídit. Sem tam je třeba něco i dodat, například člunek, cívky,…
Předtím, než jste s opravou začal, žádal jste i o náhradní
díly, co je tedy třeba nejvíce doplňovat?
Nejdůležitější je kožený řemen, který bývá často zteřelý
a láme se. Navíc v těch rozdílných klimatických podmínkách,
které na Haiti panují, by utrpěl své. Je taky třeba stroje vybavit náhradními cívkami a lahvičkami oleje, aby je ženy mohly
promazávat.

A poradí si vůbec žena na Haiti s běžnou údržbou šicího
stroje?
Může se stát, že obsluha šlápne opačným směrem, takže nit
se zasukuje a žena musí být schopna ty základní mechanismy
rozdělat a nit vytáhnout. Šikovná švadlena si s tím ale poradí.
Jak dlouho vůbec můžou tyto staré použité stroje ještě
sloužit?
Záleží na klimatických podmínkách a na tom, jak s nimi Haiťané budou zacházet… Většina strojů by ale mohla vydržet
ještě takových dvacet, možná i více let. Samozřejmě bude třeba postupem času některé součástky vyměnit, kdo ví, co bude
za tu dobu…
V Kontejneru jsme chtěli poslat do Karibiku pouze šlapací
šicí stroje, protože na Haiti je potíž s připojením k elektřině. Když to ale pomineme, jsou šlapací stroje výhodou nebo
naopak nevýhodou oproti elektrickým, v čem?
U šlapacích šicích strojů odpadají závady elektrického vybavení a o to bývá jejich údržba a případné opravy jednodušší.
Poslat na Haiti zrovna šlapací šicí stroje byl dobrý nápad.
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Mise na Haiti začala. Sledujte online deník pracovnice Charity
Haiti - Víc jak měsíc stráví v nejchudší zemi západní polokoule
– na Haiti – Klára Lőffelmannová z Arcidiecézní charity Olomouc. Haiti je nestabilní stát, kde nefunguje vláda a ani zdravotní či školský systém. Klára na místě zkontroluje projekty,
prostřednictvím kterých Charita s českými dárci pomáhá těm
nejchudším Haiťanům. Ještě loni byly v zemi na denním pořádku různé blokády a konflikty, se zvolením nového prezidenta se
snad situace zlepšila. Haiti je navíc známé každoročními výskyty hurikánů. Mise v Karibiku potrvá od 19. září do 31. října.
Humanitární pracovnice Klára Lőffelmannová působila na Haiti
naposledy loni v říjnu. S kolegou tam pomáhali Haiťanům bezprostředně po hurikánu Matthew. Letos na začátku září se hurikány Irma i José ostrovnímu státu v Karibiku vyhnuly. „Silný
vítr způsobený nedalekým hurikánem Irma pocítili pouze obyvatelé severní části země, takže ve srovnání s ostatními karibskými ostrovy to dopadlo na Haiti dobře. Chci se tak letos zaměřit nejvíce na monitoring našeho vzdělávacího projektu Adopce
na dálku, dále zkontroluji, jak byly opraveny střechy zničené
loňským hurikánem na jihu země. Čeká mě opět zdravotní týden na severozápadě v Baie de Henne, kde díky českým dárcům
budeme moci prohlédnout a ošetřit chudé Haiťany, zejména děti,

které se nedostanou k lékaři,“ vypočítává naplánované aktivity
pracovnice Charity s tím, že je třeba ještě domluvit hladký průběh příjezdu Kontejneru pro Haiti s materiální pomocí a také
navštívit školy, kterým pomáhá Slovenská katolická charita.
Klára veze s sebou na víc jak měsíční misi tři kufry. Ty jsou
plné dopisů a dárečků od adoptivních rodičů pro haitské děti
či léků, které na Haiti chybí. Pouze polovinu jednoho kufru
zaberou Klářiny věci. Co tedy nesmí humanitární pracovník
zapomenout? „Vezu s sebou například pohotovostní batůžek
pro mimořádné události, který obsahuje třeba lékárničku, čelovku a podobně. Dále je třeba mít platná očkování, a to proti
žloutence, břišnímu tyfu a choleře. Proti malárii se očkovat
nedá, proto musí stačit moskytiéra,“ sděluje dál Klára Lőffelmannová.
O tom, jak si na Haiti vede, se již brzy dočtete v online zápisníku z mise na charitním webu www.haiti.cz či Facebooku Arcidiecézní charity Olomouc a Charity pro Haiti.
Karolína Opatřilová,
ACHO

Češi pomáhají lidem, které zasáhl hurikán Harvey
Představitelé české katolické církve se rozhodli pomoci lidem v oblastech, které koncem srpna zpustošil ničivý hurikán Harvey. Jako výraz solidarity poskytnou arcidiecézi Galveston-Houston celkem 23 tisíc USD, které jsou určené na
podporu lidí zasažených touto přírodní katastrofou. Do pomoci se zapojila Česká biskupská konference (ČBK), Charita
ČR, Arcibiskupství pražské, Arcidiecézní charita Olomouc,
Arcidiecézní charita Praha, Charita Kyjov a Charita Otrokovice. Přidat se může každý zájemce.
„Rychlou finanční podporu lidí, kteří jsou nyní za oceánem
v akutní nouzi, chápu jako projev solidarity potřebným bez
rozdílu, která by měla být křesťanům vlastní. Američané naší
církvi v minulosti také mnohokrát pomohli, a nyní je dobrá
příležitost, jak jim to alespoň částečně oplatit. Hurikán navíc
zasáhl oblast, která je domovem mnoha našich krajanů, o to
víc má pomoc z ČR pro místní komunitu smysl,“ říká generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl.
Předseda ČBK kardinál Dominik Duka OP, místopředseda ČBK arcibiskup Jan Graubner a předseda Rady Iustitia
et Pax Václav Malý zaslali arcibiskupovi arcidiecéze Galveston-Houston kardinálu Danielovi Nicholasi DiNardovi
dopis, ve kterém ho ujistili o tom, že čeští věřící na oběti
neštěstí nezapomněli a informovali ho o finanční podpoře
potřebným.
„Cítíme hlubokou sounáležitost s lidmi, které zasáhla hrozivá
bouře a záplavy v Texasu, protože i my jsme v ČR prodělali
v minulých letech zkušenost s povodněmi ‒ pocity bezmoci
a zoufalství, ale i odhodlání a obrovské solidarity od lidí od
nás i ze zahraničí,“ řekl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.
Nynější finanční podpora není prvním případem vzájemné
pomoci mezi věřícími v ČR a USA, neboť při katastrofálních

povodních v devadesátých letech se Morava dočkala vydatné
pomoci od katolíků z americké strany. Na podzim 2001 naopak peníze do USA poslala česká Charita ‒ po událostech
11. září byla iniciována sbírka, jež vynesla částku přesahující
sto tisíc korun, které pak přes Charitu putovaly do Spojených
států.
„V devadesátém sedmém roce zasáhla velká povodeň takřka
celou Moravu. Tehdy nám přicházela pomoc z celého světa. Také my chceme pomoci, a proto náš příspěvek poputuje
k lidem, které záplavy zasáhly. Většina z nich neměla pojištěné své domy, protože takovou katastrofu zrovna v Texasu
nikdo nečekal. Zasažených je neskutečné množství,“ prohlásil Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc.
ČBK a Charita ČR* pomůžou každá částkou 5000 USD, Arcidiecézní charita Olomouc taktéž 5000 USD, Arcibiskupství
pražské zašle na účet arcidiecéze 3000 USD, Arcidiecézní
charita Praha vyčlenila rovněž částku 3000 USD, Diecézní
charita ostravsko-opavská 1000 USD, Charita Kyjov poukáže
1000 USD a Charita Otrokovice také 1000 USD. Ti, kteří se
chtějí k pomoci přidat, mohou využít korunový sbírkový účet
Charity ČR číslo 55660022/0800 u ČS, VS 5150.
Podle posledních zpráv má hurikán Harvey na svědomí už
několik desítek obětí na životech. Odhaduje se, že celkové
náklady na obnovu zdevastovaných území budou vyšší než
120 miliard dolarů. K tragédii se vyjádřil i papež František,
který zaslal kardinálu DiNardovi soustrastné poselství.
*) Charita ČR uvolní prostředky ze svého krizového fondu,
který je tvořen z výnosu celostátní Tříkrálové sbírky.
František Jemelka,
Česká biskupská konference
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