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Pracovnice a dobrovolnice Charity Luhačovice začaly v polovině března, tak jako mnoho jiných, šít a rozdávat roušky nejen uživatelům Charity. A 2. dubna přinesl strom před Charitou Luhačovice žádané ovoce: roušky pro kolemjdoucí občany. O Rouškovníku
napsala Charita tiskovou zprávu pro regionální tisk, citujeme: „Jelikož naše organizace působí na území Luhačovského Zálesí a na
pomezí Valašska, tož budiž náš Rouškovník charitní po našem – Růškovník.“
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V Boží ruce

„Ani výšiny ani hlubiny, ani koronavirus nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Srov. Řím. 8, 39
Tuto ruku, znázorňující Boží něhu, ochranu i výzvu k jednání podle jeho vůle, kterou je společné a trvalé dobro, jsem posílal jako
přání k Velikonocům. Protože velikonoční doba trvá až do Seslání Ducha sv. 51. 5., posílám i teď vám všem.
P. Bohumír
„Ani výšiny ani hlubiny, ani koronavirus nedokáže nás odloučit od lásky Boží,
která je v Kristu Ježíši, našem Pán
„Když
srov. Řím.
8, 39 pomáháme druhým, pomáháme zároveň sami sobě“
Vážení a milí spolupracovníci,

se: co bychom si tedy mohli ze současné situace pro náš duchovní život odnést? Poučení o tom nalezneme už ve Starém zákoně.
Izraelité byli zvyklí hledat Boží působení jak v osobním životě,
tak ve svých dějinách. V tom, co prožívali, rozpoznávali moudré
Hospodinovo vedení.
Starý zákon je plný příběhů o tom, jak Bůh svůj lid neustále přesvědčuje a ujišťuje o své lásce. Neopouští jej, ani když zbloudí.
Někdy jej sice provede i očistnou zkouškou, ale jak dosvědčují proroci, drama dějin je díky Boží lásce především dramatem
spásy a záchrany člověka. Velikáni církve – světci – tuto pravdu
potvrzují. Svatá Kateřina Sienská těm, kteří se pohoršují a bouří
kvůli tomu, jaké útrapy na ně přicházejí, říká: Všechno pochází
z lásky, vše je zaměřeno na spásu člověka, Bůh nedělá nic, co by
nevedlo k tomuto cíli. Tak je tomu i dnes. I v těchto dnech prochází lidstvo velikou zkouškou. Mnozí jsou plni obav, mají strach
o sebe i své blízké. Někteří možná i reptají – jako izraelský lid,
když jej Mojžíš vyváděl z egyptského otroctví.
Domnívám se, že jsou ale mnozí lidé právě v těchto dnech vnímavější a otevírají se úvahám o smyslu svého života. Vidí křehkost a zranitelnost moderní civilizace, která se ještě před pár týdny
zdála neotřesitelná, aby se téměř ze dne na den propadla do krize, jejíž konec je v nedohlednu. Tito lidé potřebují slyšet, že Bůh

Tuto
ruku, znázorňující Boží něhu, ochranu i výzvu k jednání podle jeho vůle,
tentokrát vám chci především poděkovat za vaše nasazení, vynalézavost a vřelý
vztah k lidem při
službyjsem
v tomtoposílal jako přání k Velikonocům.
kterou
je společné
a zvládání
trvalécharitní
dobro,
období pandemie. Velmi si toho vážím.
Protože
doba
Seslání Duch sv. 51.5., posílám i teď Vám
Oslavili jsme velikonoční
Velikonoce – jinak než
jindy,trvá
i když až
jejichdo
základní
poselství nás může právě teď oslovit více než jindy. Smrt nemá
všem.
poslední slovo. Christos voskres! Kristus vstal z mrtvých! Jak řekl
P.
pan Bohumír
kardinál Špidlík: „V evangeliu není žádný konec v něčem negativním.“ Říká se, že naděje umírá poslední, ale naděje v Krista
neumírá nikdy.
Přečtěte si ještě zamyšlení, které na začátku pandemie napsal
Mons. Jan Balík, generální vikář pražské arcidiecéze, a které je
stále aktuální.
P. Bohumír

Téměř úplně se opomíjí duchovní rozměr pandemie. Odvykli
jsme si přemýšlet nad hlubším smyslem podobných událostí. Už se
po způsobu našich předků netážeme: Co nám tím chce Bůh sdělit?
Zvláště křesťané by v náročné situaci, jako je tato, měli dokázat
veřejnosti tlumočit Boží výzvu, která je v ní ukryta. Vždyť ve
světě se nemůže odehrát nic, aniž by o tom Bůh nevěděl. Ptejme
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na nás nezapomněl, že je s námi a pomáhá nám. V událostech,
které prožíváme, nás vybízí k větší vnitřní svobodě, chce, abychom se oprostili od přílišného lpění na hmotných věcech, které
jsou sice důležité, ale zůstávají pouhým prostředkem k životu, ne
jeho cílem. Tím je Bůh sám. A velkorysá a nezištná služba mnoha
profesionálů (zdravotníků, sociálních pracovníků, hasičů, prodavaček…) i dobrovolníků (šijících ústenky, roznášejících nákupy
a jídlo seniorům…) ukazuje, jaká cesta k němu vede – nezištná

láska k bližnímu. Prožívat nejen dějiny, ale i svůj vlastní život
a to, s čím se aktuálně každý z nás potýká, znamená být člověkem
skutečné naděje. Naděje, která zahání strach, i ten z koronavirové
pandemie. Neboť pro takového člověka platí slova sv. Pavla: Těm,
kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. (Řím 8,28)
Jan Balík,
generální vikář pražského arcibiskupství

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020
Drazí bratři a sestry,
blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku
a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento
rodinný rozměr také z hlediska duchovního.
Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu
znovu objevil krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit
společně, anebo jednotlivě, a podle situace se můžete rozhodnout
využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze
najít dobré vzory, kterých se při modlitbě držet.
Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci růžence a které se i já budu v květnu modlit
v duchovním spojení s vámi všemi. Přikládám je k tomuto listu,
aby byly všem k dispozici. Drazí bratři a sestry, budeme-li společně
rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší Matky, sjednotí nás to
ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí,
a vy se prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.
Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020
svátek sv. Marka, evangelisty
FRANTIŠEK
První modlitba

Druhá modlitba

Maria,
ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
tobě, která ses u paty kříže
spojila s Ježíšovým utrpením
a uchovala si pevnou víru.
„Záchrano římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí,
a my víme, že se postaráš,
aby se tak jako v galilejské Káně
i k nám po čase zkoušky
vrátila radost a veselí.
Matko božské lásky,
pomoz nám podřizovat se Otcově vůli
a konat to, co nám řekne Ježíš.
Neboť on na sebe vzal naše utrpení
a našimi bolestmi se obtížil,
aby nás – skrze kříž –
dovedl do radosti vzkříšení.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“
Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení
a úzkosti, se utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou
ochranou hledáme útočiště.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru. Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé
zesnulé – pohřbené často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje.
Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých a přitom jim
kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku. Naplň nadějí
všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady na hospodářství
a zaměstnanost.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto veliké utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako v Káně se i nyní přimlouvej u svého božského
Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy a jejich
srdce se otevřela důvěře. Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové situaci stojí v první
linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život. Podpírej je
v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost
a zdraví. Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím, kteří se s pastýřskou starostlivostí a věrni
evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat.
Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali najít účinná řešení, jak tento virus překonat.
Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě
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a velkoryse, nabízejí pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby, a hledají sociální i ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity.
Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky investované do vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na
podporu výzkumu, jak v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet. Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí,
že patříme k jediné a veliké rodině a všechny nás spojuje jedno
pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity pomáhali přinášet

úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj všem pevnost ve
víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.
Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti
a pros Boha, ať vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás
z této strašlivé pandemie, aby se tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu.
Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení
spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
Amen.

Pandemie a všeobecné bratrství – nóta Papežské akademie pro život (30. 3. 2020)
Vatikán - „Celé lidstvo prochází zkouškou. Pandemie viru Covid-19 nás staví do nevídaných, dramatických a globálních nesnází
a dennodenně narůstá její destabilizační moc nad naším životním
projektem (…). Vprostřed naší manažerské a technologické euforie
nás zastihla sociálně a odborně nepřipravené na šíření nákazy, kterou jsme jen stěží rozpoznali a připustili její dopad.”
Těmito slovy začíná obsáhlá nóta Papežské akademie pro život, jíž
tato vatikánská instituce, jejímž posláním je „podporovat spojenectví mezi vědami a etikou za hledání co nejlepšího možného humanismu”, míní přispět do současné diskuse. Pod titulem „Pandemie
a všeobecné bratrství” předkládá vatikánská akademie obsáhlý
sedmistránkový text, jehož podstatnou část věnuje analýze aspektů, které probíhající infekce odhalila – od zjištění vlastní zranitelnosti, napadnutelnosti a křehkosti systému přes vědomí vzájemné
propojenosti a zrod cílené solidarity po sociální vazby mezi vědou,
medicínou a politikou.
Kromě obecných hodnocení se nóta konkrétně vyjadřuje k etickým
problémům, před nimiž se ocitl zdravotní systém v některých zemích, kde nedostatek přístrojů a omezenost jiných zdrojů nutí lékaře k drastickým rozhodnutím, komu dávat v léčbě přednost. „Věk
zde nemůže být jediným, automatickým měřítkem volby”, upozorňuje se v textu, „protože by to mohlo vést k diskriminaci starých

a nejslabších lidí.” Papežská akademie proto doporučuje sdílení
existujících zdrojů, převoz pacientů do jiných zařízení a v každém
případě pak využití paliativní léčby.
Evangelní víra nás zavazuje k ochraně nejslabších, zdůrazňuje
nóta, a ta se projevuje již na verbální rovině. „Věnujme proto značnou pozornost tomu, jak mluvíme o Bohu za těchto dějinných okolností. Utrpení, jímž lidstvo prochází, nelze obhrouble vykládat jako
urážku Božího majestátu, ani jako Boží trest. Takové perspektivě
odporuje již pouhá skutečnost, že nejtížeji by tento trest dolehl na
nejslabší lidi, tedy na takové, s nimiž se Bůh ztotožňuje (Mt 25,
40-45).” V tuto chvíli nelze zapomínat též na množství lidí, které
již dříve sužovaly a nadále sužují jiné typy kalamit – uprchlíky,
migranty, populace trpící válkou a hladem - připomíná prohlášení
Akademie pro život, které v závěru vybízí k přímluvné modlitbě:
„Tam, kde možnost evangelní blíženské lásky naráží na fyzické
omezení anebo nepřátelskou opozici, uchovává si svou nezadržitelnou a rozhodující moc přímluvná modlitba, tkvící v Ukřižovaném,
a to i tehdy, když se lid nejeví hoden Božího požehnání (Ex 32,
9-13). V tomto světle, uzavírá dnešní nóta Papežské akademie pro
život, máme nyní chápat modlitbu. Tedy jako „přímluvu za všechny, kteří procházejí utrpením, jež na sebe ve svornosti s námi vzal
také Ježíš, a jako chvíli, v níž se jako Ježíš v tomto utrpení svěřujeme Otci”.

U nás zatím jen mírný neklid a jinak pohoda
1. Jakmile naše motivace nevychází z Boží lásky, základy, na nichž
stavíme svůj život, začnou praskat, až se celá stavba nakonec zřítí.
2. Nikdy jste nebyli a nikdy nejste sami. Nejste nějaká nešťastná
náhoda. To Bůh Otec vás stvořil a vymodeloval. Byl s vámi
v okamžiku, kdy jste přicházeli na svět, a byl připraven vás
přivinout do náruče.
3. My všichni jsme byli Bohem stvořeni, abychom přijímali a dávali lásku.
4. To, co zaplní prázdnotu ve vašem životě, nejsou vaše úspěchy,
ale Boží láska.
5. Bůh zapomíná na mou nepravost a už mi můj hřích nepřipomíná. Bůh všechny mé hříchy zašlapal.
6. Touha a prázdnota ve vašem srdci nemohou být naplněny ničím a nikým jiným než vztahem s nebeským Otcem, který je
vybudován na lásce, nikoliv na povinnostech a skutcích.
7. Skutečné pokání zahrnuje jak proměnu srdce, tak proměnu
skutků.
8. Jestliže nežijeme v pokoji, nespočíváme v lásce svého Otce.
Jestliže však obrátíme své srdce k Otcovu domu, Otec nám
vyběhne naproti a přivítá nás s otevřenou náručí.
9. Otcovo srdce vždycky odpovídá na volání těch, kdo se k němu
skutečně obracejí.

10. Důvěrné vztahy s druhými mohou budovat pouze jedinci,
kteří prožívají jistotu Boží lásky, protože základem takových
vztahů je láska, důvěra a oddanost.
11. Jestliže se více zajímáme o to, co si o nás myslí druzí, nikoliv o to, co si myslí Bůh, začínáme se vzdalovat z důvěrného
vztahu s ním.
12. Sluhové mohou druhé lidi pouze přivádět k pánovi. Synové
jsou ti, kdo mohou druhé ukázat svému Otci.
13. Bůh vás znal ještě předtím, než jste byli v matčině lůně počati. Miloval vás už tehdy a miluje vás teď. Nebylo jediného
okamžiku, kdy by se k vám nenatahoval a netoužil po tom,
abyste zakusili jeho něžnou lásku.
14. Když se rozhodneme, že by bylo lepší nějak Bohu pomoci, aby
druhé srovnal, zcela jistě potřebujeme, aby Bůh pomohl nám.
15. Když volíte určité jednání, volíte i jeho důsledky.
16. Prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, a můžete si z nich
učinit své přátele.
17. Modlete se za ty, kdo s vámi jednají špatně a začnete je vidět
milujícíma očima Boha Otce.
18. Zákon lásky je vyšší než láska k zákonu. Dokážete nepříjemné lidi, které Bůh postavil do vašeho života, přijímat jako nástroje požehnání?
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19. Chci spočinout u Boha a žít v radosti život, jehož součástí je
odpuštění a jehož plodem je mírnost a jemnost ducha?
20. Nic není tak snadné jako klamat sám sebe.
21. K tomu, abychom mohli spočinout v Otcově náručí, potřebujeme pokoru, uznat své chyby a slabosti jak před Bohem, tak
před druhými a prosit za jejich odpuštění.
22. Stojí za to dovolit Ježíši, aby vás svou krví očistil od všeho
hříchu.
23. Otec na vás čeká s otevřenou náručí a touží vás s láskou obejmout. Potřebujete-li nový začátek vztahu s Bohem, modlete
se a přijměte jeho láskyplné odpuštění a milost.
24. Světlo odkrývá, tma schovává. Kdykoliv děláme nebo říkáme něco, abychom tím zakryli, kdo jsme nebo co jsme udělali, je to temnota. Jednou z největších překážek důvěrnosti je,
když do svého života vpustíme temnotu tím, že nedovolíme
Bohu, aby nás skutečně poznal.
25. Když den co den spočíváme v Boží přítomnosti, vyhání jeho
láska naše nejistoty a strachy.

26. Pokora před Bohem se nejlépe měří naší pokorou před lidmi.
27. Začněte být stále více citlivější na malé každodenní hříchy,
které vás postupně okrádají o schopnost chodit v lásce, v radosti a v pokoji a také o vědomí Boží přítomnosti. Tak dosáhnete skutečné obnovy v sobě.
28. Hledejte pokoj ve vnitřním člověku, ne ve své hlavě.
29. Duchovní člověk usiluje o Boží přítomnost, o přátelství s Bohem a o to, aby s ním v jeho životních okolnostech Bůh byl.
30. Proste Ducha svatého, aby vám odhalil nevyřešené, skryté problémy, které ovlivňují vaši schopnost budovat si vztah
s nebeským Otcem a přijímat jeho vroucí lásku.
31. Byli jste zrozeni z Ducha, abyste byli Duchem naplněni, abyste v Duchu chodili, abyste v Duchu mluvili, abyste byli s Duchem v důvěrném společenství.
JACK FROST
ZAKUSIT OTCOVO OBJETÍ
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze 2018

ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE

Ano, i toto bylo v roce 2020 možné, bohužel!
Třicet let od Sametové revoluce, která svrhla zločinecký komunistický režim, mohli legálně přijít komunističtí poslanci (Filip,
Grospič, Ondráček, Kováčik, Vostrá, Pěnčíková, Valenta) s návrhem na omezení financování nevládních organizací (sněmovní tisk
792/0 ze dne 24. 3. 2020)! Návrh je od strany, která organizovaně
lidi perzekuovala, vyháněla z domovů, kradla majetky za bílého
dne a dokonce lidi za pomoci zmanipulované justice promyšleně
zabíjela. Vláda Andreje Babiše, která se dnes o hlasy komunistických poslanců opírá, sice tento ostudný návrh odmítla, ale už vůbec
samotný fakt, že se mohlo něco takového stát, nabádá k bdělosti!
Charita je totiž také jednou z nevládních organizací! Proč totalitně smýšlejícím lidem tyto organizace tak vadí? Především proto,
že je nemají stoprocentně pod kontrolou. Všechny totalitní režimy
se jako první zbavovaly občanských aktivit, sdružení, spolků, ale
také neloajálních kněží, zkrátka všech, kterým záleželo na svobo-

dě jednotlivce. Chtěly se zbavit aktivních lidí, kteří chtěli svoje
problémy nebo potřeby řešit sami. Bezprostředně po únorovém
puči byla mezi jinými zlikvidována i Charita. Majetek byl zkonfiskován, lidé museli opustit svoji práci, svoje klienty a následně o ně
začal pečovat stát. Všichni víme jak. Lidé byli zavíráni a izolováni
v ústavech, kde často předčasně umírali v naprosto otřesných podmínkách.
Dnes máme svobodu a demokracii, máme možnost podílet se na
politice i veřejném životě. Víme, kolik stálo vybudování současných možností lidského úsilí i peněz. Važme si toho a nedejme
si tyto možnosti vzít. Takové a podobné návrhy k tomu postupně
směřují.
Václav Keprt,
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

Charita představuje výsledky analýzy dopadů vládních opatření a vyhlašuje
Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!
Praha - Výpadek či snížení příjmů, ztráta zaměstnání, uplynutí
lhůt kvůli omezení činnosti úřadů a riziko ztráty dávek, ale i nedostatek potravin. To je výsledek analýzy dopadů prvních 14 dní
mimořádných opatření vlády, kterou prostřednictvím svých odborných poraden provedla Charita Česká republika. A na pomoc nejvíce zasaženým lidem vyhlašuje sbírku. Matka samoživitelka musela po uzavření škol zůstat se dvěma malými dětmi doma. Místo
mzdy dostane 60 % svého běžného příjmu v podobě ošetřovného.
Díky dotovaným obědům měly dřív děti možnost naobědvat se ve
školní jídelně, teď jí pro ně chybějí peníze na jídlo. Mohla by požádat o zvýšení výživného, ale soudy omezily svou činnost. Navíc se
bojí, že přijde o práci.
Rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužení lidé, agenturní zaměstnanci a obecně lidé bez standardní pracovní smlouvy a OSVČ
– to jsou podle odborníků Charity ze zhruba 70 poraden po celé

republice cílové skupiny nejvíce ohrožené současnou situací. Největší problémy podle nich budou mít ti, kteří si nedokázali vytvořit
peněžní rezervu a souběžně na ně dopadají následky ochranných
opatření. „Velký dopad má výpadek nebo snížení příjmů zejména
u rodin s dětmi, zvláště u matek samoživitelek a ve skupině lidí,
kteří jsou v oddlužení. Problémy ale přináší i omezení činnosti
úřadů. Lidé, kteří už jsou v evidenci úřadu práce, z ní mohou vypadnout kvůli nemožnosti najít si práci ve stanovené lhůtě a přijít
tak o dávky nebo podporu,“ shrnuje výsledky prvního průzkumu
sociální analytička Charity Iva Kuchyňková.
Vyhlášení sbírky
Vláda již schválila podporu zaměstnavatelů a dílčí podporu OSVČ
a aktuálně projednává odložení splátek dluhů, půjček a hypoték.
S výstupy z našich analýz budeme také seznamovat zákonodárce
a dávat jim podněty pro změny v systému, které povedou k nápra-
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vě. Očekáváme však, že mnoho lidí se přesto ocitne v nouzi a stát
ani kraje jim nepomohou. „Ti nejohroženější navíc potřebují naši
pomoc ihned. I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky
podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak
vždycky budou existovat lidé, kteří propadnou sítem a k nimž se
systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku
na pomoc pro ty nejpotřebnější a já prosím všechny, kterým není
osud této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí ředitel Charity
Česká republika Lukáš Curylo.
Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli
o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané
peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické
životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem
bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se
v této výjimečné situaci ocitli v tísni.
Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800
VS: 90619
DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90
na číslo 87 777
DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90
na číslo 87 777
Peníze získané z veřejné sbírky budou průběžně rozdělovány konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé
situace prostřednictvím tzv. sociálního šetření, které provádějí sociální pracovníci sítě Charity po celé České republice.
Analýza nastínila další okruhy problémů
Další okruh problémů, které pracovníci Charity identifikovali, vyplývá z omezení činnosti úřadů a také osobního kontaktu s nimi.
Nově si mají klienti sjednávat schůzky na úřadech práce přes počítač či mobil, což však diskvalifikuje ty nejchudší, kterým má úřad
pomáhat – ne každý má počítač, internet, mobil či dostatečný kredit
na SIM kartě. Lidé proto mohou promeškat lhůty pro určité povinnosti, a přijít tak o dávky či podporu. Navíc ti, kteří jsou odkázání

na časově limitované dávky, například podporu v nezaměstnanosti,
dnes nemají šanci získat práci, protože výběrová řízení jsou pozastavena. Dávka jim tím pádem může skončit a oni se ocitnou zcela
bez peněz.
V kontextu již dříve kritizovaného chování úředníků jsou úřady
práce, na které se valí nová agenda, identifikovány jako kritický
bod. Již teď místo individuální pomoci klienty vyřazují z evidence práce za marginálie. Na vyřazení přitom navazuje odnětí dávek
v hmotné nouzi a následuje neschopnost lidí platit nájem.
Do stejné kategorie spadá i důsledek omezení činnosti soudů: zdržuje se podání návrhů zejména na zvýšení výživného, což vede
k prohloubení finanční tísně rodiče pečujícího o děti. Z téhož důvodu také nelze podat návrh na rozvod, což klientům v důsledku
brání žádat o dávky státní sociální podpory a hmotné nouze. Množí
se dotazy týkající se oddlužení – klienti mají snížený příjem a není
možné splátky srážet, nebo se sráží nižší částka; nejsou si tak jisti, zda to neohrozí průběh oddlužení. Zdánlivě drobnější problémy se řeší v souvislosti s uzavíráním některých závodů, při nichž
zaměstnavatel převádí zaměstnance na jiné provozy. Zaměstnanci
pracující často za minimální mzdu, musejí za prací cestovat – a na
jízdném tak utratí více než dosud. Zaměstnavatel jim to neproplácí,
ve výsledku proto mají rovněž nižší příjem.
Zaznamenali jsme i zpoždění výplaty dávek osobám, které jsou na
nich závislé, proto mají nedostatek peněz na nákup potravin. Problémy jsou také s nalezením bydlení pro nízkopříjmové skupiny,
byť bydlení krizového: azylové domy jsou buď plné, nebo mají zákaz přijímání nových klientů kvůli nebezpečí nákazy. Charita také
brzy očekává zvýšenou poptávku po potravinové pomoci.
Charita Česká republika je největší poskytovatel zdravotních i sociálních služeb v České republice. Ročně poskytuje pomoc zhruba
150 tisícům lidí, což je zhruba pětina celého objemu služeb v obou
oblastech.
Jan Oulík,
tiskový mluvčí CHČR

Dobrovolníci pomáhají Charitě

Arcidiecézní charita Olomouc nakoupila pro své pracovníky a dobrovolníky v celé arcidiecézi dezinfekční roztok. Protože byl určen
k příruční dezinfekci pracovníků během služby, bylo třeba roztok z kanystru rozlít do malých nádobek, lehce přenosných v kabelce
nebo v kapse. Do přelévání se zapojila rodina ředitele ACHO Václava Keprta.
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Kde domov můj
Tak abyste věděli, 27. 4. výkon v pořadu Kde domov můj, který vysílala Česká televize v pondělí 27. 4. a kam nikdo ze sítě
Charit nekolegiálně nevyslal nikoho a museli nás zachraňovat
Jakub s Honzou Oulíkem, přinesl do sbírky Na vlně pomoci…
nejen 22 tisíc, které Honza se ctí vysoutěžil ve studiu, ale také
dalších 140 952 korun, které diváci poslali prostřednictvím
celkem 2 298 DMS. Průměrný dar je 61,30 Kč a všechny 3

typy DMS (30 – 60 – 90) byly zastoupeny takřka rovnoměrně.
Záznam pořadu je ke shlédnutí na https://www.ceskatelevize.
cz/porady/11261982253-kde-domov-muj/220544160060090/.
Oběma pánům patří velký díky za odvahu i výkon!
Simona*

ZPRÁVY Z CHARIT
Charita Luhačovice

Přehled činností a podpory k překonání koronakrize na Luhačovicku
BŘEZEN
• Od 16. 3. 2020 uzavřen Denní stacionář (DS) pro seniory
a zdravotně postižené Charity Luhačovice, zároveň započala
i rekonstrukce prostor DS – kontaktní osoba: Mgr. Ivona Slováková
• Od 16. 3. 2020 šijeme a rozdáváme roušky (pracovnice a ostatní dobrovolnice)
• Dne 19. 3. 2020 jsme dostali od Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně 6 litrů dezinfekce na ruce
• Od 30. 3. 2020 rozdáváme velikonoční přání našim uživatelům s rouškou (roušky pro ně našila paní Marie Haková)
• Informování a komunikace s obcemi v územní působnosti
(průběžně) – kontaktní osoba: Mgr. Lenka Semelová
• Ustanoven koordinátor pro mimořádné události spojené s pandemií COVID-19 – kontaktní osoba: Mgr. Lenka Semelová
• Přebíráme průběžné dodávky ochranných osobních pomůcek
(OOP), které jsou Zlínským krajem distribuovány na určeném
místě v ORP Luhačovice – Město Luhačovice – kontaktní
osoby: Bc. Františka Vratislavská a Mgr. Lenka Semelová
• Provádíme pravidelný monitoring aktuálního stavu personálního zabezpečení našich sociálních služeb pro Zlínský kraj
– kontaktní osoba: Bc. Františka Vratislavská
• Rozdáváme materiální a hygienickou podporu z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a Potravinové banky
ve Zlínském kraji, z.s. – kontaktní osoba: Mgr. Anna Martincová
DUBEN
• Dne 2. 4. 2020 vznikl rouškovník u budovy– citace z TZ: A jelikož naše organizace působí na území Luhačovského Zálesí
a na pomezí Valašska, tož budiž náš Rouškovník charitní po
našem „Růškovník“.
• Od 17. 4. 2020 nabízíme možnost tisknutí školních materiálů
a materiální pomoci potřebným rodičům ve spolupráci se základními školami v naší územní působnosti – kontaktní osoba
Mgr. Anna Martincová
• Od 23. 4. 2020 podpora a naslouchání na telefonu ve všední
dny od 14–16 hod. (podpora pro „profesní“ partnery v ORP
Luhačovice) – kontaktní osoba Mgr. Anna Martincová
• Přebíráme průběžné dodávky ochranných osobních pomůcek
(OOP), které jsou Zlínským krajem distribuovány na určeném
místě v ORP Luhačovice (Město Luhačovice) – kontaktní
osoba: Bc. Františka Vratislavská a Mgr. Lenka Semelová

•
•
•

Provádíme pravidelný monitoring aktuálního stavu personálního zabezpečení našich sociálních služeb pro Zlínský kraj
– kontaktní osoba: Bc. Františka Vratislavská
Rozdáváme materiální a hygienickou podporu z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a Potravinové banky
ve Zlínském kraji – kontaktní osoba Mgr. Anna Martincová
Řešili jsme individuální žádosti o přímou pomoc z Tříkrálové
sbírky 2020 – kontaktní osoba Mgr. Anna Martincová a Mgr.
Lenka Semelová

V případě potřeby řešení konkrétní problematické situace nás
kontaktujte:
• Mgr. Lenka Semelová
lenka.semelova@luhacovice.charita.cz, 731402043,
ředitel, sociální pracovník
• Mgr. Anna Martincová
anna.martincova@luhacovice.charita.cz, 604 148 416,
sociální pracovník
• Bc. Františka Vratislavská
frantiska.vratislavska@luhacovice.charita.cz, 603 764 921,
vedoucí domácí zdravotní péče a pečovatelské služby
• Mgr. Ivona Slováková
ivona.slovakova@luhacovice.charita.cz, 731 646 717,
vedoucí denního stacionáře, sociální pracovník
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Charita Moravská Třebová

Moravskotřebovští občané i vedení města spolupracují s Charitou
Charita Moravská Třebová se v době vyhlášeného nouzového stavu
v ČR stala hlavním střediskem pomoci ohroženým skupinám obyvatel v Moravské Třebové.
Do pomoci potřebným jsou intenzivně zapojeni jak charitní pracovníci, tak dobrovolníci. Vzhledem k tomu, že jsme ze strany státu
pro naše pracovníky obdrželi minimum ochranných pomůcek, byli
jsme nuceni vyrábět v našich šicích dílnách vlastní roušky. V Charitě jsme vytvořili sběrné místo roušek, které nám nosí také dobrovolníci. Vlastnoručně zhotovené roušky vydáváme našim klientům
a zájemcům z řad široké veřejnosti.
Přestože některé služby musely provoz z důvodu nařízení vlády
přerušit nebo omezit, snažíme se klientům poskytnout alespoň telefonickou pomoc či podporu, aby samotu a karanténu doma lépe
zvládli.
Služby, které uzavřeny nebyly, vyjíždějí do terénu a poskytují klientům často i nadstandartní péči, aby byli před možnou nákazou
koronavirem co nejvíce chráněni. Např. na Charitní pečovatelskou
službu a sociální rehabilitaci se obracejí noví zájemci, kterým pomáháme řešit jejich životní potřeby, zajišťujeme dovozy k lékařům,
na úřady apod. a to v rámci celého regionu Moravskotřebovsko
a Jevíčsko. Občanská poradna pomáhá řešit finanční těžkosti a je
klientům k dispozici zejména telefonicky, v akutních případech nadále i na kontaktním pracovišti.
Prostřednictvím dobrovolnického centra organizujeme a koordinujeme pomoc pro osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením

nebo další lidi v nouzi, kteří nemají přirozenou síť sociálních kontaktů ze strany rodiny, sousedů či známých. Dobrovolníci pomáhají
především s donáškou nákupů potravin a léků, ale i s materiálem
pro výrobu roušek a v neposlední řadě i s půjčováním šicích strojů.
Tato pomoc probíhá ve spolupráci s vedením města Moravská Třebová, velmi vstřícně se k celé situaci postavilo několik místních firem, které nám pružně dodaly látky a materiál na roušky. Ve spolupráci s městem M. Třebová se do každé domácnosti dostaly letáčky
s nabídkou dobrovolnické pomoci pro seniory a další potřebné spoluobčany. Velmi mile nás překvapil zájem o dobrovolnickou službu
ze strany veřejnosti a vzájemná solidarita občanů právě v těchto
těžkých chvílích. Moc hezky spolupracujeme s místními bratry
františkány, kteří nám intenzivně pomáhají se zajištěním přímé
pomoci potřebným z regionu, zejména uskladněním a předáváním
potravinové pomoci získané z potravinových bank. Velký dík patří
také pastoračním asistentům, kteří jsou k dispozici klientům a nemocným v oblasti duchovních potřeb.
Společně to zvládneme!
Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete na:
www.mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova,
nebo osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.
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Charita Nový Hrozenkov

Charita Nový Hrozenkov a COVID 19
S příchodem pandemie jakoby se život na některých místech zastavil. U škol nevidíte ráno děti, u nákupních center nestojí stovky aut…
Naopak o činnosti Charity Nový Hrozenkov, jeho zaměstnancích
a klientech se to říci nedá. Snad jen několik našich seniorů, kteří museli zůstat doma se svými příbuznými z důvodu uzavření denního
stacionáře, moc slyšet není, i když i ty jsme ještě i v tom domácím
prostředí doprovázeli několik dní v rámci osobní asistence a teď jsme
s nimi stále v telefonickém kontaktu.
A co jsme všechno dělali jinak? Samozřejmě šili roušky na domečku,
doma a také nám je posílali naši příbuzní, obyvatelé našich vesnic,
ale také známí z celé republiky. Pak jsme si jezdili a jezdíme pro
příděly OOP do okresního města. Na „domečku“ si všichni dohromady střeží své území, nikoho nepouští tam, ani zpátky a pěkně si
to užívají. Pečou, poslouchají mše svaté, pokaždé z jiné části republiky, zpívají a vzpomínají na staré časy. Samozřejmě je jim hodně
smutno, ale tým sestřiček a pečovatelek je skvělý a dovede je i po
řadě dní ještě povzbudit. Samotné sestry čerpají každé ráno povzbu-

zení v kapli. Terénní služby jedou stále od rána do večera, koupele,
nákupy, obědy, podávání jídla, převazy, odběry, polohování, hygiena… soboty, neděle, svátky. Velikonoce navíc prožili stěhováním do
nového zázemí (nová budova v Novém Hrozenkově). Přesto, že část
pracovnic má doma děti školou povinné, jen zlomek z nich zůstal
doma, ostatní „podělily“ příbuzné a starají se dál o „své“ seniory. Informují je o nejnovějším dění, přinášejí povzbuzení a také „noviny“
z naší Charity. Červená auta našich „ chariťaček“ v přírodě ladí se
zelenající se trávou a rozkvétajícími bílými trnkami.
No a vedoucí vše koordinují ke spokojenosti jak klientů, tak i pracovníků a administrativa se snaží plnit tabulky s daty, aby bylo vše
zaznamenáno, až se někdo zeptá, zda jsme v době nouze taky něco
smysluplného dělali. O finance, které stále postrádáme, se pokoušíme žádat všude, kde to umožňují daná kritéria.
Z Nového Hrozenkova zdraví
Dana Martinková

Pečovatelská služba převzala z rukou dobrovolníků 330 roušek
Skupina dobrovolníků z Nového Hrozenkova v čele s Jakubem Kopeckým, který místo "Zkože" šije teď výhradně z bavlny, se rozhodla
pomáhat. Již více jak dva týdny usilovně šijí roušky nejen pro své rodiny a přátele, ale i pro občany Nového Hrozenkova a okolních obcí,
pro místní lékaře a zdravotníky a také pro Vsetínskou nemocnici.
Díky materiální pomoci Městyse Nový Hrozenkov mohli dobrovolníci předat i naší Charitě 330 roušek pro pečovatelky, zaměstnance
a hlavně pro naše klienty, za což jim děkujeme a mají náš obrovský
respekt.
Dobrovolníci také připravili krásný letáček, kde uživatelům vysvětlují, jak se mají o svou roušku správně starat. Vzhledem k tomu, že

dobrovolníci momentálně vyčerpali materiální pomoc od Městyse
Nový Hrozenkov, zapojili jsme se i my. Naše fundraiserka Lucka
Oriňaková(fundraising znamená získávání finančních prostředků)
oslovila firmu BAVLNA-TEXTIL, HAJDÍKOVÁ ILONA VSETÍN.
Tato společnost nám okamžitě přislíbila zdarma 55 mkvalitní bavlněné látky, pro kterou jsme se rozjeli na Vsetín a předali našim
dobrovolníkům k dalšímu zpracování. Děkujeme ještě jednou našim
dobrovolníkům a také společnosti BAVLNA-TEXTIL, HAJDÍKOVÁ ILONA VSETÍN za pomoc.
Adéla Krystyníková, Iva Kudriková

Náš život v „Domečku“ v té zvláštní „koronavirové“ době
„Není to koronavirus, ale koridor“, říká jedna naše „svérázná“
klientka. „Nejhorší je zákaz návštěv, a čím je to delší, tím to působí depresivněji, když nemůžeme vidět své blízké“, shodují se
skoro všichni přítomní. Nepomáhají ani telefony, ani skype, protože většina z nich už vidí špatně nebo vůbec a také špatně slyší.
Prostě osobní kontakt s příbuznými jim moc chybí. „I když je
teď venku krásné počasí, nemůžeme chodit ven na procházku,
dostaneme se jenom na zahradu,“ přidává se další paní, ale hned
dodává „ještě, že ji máme“.
Klienti, kteří už v letošním roce měli narozeniny nebo svátek, dostávali od nás „Dárkový poukaz na pouť na Hostýn“. Chtěli jsme
tam společně vyjet hned, jak se oteplí a tak se moc těšili, ale bohužel, i tento výlet jsme museli zatím odložit. Také nám moc chybí naše dobrovolnice, které nás pravidelně jednou týdně navštěvovaly. Přinášely vždycky nějaké novinky, společně s klienty něco
tvořily a vytvářely moc příjemnou atmosféru. „Jsme v neustálém
strachu a v nejistotě, když nevíme, kdy už to konečně skončí. Čím
déle to trvá, tím je to horší, ale co naděláme, musíme to vydržet,“ shodli se nakonec všichni a začali vzpomínat na mládí…
Snažíme se všichni tenhle „podivný“ čas zvládnout pozitivním
myšlením, dobrou náladou a „osvědčenými“ prostředky – mod-

litbou, posezením a přátelským povídáním v jídelně nebo venku
na terase. Znovu jsme objevili kouzlo starých desek a gramofonu
a také žasneme nad tím, jaké množství písniček si naše „babičky“
pamatují a jak jim to ladí. Nová situace přinesla ale i spoustu starostí do našeho běžného pracovního života. „ROUŠKA“ – slovo
skloňované ve všech pádech, ale sortiment, který prostě nebyl.
Problém jsme vyřešili částečně svépomocí, ale hlavně nás začala
zásobovat spousta dobrých lidí, kteří žijí kolem nás a kterým moc
děkujeme. Další potíž nastala zavřením škol a školek. Maminky
prostě musely zůstat doma a k tomu ještě další běžné nemoci.
Tady nám pomohly kolegyně ze Stacionáře, který je ještě stále
zavřený a proměnily se podle potřeby na pradlenky, uklízečky,
švadlenky nebo aktivizační pracovnice. Musím říct, že bychom
to bez nich nezvládli, protože naše pomocníky na dohody, kterým říkáme „Rychlá rota“, nemůžeme v této situaci zaměstnávat.
Jsou ochotné, usměvavé a každou pracovní pozici zvládají jako by
nic, zkrátka je radost s nimi pracovat. Nejvážnější a nejtěžší bylo
připravit se na to, že opravdu někdo u nás onemocní. Každý den
přicházely doporučené postupy a doporučení vlády, ministerstev,
kraje a našich nadřízených z Arcidiecézní charity. Bylo těžké to
všechno přečíst a vyvodit z toho patřičné důsledky. Nakonec jsme
to, i s pomocí kolegů z vedení, zvládli: máme zákaz návštěv i do-
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nášení věcí a potravin do domu, naši obyvatelé smí vyjít pouze
na zahradu, do „Domečku“ nechodí ani kolegové z jiných služeb,
z vedení,či druhý údržbář nebo řidiči od zásobování.Hlavní bylo
vytvořit 2 skupiny pracovníků, kteří by museli v domech alespoň
14 dnů bydlet, kdyby opravdu k něčemu došlo. S tím ještě souvisí
nutnost mít zásobu dezinfekce, respirátorů, plášťů a obleků na
ošetřování těch, kteří by byli pozitivní. Všechno se to podařilo a kancelář naší sociální pracovnice se proměnila ve skladiště.
Ona je nemocná a tak se nemohla bránit. Dá se tedy říct, připraveni jsme, ale každý den se intenzivně modlíme za to, aby se nám
„coridor“, jak říká naše milá stařenka, z daleka vyhnul. Na závěr

musím ještě přiznat, jak nás některé naše kolegyně překvapují.
Všichni pracovníci „Domečku“ mají povinnost změřit si při příchodu do služby a při ochodu z ní tělesnou teplotu. Tento úkol
jsme svěřili našim zdravotním sestřičkám a to máte vidět to pronásledování, aby nikdo neunikl. Zvláštní „specialistkou“ je jedna
naše velmi milá kolegyňka, které neproklouzne ani noha.
A tak zkrátka, díky „podivné koronavirové“ době, máme svoji
„SESTRU V AKCI“
Marie Surá,
vedoucí Domu pokojného stáří

Terénní služby naší Charity definitivně opustily kancelářské prostory
v Karolince
Už je to tak. K poslednímu dubnu letošního roku byla ukončena
smlouva o pronájmu kancelářských prostor na Nábřežní 175 mezi
Charitou Nový Hrozenkov a městem Karolinka. Všechny terénní
služby se přestěhovaly do nově zrekonstruovaného Zázemí v Novém Hrozenkově na č.p. 504. Jen Sociální doprava se přemístí do
Víceúčelového charitního domu v Halenkově, ale to až po karanténě Covid-19. Stěhování při všech nařízeních a omezeních vlády
nebylo jednoduché. S úklidem nových prostor na čisto nám pomoh-

ly dobrovolnice-slečny Markéta Pončíková z Halenkova, Valentina
Čecháková, Alena Orságová a Natálie Novotná z Nového Hrozenkova. Při stěhování věcí z Karolinky pomáhali zase pánové Martin Vrážel z Nového Hrozenkova, David Novosad z Hovězí, Libor
Vrážel z Halenkova a Stanislav Mlčák.
Děkujeme!
Charita Nový Hrozenkov

Charita Olomouc

Roušky. Desítky olomouckých dobrovolníků je ušily pro Charitu
Olomouc - Pojem „rouška“ se v poslední době stal jedním
z nejvíce používaných slov. Jejich nedostatek spojený s akutní
potřebností zapříčinil, že se mnozí z nás stali ze dne na den
švadlenami, krejčími, ale i dobráckými rouškovými „pašeráky“. Roušky se už od počátku vyhlášení nouzového stavu ve
velkém šijí a rozdávají i na půdě Charity Olomouc. Vyrobeno
či získáno od dárců bylo celkem na 4500 roušek. Jen nouzově
otevřené okýnko v obchodě Dobrodruhá vydalo potřebným
z řad veřejnosti během první poloviny dubna přes 300 kusů
roušek.
Dobrovolníci – klienti, švadlenky, skauti
V prodejně U Samaritána na Wurmově 11 vznikla hned další
den po vyhlášení nouzového stavu improvizovaná šicí dílna,
do níž se spolu s charitními pracovníky zapojilo 13 klientů
z azylového domu, nocleháren a denního centra, aby v co nejkratším čase reagovali na nedostatek této tolik potřebné ochrany v sociálních službách. Hned v počáteční fázi se jim podařilo
spolu s prvními dobrovolníky ušít přes sto roušek a vybavit
jimi pracovníky a klienty Charity Olomouc. „V jednu chvíli jsme fungovali nejen jako šicí dílna, ale i jako přípravna
materiálu, který pak putoval k našim 30 dobrovolným švadlenkám, od kterých jsme si roušky zase zpětně vyzvedávali
ušité a nabízeli je do služeb i veřejnosti,“ vysvětluje Kateřina
Steinerová, sociální pracovnice Charity Olomouc a dodává:
„Obrovskou zásilku více než 1 500 kusů roušek jsme obdrželi
například od olomouckých skautů.“
Facebooková vlna solidarity
„Dobré ráno, mám možnost dodat textilní roušky. Jde o 100%
bavlnu a šila je kamarádka, ráda by je předala nebo je k vám

nějak dostala. U některých jsou použité bavlněné šňůrky, u některých gumičky,“ píše pisatel Charitě ve facebookové zprávě.
Obrovská vlna solidarity a pomoci, která se v Česku zvedla jak
mezi firmami, tak jednotlivci, pomohla v prvních dnech i Charitě Olomouc. Jen na sociálních sítích kontaktovaly Charitu
desítky lidí, kteří nezištně nabízeli pomoc ve formě šití roušek,
dodání materiálu či oprav šicích strojů.
„Okýnkem“ Dobrodruhé k potřebným
Obchod Dobrodruhá ve Wurmově 5 byl do vyhlášení nouzového stavu designovou prodejnou se zbožím z chráněných dílen
a výběrovými kousky z druhé ruky. S příchodem karantény
však musel, stejně jako všechny kamenné obchody, dočasně
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zavřít. Ne však na dlouho – vstupní dveře se týden po uzavření
proměnily v malý výdejní pult, tzv. „okýnko“, kam si kdokoliv,
kdo potřeboval, mohl přijít pro roušky. „Zpravidla vydáváme
2 roušky na jednu osobu, aby měla dotyčná osoba podle doporučených pokynů ústenky na střídání. Roušky poskytujeme
zdarma, ale pokud chtějí lidé přispět dobrovolnou částkou, což
si ve většině případů přejí, mohou svůj dar vhodit do kasičky,“
přibližuje Kateřina Steinerová. Darované roušky putují z Charity Olomouc do sociálních služeb, k seniorům i do olomouckých lékáren.
Eva Štefková, Aneta Králová,
Charita Olomouc

K nákupům pro seniory přibylo v Olomouci venčení psů.
Pejsků se ujmou olomoučtí skauti
Olomouc – Charita Olomouc ve spolupráci s olomouckými
skauty nabízí seniorům v Olomouci kromě nákupu potravin,
hygieny a léků i možnost venčení jejich čtyřnohých přátel.
Důvodem je doporučení seniorům starším 70 let, aby v době
krizových opatření v rámci nouzového stavu omezili svůj pobyt venku.
Službu venčení pejsků vnímá Charita Olomouc jako potřebný doplněk ke službě nákupu potravin, kterou ve spolupráci s městem Olomouc realizuje již od začátku tohoto týdne.
„Děkujeme skautům, že se tomuto úkolu chtějí ochotně věnovat. Pro seniory, kteří jsou sami, je to velmi těžká doba.
I když je kolem nás tolik neradostných věcí, musím říct, že je
krásné pozorovat, jak lidé hledají cesty k sobě. Jsem rád, že
Charita je u toho,“ sdělil Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc.

Olomoučtí skauti jsou řádně poučeni a proškoleni o bezpečnosti včetně používání dezinfekce a roušek. Podmínkou procházky se čtyřnohým miláčkem majitele je nutnost mít pejska
na vodítku, ideálně s náhubkem. Dobrovolníci ocení, pokud
dostanou k dispozici od majitele pejska sáčky na exkrementy.
Službu je třeba také objednat vždy alespoň jeden den předem.
Venčení pejsků se ujala iniciativa Skautská služba společnosti pro Olomoucko: „Za naše dospělé skautské dobrovolníky
mohu dodat, že jsme připraveni. Budeme se snažit, aby k seniorům dorazil pokaždé stejný skaut. S ohledem na skautskou
myšlenku věřím, že vše proběhne hladce,“ dodal David Pokorný, předseda okresní rady Junáka Olomouc.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

E-shop a medvídci Dobrodruzi zachraňují prodejnu Dobrodruhá
Charitní prodejna Dobrodruhá je již od 16. března uzavřena. Spolu
s dalšími menšími prodejnami a provozovnami, které byly nuceny
v nouzovém stavu přerušit svoji činnost, se prodejna ocitla v krizi.
Největší podporou je pro Dobrodruhou především zájem zákazníků o zboží, které je nyní možné nakoupit mimo kamenný obchod
i v novém e-shopu. Další pomoc na záchranu obchůdku se rýsuje
v podobě nového produktu medvídek Dobrodruh Záchranář, jehož
zakoupením mohou zákazníci podpořit činnost prodejny, která za

poslední měsíc ztratila veškeré tržby a nyní se nachází v existenčním ohrožení. Obchod Dobrodruhá, který v červnu oslaví své druhé narozeniny, je designovou prodejnou se zbožím z chráněných
dílen a firem podporujících dobrou věc. S příchodem karantény se
prostory prodejny na čas proměnily v příjmové a výdejní okýnko
roušek potřebným. Během jednoho měsíce bylo v okýnku vydáno přes 700 roušek pro více jak 120 lidí. V současné chvíli, kdy
byl provoz obchodu zcela utlumen, se prodejna nachází v krizi.
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Dobrodruhá proto rozjíždí kampaň na podporu s názvem Medvěd
Dobrodruh Záchranář.
E-shop a Medvěd Záchranář
Zájemci tak mohou kromě nákupu zboží podpořit prodejnu i zakoupením medvídka Dobrodruha Záchranáře za symbolickou
cenu 555 Kč a podpořit tak charitní obchůdek. „Společně s medvídkem obdrží náš zákazník, ‚adoptivní rodič‘, i medvídkův rodný
list a samozřejmě roušku pro sebe a svého malého kamaráda včetně sady rukavic. Celý ‚záchranářský balíček‘ je uložený v krásném
praktickém pytlíku z recyklovaných látek, který může posloužit
i na pečivo nebo zeleninu,“ sděluje Kateřina Steinerová, vedoucí
prodejny Dobrodruhá. Medvídci jsou zhotoveni z recyklovaných
materiálů, jako jsou svetry, trika, recyklované duté vlákno, ale
i starých hraček, které už nemají využití a jinak by se musely zlikvidovat. „Pro Dobrodruhou je šijí naše dobrovolnice, švadlenky,
které nám pomáhaly šít roušky. V první vlně bychom měli mít
připravených asi 15 medvědů různých barev, střihů i kombinací,“
vysvětluje Kateřina Steinerová a dodává: „Pokud by někdo měl
doma třeba nějaký svetr nebo tričko, které má moc rád, ale už není
nositelné, může si u nás i takového medvídka Záchranáře objednat
přímo na míru.“ Prodejna v těchto dnech nově rozjela i e-shop.
Lidé si mohou v pohodlí domova vybrat a objednat zboží a násled-

ně si je vyzvednout a bezkontaktně zaplatit v Dobrodruhé. E-shop
je každým dnem doplňován novým zbožím z chráněných dílen,
od lokálních tvůrců a originálními kousky oblečení a porcelánu
z druhé ruky. Nákupem tak zákazníci podpoří charitní obchod ve
svízelném období.
Tvoříme příběhy lidí i věcí
Zachovat provoz obchodu Dobrodruhá je potřebné i z důvodu tréninku profesních dovedností lidí s duševním onemocněním, kteří
v rámci sociálně terapeutické dílny vykonávají v obchůdku činnosti spojené s prodejem. Cílem je obnovit jejich pracovní návyky
a pomoci jim tak znovu se začlenit do běžného života. „Naši klienti oceňují, že se mohou podílet na něčem, co má smysl. Daří se jim
navazovat přátelské vztahy mezi sebou navzájem a zvládat komunikaci s dalšími lidmi, kteří se účastní provozu obchodu. Nemusí
trávit své dny v osamocení a stereotypu, ale mohou zažívat něco
nového a tvořivého. Díky tomu nalézají ztracené sebevědomí a pomáhají tak tvořit nové příběhy, jak je ostatně krédem obchůdku
Dobrodruhá,“ přibližuje vedoucí střediska psychosociální pomoci
Miroslava Koutská.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Charita Otrokovice

Život nám staví do cesty nové překážky a výzvy
Také u nás na Charitě Otrokovice se koronavirus skloňuje v posledních dnech ve všech pádech. Bezpečnostní opatření jsme zavedli a dodržujeme je. Situace prověřila organizační schopnosti
nás všech. Na začátku to vypadalo beznadějně. Chyběla desinfekce, roušky, ochranné prostředky. Semkli jsme se a díky obětavosti lidí okolo nás dokážeme situaci čelit. Z maminek a babiček
se staly švadleny, i pánové se naučili šít. Na Charitě jsme stejně
jako ostatní začali stříhat, žehlit a šít. Ale bylo z čeho? Oslovili
jsme několik firem a najednou jsme měli látky. Velké poděkování
chceme vyjádřit paní Monice Halaškové z Nové Dědiny, firmám
Zdeňka Chmelařová – Zdekor z Malenovic a Epos Duo ze Zlína, díky kterým jsme získali látky a mohli šít. Šila celá Charita. Roušky nám nosili také dobrovolníci z řad Maltézké pomoci
i dobrovolníci z našeho okolí. Všem vám patří velké díky. Roušky
slouží tam, kde mají.
Děkujeme, že pomáháte společně s námi!

Máme další prostory pro poskytování služby
Azylový dům Nový Domov Otrokovice pomáhá rodinám s dětmi, samotným matkám s dětmi a ženám bez střechy nad hlavou.
Od února letošního roku má služba další prostory, kde pomáhá
a to nedaleko současné budovy služby.
„Jedná se o byt v běžné domovní zástavbě. Zde budou službu
využívat naši klienti, kteří aktivně řeší svou situaci. Současný
azylový dům je malý a nestíháme uspokojit žadatele o službu.
V minulém roce jsme jich museli odmítnout více jak 40,“ uvedla
vedoucí služby Veronika Halasová.
Nový Domov má také svého patrona. Stala se jím firma Pipelife.
Všichni zaměstnanci této firmy již tradičně, v rámci vánočního večírku, přispěli na vybavení služby. Tentokrát byli finanční

i hmotné dary použity na vybavení nových prostor. A Pipelife v tom nebyl sám. „Bylo třeba vymalovat, vyměnit některé
zásuvky, vypínače, vodovodní baterie a samozřejmě se musely
prostory vybavit základními věcmi,“ vyjmenovává Vladana Trvajová, fundraiserka Charity Otrokovice. „To všechno bychom
nezvládli bez našich podporovatelů, které okolo sebe máme.
Věci na malování nám poskytl pan Hašpica – Dům barev Napajedla a pan Salač z Otrokovic. Elektromateriál nám darovala firma Elmo Elektro, vodovodní baterie máme od Gingeru a montáž zajistil pan Radovan Paták – Plumber Otrokovice,“ dodává
Vladana Trvajová.
„Snahou naší služby je, aby se klienti osamostatnili. Často
k nám přijdou jen s igelitkou a pár základními věcmi. Jsme rádi,
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že jim můžeme poskytnout zázemí, aby měli o starost méně. Od
dalších prostor si slibujeme, že se naučí být více zodpovědní
za chod a provoz domácnosti. Prostředí by mělo být ještě více
rodinné, prostě takové, jak jsme my ostatní zvyklí. Na poskyto-

vání služby se nic nemění, pomoc sociálních pracovníků a podmínky služby jsou zde stejné,“ doplnila Veronika Halasová.
Charita Otrokovice

Do našich služeb jsme získali nová auta
Charita Otrokovice poskytuje velkou škálu služeb včetně těch,
které poskytujeme přímo lidem v jejich domácnostech nebo
i těm, kteří žijí přímo venku. Proto jsme velmi rádi, že se nám
díky projektu financovanému z Evropského sociálního fondu
a Ministerstva pro místní rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, podařilo pořídit dvě nová
vozidla pro služby Charitní pečovatelská služba Otrokovice a Terénní program Samaritán. Více jak před rokem jsme si podali žádost na projekt s názvem Zkvalitnění terénních služeb Charity sv.
Anežky Otrokovice, se kterým jsme nakonec uspěli. Díky projektu tak můžeme stávající, už hodně opotřebovaná vozidla poslat na
zasloužený odpočinek a užívat si bezstarostnou jízdu bez poruch.
„Za klienty se musíme dopravovat každý den od ranních až do
večerních hodin. Jsme vděčni za nové auto pro naše pracovníky,
kteří pečují o klienty v seniorském věku a se zdravotním postižením přímo v domácnostech v Otrokovicích a okolí,“ uvedla Jana
Šuranská, vedoucí Charitní pečovatelské služby.
„Dopravit se za klienty terénní služby pro lidi bez domova za
každého počasí je někdy hodně náročné. Terénní pracovníci naší
služby jsou moc rádi, že se nově dostanou i do náročnějších te-

rénů, kam dříve museli vždy pěšky,“ doplnil Aleš Jaroš, vedoucí
Terénního programu Samaritán.
Tomáš Bernatík,
zástupce ředitele

Máme nový schodolez
Nově je v půjčovně k zapůjčení kolečkový schodolez. „Schodolezy máme v půjčovně již delší dobu. Jsou pásové a potřebují nad
a pod schodištěm větší prostor k vytočení, přibližně 140 cm. Výhodou nového kolečkového schodolezu je menší potřeba místa
nad a pod schodištěm, asi 80 cm. Schodolez má vlastní sedačku,
není tak třeba mít invalidní vozík. Ovládání je velmi jednoduché a po krátkém zaškolení jej zvládne opravdu každý. Jsem moc

ráda, že můžeme tuto pomůcku lidem nabídnout. Prostor u schodů je ve většině domů opravdu malý,“ představuje výhody nové
pomůcky Vladana Trvajová. Půjčovna kompenzačních pomůcek
má k dispozici velký výběr vybavení, které usnadní život lidem
v seniorském věku nebo se zdravotním postižením. Informace
jsou k dispozici na webových stránkách Charity Otrokovice nebo
na telefonu 731 608 441.

Charita Strážnice

Novinky ze Strážnice
Na Charitu ve Strážnici jsem nastoupila 16. 3. 2020, tedy krátce po
zahájení nouzového stavu, takže svůj nástup si určitě budu zcela
přesně a dlouho pamatovat… Hned zpočátku musím poděkovat bývalému řediteli Ing. Zdeňku Bínovi, který mně byl prvních 14 dnů
výborným průvodcem a jistě mu patří také velké poděkování za
jeho 13leté působení na naší Charitě. Všechno, co jsem zde převzala, funguje velmi dobře a to včetně skvělého kolektivu pracovníků.
Výborně a bez omezení nám funguje terénní pečovatelská služba,
jejíž pracovnice vyrážejí dennodenně do terénu navzdory obavám
z možné nákazy, aby se postaraly mimo jiné také o naši nejohroženější skupinu seniorů. Služba Sociální rehabilitace zase pracuje
s klienty alespoň formou kontaktů po telefonu. Oproti tomu Sociálně terapeutickou dílnu jsme bohužel museli dočasně uzavřít, stejně
jako naši prodejnu výrobků Chráněných dílen v Olomouci. Přesto
právě pracovníci Chráněných dílen dále pracují naplno a věnují se
šití tolik potřebných roušek a dalšího sortimentu či výrobě hraček
pro děti. Naše výrobky je možné si zakoupit na e-shopu:https://
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www.ave-charita.cz/ a podpořit tak nejen naši Charitu, ale především udržitelnost chráněných dílen a v nich zaměstnaných osob se
zdravotním postižením, jejichž začlenění do společnosti je pro nás
nyní velmi důležité.
A tak společně doufáme, že všechna omezení brzy pominou a třeba
zrovna tento nouzový stav otevře oči a srdce našich donátorů, kteří
teď zjistí, že bez kultury a sportu lze přežít i několik měsíců, ale
bez sociálních služeb nikoliv... kéž by.
Za Charitu Strážnice
Marie Štípská, ředitelka

Charita Šternberk

O5 a Radeček připravili koncert a sbírku pro uzavřenou oblast Litovle a Uničova
Kapela O5 a Radeček podpořila a v neděli 29. 3. 2020 obyvatele
v karanténě na Litovelsku a Uničovsku. Hudebníci ze Šumperka, kteří bydlí jen pár kilometrů od izolované zóny, odehráli
ve svém studiu online koncert. Během něj mohli diváci posílat
v přímém přenosu povzbudivé vzkazy lidem do uzavřené oblasti
nebo prostřednictvím dárcovské platformy Donio.cz poukázat
libovolnou finanční částku. Ta poputuje ve prospěch místních
dobročinných organizací.
„V oblasti zasažené koronavirem máme spoustu kamarádů, přátel, příbuzných. Neumíme vyrobit respirátory, ani vyléčit nemocné, tak alespoň zahrajeme a zazpíváme,“ říká zpěvák Tomáš
Polák. Koncert pro uzavřenou oblast se uskutečnil v neděli 29.
března od 17 hodin. Živě ho přenášela internetová televize Mall.
tv v rámci série koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí nazvané #kulturažije. Živé vystoupení odvysílalo
také Rádio Haná.
„Koncertem jsme chtěli vzkázat našim kamarádům v uzavřené
oblasti, že v tom nejsou sami, že na ně myslíme a že to všechno
vnímáme. Doufáme, že budou zpívat pořádně nahlas a my je uslyšíme až u nás doma v Šumperku,“ doplnil frontman „Radečků“.
Vzkazy a pozdravy mohli lidé posílat do uzavřené oblasti už
předem – po oznámení konání akce, a to na mail vzkazy@o5.cz,
v průběhu živého vysílání na www.mall.tv pak také prostřednictvím chatu.
Během koncertu i po něm mohli také vyjádřit finanční podporu
všem, kteří jsou nuceni žít dočasně v izolaci, a na dárcovské
platformě www.donio.cz/O5aRadecek jim poslat libovolnou

částku. Výtěžek sbírky byl v plné výši věnován Centru sociálních služeb Uničov a Charitě Litovel.
Sbírka Donio.cz vynesla celkem 13 950 Kč, z nich polovinu dostane Charita Šternberk pro potřeby lidí v dočasné koronavirové
izolaci.
Přímé odkazy:
FB událost:
https://www.facebook.com/events/218066932730002/
Internetová televize Mall.tv:
https://www.mall.tv/kulturazije
Sbírka Donio.cz:
www.donio.cz/O5aRadecek

Co dělat, pokud nyní nemáte na úhradu splátek
„Kvůli stavu nouze jsem přišel o zdroj svého příjmu a brzy se mi
začnou hromadit dluhy, které už nebudu moci splácet. Jak mám
takovou situaci řešit?“ Přinášíme vám desatero, které připravili
naši pracovníci ze sociálních poraden.
Jestliže jste přišli o zaměstnání nebo pobíráte sníženou odměnu
za práci, takže v těchto dnech nejste schopni dostát svým měsíčním závazkům, je především zapotřebí zhodnotit situaci ve
smyslu osobního či rodinného rozpočtu. Sepište si proto veškeré
měsíční závazky, náklady na bydlení, živobytí a služby (například
částku na telefon), na léky a podobně. Možná zjistíte, že vám peníze na pokrytí veškerých těchto nákladů nestačí, ale pak je třeba

mít na paměti, že některé náklady nezbytné jsou (úhrada bydlení
a rezerva na živobytí), některé však lze omezit a některé také odložit (splatnost splátek finančních produktů).
Pokud si nejste jisti, jestli jste došli ke správnému závěru podle
předchozího odstavce, obraťte se na sociální poradnu, kde vám
pomohou jak s vyhodnocením vaší osobní finanční situace, tak
případně umožní kontakt s úřady a věřiteli na základě následujícího postupu. Obecně lze říci, že člověk, který se do popsané
situace dostal, by měl vyhledat službu oddělení hmotné nouze na
příslušném úřadu práce, kde by měl dostat podporu při podání
žádosti o finanční pomoc. Bohužel ne každý takový žadatel je vy-
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hodnocen jako potřebný, tedy jako člověk, který má nárok na pomoc. (Typicky do poslední chvíle příjmové osoby budou vyhodnoceny jako nenárokové, bez ohledu na to, zda mají prostředky
z posledních příjmů, nebo rezerv.) Zároveň by měl takový člověk
kontaktovat své věřitele, seznámit je s tím, že není schopen hra-

dit své závazky, a požádat o odložení či odpuštění splátek. Banky nyní avizují možnost odložit splátky o tři měsíce. Zároveň je
potřeba se dobře seznámit s původními smluvními podmínkami
půjček apod. – minimálně kvůli tomu, zda neobsahují možnost
využít případné pojištění splácení při platební neschopnosti.

Finanční sbírka pro Charitu Šternberk
Rodinám, seniorům a samoživitelům v tísni chybí v důsledku
pandemie a zónové karantény na Uničovsku a Litovelsku často
základní materiální potřeby. Jedná se o situace akutní krize, kdy
nemají finanční prostředky na nákup potravin, léků či hygienických potřeb.
I z těchto důvodů Charita Šternberk vyhlásila finanční sbírku na
pomoc lidem v krizi na Uničovsku, Litovelsku a Šternbersku.
V této chvíli máme na účtu 19 500 Kč a touto cestou vám za ně
velmi děkujeme.
Ekonomické dopady v „zónové oblasti“ budou velké a již nyní se
na nás obrací s prosbou o pomoc stovky lidí.
Děkujeme za jakoukoliv částku!
Pracovníci Charity Šternberk

Charita Uherský Brod

Oznámení a poděkování
Služby Charity Uherský Brod: Denní stacionář Domovinka,Terapeutická dílna sv. Justiny a Sociálně aktivizační služba pro
seniory a zdravotně postižené jsou do odvolání uzavřeny kvůli
nebezpečí koronaviru.
•

•

•

Na základě četných dotazů oznamujeme, že plánovaný benefiční koncert Hradišťanu a Filharmonie Bohuslava Martinů
pod vedením pana Stanislava Vavřínka (koncert se měl konat
v Hluku dne 18. 4. 2020) ve prospěch Domácího hospice Antonínek se uskuteční v náhradním termínu (podzim 2020).
O přesném datu se momentálně jedná a veřejnost o něm bude
informována. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
V době mimořádných opatření Centrum potravinové a materiální pomoci svaté Zdislavy Uherský Brod nabízí pomoc
ze svých zásob osobám v nouzi. Pracovníci obcí nebo přímo
žadatelé mohou kontaktovat naši službu telefonicky (kontakt:
724 651 321 - pan František Bílek). Většinou se domluvíme na
tom, že hygienický nebo potravinový balíček doručíme přímo
do domácností. Děkujeme všem dárcům!
Sbírka Postní almužna, která měla končit v neděli 5. 4. 2020,
bude pokračovat do odvolání - potrvá až do první veřejné nedělní bohoslužby.

•
•

Jarní potravinová sbírka, která se měla konat po celé naší republice – v Uherském Brodě v Tescu dne 18. 4. 2020, se ruší.
Dne 10. 3. 2020 ředitel Charity Uherský Brod Petr Houšť
svým rozhodnutím zřídil a jmenoval členy Krizového týmu,
který řeší, přijímá a realizuje nezbytná opatření k zabránění
šíření nákazy koronavirem COVID-19

•

Společnost Auto Škoda a.s. zapůjčila Charitě Uherský Brod
tři osobní vozy Škoda Octavia combi automat, které slouží pro
uspokojení nárůstu požadavků ze strany seniorů na naši Charitu

•

Poděkování VDV - Nadaci Olgy Havlové za příspěvek na rozvozy obědů zde: https://www.uhbrod.charita.cz/typy-stranek/
clanky/charita-ub/podekovani-nadaci-vdv-nadace-olgy-havlove/

•

Poděkování Nadaci ČEZ za příspěvek na projekt „Fond podpory pro Charitu Uherský Brod“ zde: https://www.uhbrod.
charita.cz/typy-stranek/clanky/charita-ub/podekovani-nadaci-cez/

•

Poděkování Nadaci Karla Komárka Family Foundation a pojišťovně Kooperativa za příspěvky zde: https://www.uhbrod.
charita.cz/typy-stranek/clanky/charita-ub/podekovani-nadaci-karla-komarka-a-pojistovne-kooperativa/

Charita děkuje těm, co nezištně pomáhají
Rádi bychom veřejně poděkovali firmám a jednotlivcům za pomoc
v boji Charity Uherský Brod s koronavirem. Jedná se o mnoho anonymních dobrovolníků, kteří nejen šijí roušky, ale další nabízejí různou pomoc, kterou také realizují. Obrovská vlna solidarity ve snaze

pomoci, kde je potřeba. Srdečně děkujeme vám všem, kteří se takto
zapojujete s velkou úctou a respektem srdečně děkujme všem, kteří
se takto zapojujete. Moc nám pomáháte. Dovolím si jmenovitě poděkovat Nadaci Bří Lužů, zastoupenou Ing. Michalem Bábíčkem,
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MBA, která je naším dlouholetým podporovatelem. Nadace nám
věnovala finanční prostředky ve výši 10 000 Kč k zakoupení tolik
potřebné desinfekce. Dále nám věnovala 100 ks desinfekcí na ruce
v 2,5 ml lahvičkách, které rozdáváme seniorům a potřebným v Uh.
Brodě, aby se zvýšila ochrana co nejširšího obyvatelstva. Dnes jsme
od Nadace Bří Lužů obdrželi ještě 5 litrů dezinfekce. Děkujeme!!
Dalšími, kdo nás podpořili, je skupina dobrovolníků „UH tiskne
ochranné pomůcky“. Obdrželi jsme od nich 40 kusů ochranných
štítů. Tyto štíty zdravotníkům a sociálním službám věnují zdarma

a hradí je z transparentního účtu, který pro tyto účely založili a občané na něj přispívají. Štíty nám dodali ve velmi krátkém časovém
úseku od objednání a naši pracovníci se jimi již ve službách chrání
a chrání tak i své klienty a pacienty.
DĚKUJEME!
Za KRIZOVÝ TÝM Charity Uh. Brod.
Terezie Fojtíková

Terapeutická dílna dočasně uzavřela provoz
Od středy 18. března došlo k uzavření naší služby Terapeutická
dílna sv. Justiny. Všechny pracovnice však nezahálejí a pustily
se do výroby roušek pro své spolupracovníky v terénu, kteří je
nejvíc potřebují. Během úterý 17. března došlo k předání prvních
80 kusů.
Jana Boráková,
vedoucí Terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod

Ochranné štíty Charita dostala od skupiny dobrovolníků
„UH tiskne ochranné pomůcky“
Charita Uherský Brod obdržela ochranné pomůcky od skupiny
dobrovolníků „UH tiskne ochranné pomůcky“. Vyrábějí je pomocí 3D tiskáren a laseru. Jedná se o 40 ks ochranných štítů,
jež se staly naprosto nezbytnou součástí každodenní práce personálu v přímé péči kvůli jejich ochraně a zamezení šíření viru
COVID–19.
Tyto ochranné štíty byly distribuovány v Charitě Uherský Brod
pracovníkům v domech pro seniory, v domech s pečovatelskou
službou, terénním pracovníkům v sociálních službách, terénním
zdravotním sestrám a také pracovníkům nízkoprahového denního centra. Rádi bychom zde ze srdce poděkovali dobrovolníkům
„UH tiskne ochranné pomůcky“ za jejich snahu nezištně přispět
v boji, za jejich solidaritu a konání dobrých skutků v této nelehké

době. Nelze ani slovy vyjádřit, jak nás, pracovníky v sociálních
a zdravotních službách, tato jejich iniciativa povzbuzuje k další
práci v době, kdy nemáme dostatek ochranných pomůcek. Zdraví a ochrana nejohroženějších zdravotních a sociálních pracovníků, klientů a pacientů je nejdůležitější v prevenci šíření viru
COVID-19 a darování těchto ochranných štítů je pro nás dobrou
zprávou, nebo chcete-li známkou toho, že v této těžké a nejisté
době k sobě nejsme lhostejní.
DĚKUJEME!
Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA,
ředitel Charity Uh. Brod

Poděkování dárci plen, panu Miroslavu Huňáčkovi
Velké poděkování patří panu Miroslavu Huňáčkovi, podnikateli z Raspenavy, který v těchto dnech věnoval uherskobrodské
Charitě 1022 kilogramů plen pro dospělé.
Tyto pleny budou poskytnuty našim klientům – seniorům.
Pan Huňáček pomohl naší Charitě opakovaně. Jeho vstřícnosti

a pochopení vůči potřebám klientů naší organizace si velmi
vážíme a děkujeme za ni!!
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

Poděkování Charity Uherský Brod za pomoc veřejnosti
„Roušky nejen pro Brod“ - tak zní název skupiny na Facebooku,
která byla založena 17. března. Začalo to myšlenkou pomoci Charitě Uherský Brod obstarat potřebné a nedostupné roušky pro pracovníky a klienty Charity, a pokud by nějaké zbyly, tak je dát k dispozici dalším potřebným. Založili jsme skupinu na facebooku, kde
jsme informovali o této iniciativě a od té doby se valí vlna pomoci

a sounáležitosti v šití roušek. Zapojilo se přes 55 dobrovolníků, kteří pomáhají stříhat, žehlit, šít, převážet materiál, shánět materiál,
radit ostatním. Celkově bylo našito 2500 roušek. Roušky putovaly
na Charitu Uh. Brod, Záchranné službě Uh. Brod, Slováckým vodárnám a kanalizacím, Sboru dobrovolných hasičů Uh. Brod, Dialyzačnímu středisku Uh. Brod, Policii ČR v Uh. Brodě, Lékárně
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na náměstí, potraviny nám Enfin, VOMA, zákazníkům prodejny
AXA, jednotlivcům a také na sběrné místo na Městské policii, které pak roušky zase posílá dál, např. seniorům ve městě.
Naopak poděkování přišlo i k nám od milých podporovatelů:
Čokolády od Čokoládovny Janek, sušené maso od Viktora Beneše, materiál k šití (látky, nitě, šňůrky, pásky...), sady nářadí,

dárkové balíčky od Jenny Lane, 3 ks podložek a řezáků na látku,
dezinfekce.
Děkujeme!
Za iniciativu „Roušky nejen pro Brod“
Jana Haluzová, vedoucí Dobrovolnictví Charity Uh. Brod

Postní sbírka v regionu: 535 kg potravin pro potřebné
Minulý týden v našich farnostech proběhla Postní sbírka potravin. Děkujeme všem dárcům. Vybralo se 535 kg trvanlivých
potravin a drogerie.
A budou určitě v těchto dnech potřeba, zvláště pro lidi, jichž
se karanténa dotýká nejvíce, pro matky samoživitelky, osamělé seniory apod.
Lidé v nouzi mohou o tuto pomoc požádat ve spolupráci se
svými obecními a městskými úřady.
František Bílek,
koordinátor sbírkové činnosti

Pátrací akce po klientovi PS Horní Němčí měla šťastný konec
Pořádný strach všem nahnal klient Pečovatelské služby Horní
Němčí, který ve středu . března v odpoledních hodinách zmizel
z Charitního domu sv. Václava a nebyl k nalezení.
Do hledání ztraceného seniora se okamžitě pustili pracovníci pečovatelské služby v čele s paní vedoucí a panem ředitelem, kterého zalarmovalo volání o pomoc jedné ze šesti jeho charitních
služeb tohoto typu.
Rozjela se velká pátrací akce, do které se zapojili také obyvatelé
a zaměstnanci obce Horní Němčí v čele s panem starostou, Hasičský záchranný sbor i Policie ČR. Propátrali jsme obec i místa,
kde by se pán mohl nejpravděpodobněji nacházet. Veškerá snaha

k nalezení však byla marná. Až po zhruba tříhodinovém usilovném pátrání se však policistům nakonec podařilo seniora najít
v Uherském Brodě, odkud ho následně přivezli zpátky do charitního domu.
„Tímto všem zúčastněným ze srdce děkujeme za pomoc při hledání ztraceného klienta, který je již nyní v pořádku a my jsme
rádi, že vše nakonec dobře dopadlo,“ uvedla vedoucí PS Horní
Němčí paní Markéta Hurtová.
Mgr. Jana Mackovičová, sociální pracovnice,
a tým Pečovatelské služby Horní Němčí

Velké poděkování pracovníků a klientů Charitního domu v Nivnici
Ráda bych za všechny pracovníky, ale především za všechny klienty Charitního domu v Nivnici poděkovala všem, kteří na nás myslí.
Jedná se o všechny dobrovolníky, kteří nás zásobili šitými rouškami, firmy, které pro nás vytvořily ochranné štíty, firmy, které nám
posílají dobroty. Děkujeme i za modlitby.
Dík patří především těm, kteří v této době myslí na naše klienty.
Když se zamyslíme, je to pro ně opravdu velká zkouška. Asi 14
dní před státem nařízenou karanténou skončil zákaz návštěv kvůli
každoroční chřipkové epidemii. Své blízké mohli tedy klienti vidět pouze 14 dní. Navíc jsou to skoro tři týdny, kdy se zpřísnila
pravidla, a oni nejen, že nemohou vidět své blízké, ale ani sami se
nemohou potkat v jídelně, v kapli, na zahradě. Jsou vězni na svých
pokojích. Jsou smutní, přecitlivělí, neveselí. Aktivizační pracovnice za nimi 2x týdně dochází, ale není v jejích silách za jeden den

obejít všech 17 klientů. Ozývají se nám „Ježíškova vnoučata“, zda
jsme všichni v pořádku, jestli něco nepotřebujeme, jestli nám neschází peníze na materiál. Myslí na ně i dobrovolníci, od kterých
dostali nádherná Velikonoční přání.
Pro nás pracovníky pak jeden klient namaloval obrázek s popisem
„Dobří andělé“. Na jeho doporučení jsme si jej měli přilepit na dveře sesterny. Je to pro nás obrovské povzbuzení a vyjádřený dík, že
i v této době děláme svou práci dobře.
Všech si nesmírně vážíme a z celého srdce děkujeme, že na nás myslíte. Prosíme o modlitbu za klienty i za personál, abychom dostali
sílu vydržet ve zdraví, v pokoji. Ještě jednou DĚKUJEME.
Jarmila Kubáňová,
Charitní dům Nivnice

Charita Valašské Meziříčí

Charita v časech koronaviru
Je to zvláštní doba, kterou nikdo z nás nezažil. Všichni se ale
musíme jejím požadavkům přizpůsobit.

Ne jinak je tomu i v naší Charitě. Situace se dotkla všech – pracovníků i klientů. Všichni jsme museli pružně zareagovat na na-
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řízení vlády a respektovat vydaná rozhodnutí. Ta se mimo jiné
týkala také fungování několika našich služeb. Nejprve jsme museli uzavřít služby Denního stacionáře Radost, který se věnuje
seniorům a lidem se zdravotním postižením, poté přišla na řadu
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Z toho vyplynula potřeba zajistit
náhradní práci pro jejich personál. Část zaměstnanců se musela postarat o své děti kvůli uzavření škol, část, pokud to jejich
pracovní náplň dovolila, pracovala z domu, někdo se zapojil do
nových činností měst, která musela vzniknout jako reakce na aktuální situaci, aby pomohla svým občanům třeba s roznáškou potravinových balíčků. Ostatní se zapojili do šití látkových roušek.
Těch bylo potřeba, protože ochranných zdravotnických pomůcek
byl nedostatek, doobjednat je byl docela problém a slibované dodávky ze strany státu nepřicházely ve stanovených termínech. Do
šití se zapojil každý, kdo jen mohl. Někdo pral, jiný žehlil, další
stříhal a někdo šil. Nebyli jsme ale na to všechno sami. Pomoc
nabízeli dobrovolníci z veřejnosti, ze skautských oddílů… Po vyřešení aktuální situace ve svých provozovnách nás kontaktovali
a svoji pomoc nabízeli také zaměstnanci jiných firem, jejichž činnost byla uzavřená nebo omezená. Za pomoci všech přes Charitu
Valašské Meziříčí „přešlo“ 8 800 kusů látkových roušek různých
typů, barev, velikostí. V první řadě jsme pokryli jejich potřebu
u našich zaměstnanců a klientů služeb. Další jsme pak darovali
zájemcům z veřejnosti, pracovníkům a klientům Nemocnice ve
Valašském Meziříčí, Baťovy nemocnice ve Zlíně. Velké množství roušek jsme posílali do olomoucké Charity, do Arcidiecézní
charity a do Českého červeného kříže v Praze. Zásilka 1960 kusů
roušek mířila do italské Lombardie, která je nákazou velmi silně
postižena. Díky všem, kteří se do šití roušek zapojili a stále se,
byť v menší míře, zapojují.
Charita ale nezavřela všechny služby. Kromě již výše zmiňovaných, ostatní služby fungují dál. Všechna ale musela přijmout
přísná hygienická opatření. U několika z nich došlo ke snížení
počtu klientů z důvodů jejich obavy z nákazy, nebo možnosti poskytnutí dočasné péče ze strany rodiny.
Charita provozuje také pobytové služby a to Domov pokojného
stáří ve Valašské Bystřici a Azylový dům pro matky s dětmi ve
Valašském Meziříčí. Obě tato zařízení se musela připravit na nově
vzniklou situaci a co nejvíce snižovat riziko nákazy jak u klientů,
tak i u pracovníků. Musela si vytvořit tzv. krizový plán provozu
pro případ karantény nebo potvrzení nákazy, kdyby došlo k uzavření celého objektu. Ten obsahuje nejen vyčlenění pokojů pro nemocné, ale také seznam personálu, který by po celou dobu izolace

pečoval o klienty, o zajištění stravy pro zaměstnance i klienty,
atd. Na vzniklou situaci musely zareagovat také služby pro lidi
bez domova. U této cílové skupiny je v současné době prioritou
pracovníků dbát nejen na dodržování hygienických zásad, ale
především na povinnost nosit roušky, dodržovat omezení počtu
lidí ve skupině a omezení pohybu lidí na veřejnosti. Což je právě
u této skupiny osob velmi obtížné. Proto došlo k upravení provozní doby denního centra, kde se lidé bez domova mají možnost
zdržovat denně od 7:30 do 18 hodin. V 19 hodin začíná provoz
noclehárny. V minimálním čase uzavření služeb dochází k úklidu
a k dezinfikování prostor.
Ale nejsme v tom sami. Pomoc nám nabízejí jednotlivci i firmy.
Spousta lidí, firem a škol nám pomohla se zajištěním roušek –
dodala látky, nitě, pomohla se šitím. Jiní darovali nedostatkové
respirátory, ochranné štíty, dezinfekci. Místní restaurace zdarma
uvařila 100 obědů pro naše pracovníky v první linii. Jiní darovali
jídlo pro klienty. Všem velmi děkujeme za jejich pomoc a podporu.
Aktuální situace je pro všechny fyzicky a hlavně psychicky velmi
náročná. Pracovníci se s ní musí vyrovnat sami, zvládnout ji ve
svých rodinách a k tomu plně fungovat ve službách tak, aby na
klienty nepřenášeli své obavy a nervozitu. Naopak je musí uklidňovat, celou situaci vysvětlovat a přitom dbát na dodržování všech
nových opatření. A to vyžaduje velké úsilí a spoustu energie.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Charita Vsetín

Jak fungují služby Charity Vsetín v době „nouzového stavu“
Nouzový stav, vládní opatření, omezení pohybu, karanténa – to
jsou slovní spojení, se kterými se v poslední době setkává každý
z nás den co den. Tato situace, fungování v omezeném režimu,
měla dopad i na sociální služby Charity Vsetín, která ale není
poskytovatelem služeb pouze pro seniory.
Stacionář pro seniory Magnolia byl sice uzavřen 16. března a stále nevíme, kdy se opět setkáme s našimi milými seniory, přesto
se vedoucí stacionáře snaží být s jednotlivými klienty alespoň občas v telefonickém kontaktu, abychom měli přehled, jak se všem
daří a zda vše zvládají ve zdraví. Naopak Domácí zdravotní péče,
Charitní pečovatelská služba či Osobní asistenční služba jsou
v současné době vytíženy na maximum a snaží se být seniorům

a pacientům co největší oporou. Další ze služeb Charity Vsetín,
CAMINO – psychosociální rehabilitace pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním, svůj chod i přes vládní vyhlášení
nouzového stavu úplně neuzavřela. Bylo nezbytné službu do
jisté míry omezit, skupinové aktivity dočasně zrušit úplně, ale
individuální práce a nezbytná terénní služba za přísných hygienických podmínek funguje i nadále. Pracovníci zůstávají v kontaktu i s uživateli, kteří se rozhodli zůstat doma a nevycházet.
Poskytují tak všem tolik potřebnou psychickou oporu a podporují
víru, že tento stav nebude dlouho trvat a brzy se setkají všichni osobně v době, kdy služba bude fungovat v běžném režimu.
Součástí vládních opatření bylo i uzavření škol, kdy se novinkou
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pro všechny žáky, studenty, ale i učitele, stala distanční výuka
a vyučování online. Všichni se museli přizpůsobit a začalo se
vyučovat pomocí výukových videí, interaktivních prvků, vyrábět pracovní listy a „pomůcky na míru“. Pomoc a podporu tak
i nadále mnozí stávající uživatelé nacházejí v projektové aktivitě
Charity Vsetín, kterou je Mimoškolní příprava SIDERA. Ta ve
svém projektu „ V SIDEŘE SE UČÍME JINAK“ pokračuje i při
nařízeném nouzovém stavu, a protože nikdo netuší, jak dlouho
budou školy uzavřené, snaží se její pracovníci i nadále pomáhat
a podporovat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí při zvládání tzv. domácí výuky a plnění zadaných úkolů základních škol.
SIDERA tedy funguje nadále, i když ve zvláštním režimu, bez
osobního kontaktu. Pracovníci komunikují s dětmi a jejich rodiči

přes Skype, telefonicky nebo si také přes okno učebny předávají
vyhotovené pracovní listy a podpůrné pomůcky. Denně probíhají
telefonické konzultace mezi pracovníky SIDERY, rodiči i pedagogy základních škol tak, aby domácí výuka probíhala co nejefektivněji, děti ji vnímaly pozitivně a i přes nastalé změny byly
schopny zvládat plnění školních povinností.
Naproti tomu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO
muselo svoji činnost pozastavit v době pandemie úplně a stejně jako
u Stacionáře pro seniory nikdo netuší, kdy se budou naši sociální
pracovníci moci s dětmi opět setkat. Vzhledem k tomuto typu sociální služby nemohou být pracovnice s uživateli v kontaktu a nezbývá jim, než se těšit, až se opět v klubu všichni sejdou a všechny
plánované aktivity, besedy a výlety si dodatečně vynahradí.

Poděkování Charity Vsetín
„Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.“
Antoine de Saint-Exupéry, francouzský spisovatel (1900–1944)
Stejně jako všude jinde, i u nás v Charitě Vsetín skloňujeme
v současné době slovo „koronavirus“ ve všech pádech. Náš Denní
stacionář Magnolia je sice již od 13. března pro naše seniory zavřený, ale ostatní služby Charity Vsetín stále fungují a naše zdravotní sestry, ošetřovatelky i pečovatelky nadále dojíždí za svými
pacienty a klienty, aby jim zprostředkovaly všechny potřebné
zdravotní úkony a péči.
Vážíme si podpory, pomoci a solidarity, které se nám od široké veřejnosti dostává, a kterou nám v současné nelehké době
naše okolí projevuje. Díky této pomoci můžeme stále fungovat
pro naše klienty, dokázali jsme zabezpečit jejich ochranu a jsme
schopni dodržovat veškerá nařízená bezpečnostní opatření. Roušky, dezinfekce, ochranné pomůcky, to vše jsme dokázali organizačně zajistit, a přesto že tyto prostředky musíme neustále doplňovat, díky obětavostia píli jsme schopni nastalé situaci čelit.
Jsme vděčni všem švadlenkám, které nás podpořily ušitím stovek
roušek a velký dík patří také firmám ELLIPSE CZ, EPIGON Rožnov p. R., VTR s.r.o. Rožnov p. R., Okresnímu sdružení hasičů
Vsetín, Nadačnímu fondu SVĚT OKEN nebo UTB Zlín, které
nám poskytly podporu zakoupením nebo věnováním ochranných
prostředků. Naše poděkování patří také lékařům, zdravotníkům,
hasičům či policistům, prodavačkám a dalším profesím, které se
dnes a denně vystavují riziku nákazy a jejichž práce a obětavosti

si velmi ceníme. Nezapomínejme ale na pečovatelky, ošetřovatelky a terénní zdravotní sestry, které se starají o lidi v domácnostech, nahrazují jim mnohdy rodinné příslušníky, kteří je nyní nemohou navštěvovat a dělají vše pro to, aby tyto seniory nedostihlo
virové onemocnění.
I vy můžete podpořit služby Charity Vsetín a to přes platební
bránu portálu Darujme.cz, odkaz Charita Vsetín - https://www.
darujme.cz/projekt/1202422 .
Eva Šafaříková,
Fundraiser/PR, Charita Vsetín

Charita Vyškov

Bůh Otec poslal klientům Chráněného bydlení cvičitele
Bůh nad námi bdí a pomáhá, když to potřebujeme. Mám na to důkaz. Povím vám, co se nám teď v pondělí přihodilo a začnu ještě
o pár dní dřív:
Naši klienti Chráněného bydlení obvykle tráví přes den čas v Centru denních služeb, kde jsou spokojení a tráví ho smysluplně. Chodívají tam pěšky pěknou procházkou městem, takže mívají i pohyb, což je zvlášť pro některé postižené vynikající. Od doby, co
je vyhlášena karanténa a kvůli nařízením zavřené naše CDS, jsou
klienti povětšinou zavření na domečku Chráněného bydlení, kde
sedí a hledí na televizi. Většina klientů i zaměstnanců se s neobvyklou situací snaží nějak vyrovnat, ale určitá míra nervozity je
tam pořád. Navíc klienti, nyní už několikátý týden zavření, mají
problémy s pohybem. Některým ochably svaly tak, že začali padat

a nejsou schopni bez přestávky ujít víc než sto metrů, někteří sotva
přejdou dvůr. A není k dispozici dostatek pracovníků, kteří by si je
jednoho po druhém brali na cvičení nebo procházky a znovu je rozpohybovali. Měli jsme neurčitou nabídku od místních skautů, ale
zatím nikdo konkrétní nepřišel. Všichni to vnímají jako problém,
zvyšuje to napětí a vedoucí při vyhlídce trvání omezení vycházek
a z vidiny dalšího zhoršování stavu klientů nespí. Modlí se a prosí
o pomoc.
A nyní se přeneseme do pondělí. Z ničeho nic se najednou u nás
na dvoře objevil pán. Dostal se až ke mně s tím, že je teď kvůli
epidemii doma, chtěl by nějak pomáhat, napadla ho Charita a tak
je tady. Jen tak, jako dobrovolník. Začali jsme si povídat a vykládala jsem mu, co u nás dobrovolníci dělají, jak někteří nosí nákupy
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potřebným seniorům domů a podobně. Pak jsem si vzpomněla na
naše klienty Chráněného bydlení a pověděla o nich pánovi. Tomu
se rozzářily oči a na tváři se objevil úsměv. Ani si to neuvědomil
a vypadlo z něj, že se bál, že ho pošleme na nákupy, že by to udělal,
ale toto je mnohem lepší, pro něj jako šité na míru a že moc rád.
Pán je učitel tělocvikář na Univerzitě obrany. Ještě ten den klienty navštívil, po jednom je vzal na procházku a zmapoval si jejich
stav. Teď za nimi dochází dvakrát denně, cvičí s nimi, spřátelili se
a dnes s nimi bude na dvoře jen tak opékat špekáčky. Se všemi si
sedl jako "zadek na hrnec". On je rád, že pomáhá tam, kde to má
smysl a my jsme rádi, že ho máme, že nás Pán Bůh vyslyšel a poslal
nám ho. A všichni doufáme, že ho to bavit nepřestane a bude nás

navštěvovat i nadále, až epidemie skončí. Vždy jsem věděla, že na
Něj se můžeme spoléhat a tak je to správně, ale takový až hmatatelný důkaz, že to opravdu funguje, rozhodně zahřeje u srdce (a taky
doslova spadne čelist, když vám to všechno docvakne). Tak vám
všem přeji, aby i vás hřálo vědomí, že On nad námi bdí a aby vám
i tato příhoda dodala klidu na duši, že spolu a s Ním to všechno
zvládneme. Požehnané svátky. A děkuji, že jste dočetli až sem.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Ing. Zdeňka Horáková
ředitelka

Charita Zlín

Bůh nám dává sílu k odpuštění sobě i druhým
Na přání Pána Ježíše ve zjevení sestře Faustyně Kowalské ustanovil papež Jan Pavel II. druhou neděli velikonoční (letos 19. 4. 2020)
za svátek Božího milosrdenství. Při jejím svatořečení 30. 4. 2000
v Římě řekl: „Bůh si vyvolil tuto prostou, nevzdělanou, ale statečnou
a bezmezně jemu důvěřující řeholnici, aby jí svěřil velké poslání: nést
světu poselství Milosrdenství.“
Moji kamarádku Petru si rodiče adoptovali. Myslím, že k oboustranné spokojenosti. Byla ještě maličká, když k adopci došlo.
Ale přesto si na první setkání s nimi pamatuje. Když jsem byla
u nich na návštěvě, její adoptivní maminka mi vyprávěla, že
tehdy přišli do dětského domova a mohli si vybrat dítě, které
chtěli. Tak to dříve chodilo. Byli s manželem domluvení na holčičce. Malá Petra se jim moc líbila, tak si s ní začali povídat.
Rozhodnuti pro ni byli téměř okamžitě. Domluvili se tedy, že si
holčičku vezmou domů. „Víte, ale pak se stalo něco, co mě dodnes mrzí,“ řekla mi Petřina maminka. „Přiběhl k nám čtyřletý

Ze Skautského krizového centra Zlín si odvážíme dva obličejové plexi štíty pro pečovatelky a pro každého pracovníka
mini lahvičku s desinfekcí na ruce. Děkujeme za spolupráci se
skauty, kteří se do pomoci vrhli s velkým nasazením. Jsou naší
velkou nadějí!

Lojzík, byl to kamarád naší malé a díval se na nás a prosil: ´Prosím vás, vezměte si mě taky, já málo sním.' Už ani nevím, jakým způsobem jsme ho odmítli. Nebyli jsme připraveni na jeho
prosbu. A já jsem ani neměla odvahu si na manželovi vyprosit
další dítě. Ale slova toho malého chlapečka mě bolí dodnes. Jak
muselo být pro něj těžké tuto prosbu vyslovit. Jak ho naše odmítnutí muselo bolet.“
S Petřinou maminkou jsem se viděla o několik let později a tehdy se ještě jednou o tomto chlapci, o Lojzíkovi, zmínila. Řekla
mi, že už si dokázala odpustit, že na něj vzpomíná s láskou, že
se za něho modlí a věří, že pro něj Bůh našel milující rodiče.
A tak i když se nám podaří udělat špatné rozhodnutí, Bůh nám
dává sílu k odpuštění sobě i druhým. Požehnaný čas!
Noela Frolková,
pastorační asistentka Charity Zlín

Napadá vás za poslední dva dny jiné slovo, než SOLIDARITA?
= dobrovolná společenská soudržnost mezi rovnými, ochota ke
vzájemné pomoci a podpoře v rámci skupiny. Člověk je solidární
s nějakou skupinou, pokud ji podporuje a její úspěchy i neúspěchy
pociťuje jako vlastní. Děkujeme nejen kolegyni Janě Strouhalové
a Hance Puype, ale i VŠEM švadlenkám, které, někdy prvně v životě usedají k šicím strojům a vyrábějí roušky. Děkujeme všem,
kteří nabízejí svoji pomoc poskytovatelům služeb i konkrétním
seniorům. Děkujeme všem našim uživatelům a jejich rodinám za
důvěru v nás vloženou. Jsme tady pro ně!
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Charitní ošetřovatelská a hospicová domácí péče Zlín: Z oka
do oka... Tak to už se našim zdravotním sestřičkám nějaký ten
pátek nezdařilo. V posledních týdnech spíše platí ´z ucha do
ucha´ prostřednictvím telefonu nebo také ´z oka na nástěnku´.
Nouzový režim Covid-19 spočívá v míjení se na pracovišti.
A když už začíná být děvčatům smutno, spolu to zvládneme!

Máme ho! Máme ho i ve Zlíně! Petr Čáslava, jednatel FOODEX s.r.o., napsal: „Chtěl jsem ve stručnosti informovat, že
od zítra budeme mít ve Zlíně náš Rouškomat. Výtěžek z prodeje
bude rozdělen mezi 3 organizace, včetně Charity Zlín. Budou
zde roušky od 50 korun. Spoustu informaci naleznete na našem
Facebook profilu @Foodex.cz, nebo internetových stránkách.
Děkujeme!

Tak konečně z děvčat budou dokonalé fešandy aneb Zlínský
kraj distribuuje průběžně do sociálních a zdravotních služeb
osobních ochranné pomůcky: jednorázové roušky, respirátory,
rukavice, brýle, návleky ... Děkujeme!

Tak už byly v terénu. A jsou úžasné. Co? Obličejové plexištíty
od pana Lubomíra Pečivy z Rožnova pod Radhoštěm. A sluší
všem našim zdravotním sestřičkám z Charitní ošetřovatelské
a hospicové péče Zlín. Děkujeme!
Se loučíme ... A ano, bude se stýskat. Během tří týdnů se ´pečovatelské´ autíčko Suzuki Ignis prohánělo městem Zlínem, podívalo se i do větších či menších obcí v širším okolí. Zkrátka, bylo
to svižné, bezpečné, krásné. A najezdilo téměř 700 km. Za to
děkujeme Simcar - prodejci Suzuki s.r.o. se sídlem ve Fryštáku.
Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: Zlínský
kraj z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, statutární město Zlín a dárci.
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Děkujeme maminkám z azylového domu, které se s ochotou
zapojily do šití ústenek. Část poslouží přímo obyvatelkám domova, část je prostřednictvím statutárního města Zlína předávána
potřebným.
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, finanční podpora:
Zlínský kraj z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2020, statutární město Zlín a dárci.

Tak schválně, z fotografie plyne, že se pečovatelky:
a) nepohodly a založily dva (ne)smiřitelné tábory
b) v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy COVID-19 z preventivních důvodů dočasně vyjíždějí za uživateli služby ze dvou stanovišť a tím pádem se nějaký čas nepotkají ...
Správnou odpověď b) potvrzují děvčata z Charitní pečovatelské
služby Zlín.
Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj
z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, statutární město Zlín a dárci.

„Manžel mi poradil, ať to na vás zkusím,“ přiznala stěžovatelka
Pečovatelská služba. Je poskytovaná především starým a nemocným v jejich domácím prostředí. Sociální služba je tedy realizovaná
u těch, kteří potřebují podporu druhé osoby. Díky ní pak tito lidé
mohou žít i v čase ztráty soběstačnosti ve svém přirozeném prostředí
a zachovat si tak mnohé dosavadní zvyklosti. Z pohledu pracovníků,
pečovatelů, jde o zajímavou, pestrou, ale zároveň psychicky i fyzicky
nelehkou práci, kde nesmí chybět srdce na dlani. Práci, která přináší
spoustu radosti. I když někdy možná trochu nahořklé. Jak už bylo
zmíněno, pečovatelská činnost je skutečně velmi fyzicky i psychicky
náročná. K tomu, aby všichni zainteresovaní byli spokojeni, musí být
dodržovány v případě poskytovatelů sociálních služebjisté písemně
dané zásady. Vedle úcty, empatie, ochoty, odbornosti či profesionality je to důvěra. Důvěra mezi pracovníky a uživateli, včetně jejich
rodin. Tedy vzájemná důvěra. Asi není na světě nikdo, kdo by důvěru
byl schopen ignorovat. Na význam tohoto slova existuje mnoho citátů. Ten od holandského akademika jménem Manfred De Vries říká:
„Důvěra je jako velmi jemná květinka. Dlouho jí trvá, než rozkvete,
ale snadno se zašlápne.“
Blížil se nejen konec pracovní doby, ale i poslední únorový pracovní týden, když vedoucí služby zazvonil telefon a v něm poměrně
rázný ženský hlas: „Ta vaše pracovnice, taková mladá, u maminky
před čtrnácti dny pokazila mikrovlnnou troubu. Teď se netočí talíř.
Žádám od vás úhradu opravy, nebo novou mikrovlnku. Pracovnice
stále dokola jídlo přihřívala, strkala do něho prsty k zjištění teploty a cvakala ovládacím knoflíkem stále dokola. Cvak, cvak, cvak,
cvak...“ Trošku zvláštní stížnost, blesklo hlavou vedoucí. Volající

ujistila, že vše prošetří a hned následující pracovní den se ozve.
Bylo záležitostí sekund vyhledat, kdo u jmenované v onen den poskytoval službu. To, co k oznámenému problému sdělila velmi zkušená pečovatelka, se tak trošku rozcházelo s tvrzením nespokojené
dcery uživatelky: „V ten den jsem uživatelce jídlo ani neohřívala, ani
nepodávala. Byla u ní její dcera, která se o to chtěla sama postarat.
Já vykonala veškeré ostatní smluvně dohodnuté úkony.“ Že tomu tak
skutečně bylo, odpovídal i záznam ke službě.
Nazítří zazvonil telefon, tentokrát ale u stěžovatelky. Volala jí vedoucí pečovatelské služby Mgr. Zdeňka Vlčková, aby ji informovala
o výsledku svého šetření a ocitovala pracovnici, které ona plně důvěřuje. To, co se tentokrát od stěžující si dámy dozvěděla, ji, obrazně
řečeno, vyrazilo dech: „To nechte tak, ono je to vlastně dobré. Zapomeňte na to. Zapomeňte.“ Po krátké odmlce ještě žena dodala: „No,
když on mi manžel poradil, ať to na vás zkusím...“ Z podnětu vedoucí zazněla před ukončením hovoru z úst stěžovatelky strohá omluva.
Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj
z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, statutární město Zlín a dárci.
Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka
Služby poskytované Charitou Zlín spolufinancují: statutární město
Zlín, Zlínský kraj a dárci. Děkujeme!
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Charita Česká republika pomáhá dvěma těžce zasaženým zemím:
Itálii a Španělsku
Pandemie onemocnění COVID-19 nezná hranice, stejně jako
pomoc v boji proti ní. Přestože se v současné době plně zaměřujeme na ochranu našich klientů před nákazou, především seniorů v zařízeních sociální péče a lidí z ohrožených skupin, kritický vývoj situace nejen v Itálii a Španělsku, ale téměř na celém
světě, nemůžeme nechat bez odezvy. Masivní šíření koronaviru
způsobilo, že jejich zdravotnictví kolabuje, počet úmrtí stoupá
a život v zemích je prakticky paralyzován.
Ze svého krizového fondu, určeného zejména pro pomoc v zahraničí, jsme uvolnili dvakrát 5000 eur, které poputují partnerským organizacím Caritas Italiana a Cáritas Española. Ty se
ze všech sil snaží zajišťovat a distribuovat ochranné pomůcky
a nadále se starat o nemocné, kteří sice zůstali v domácí péči,

ale přesto potřebují pomoc. „Tímto gestem chceme vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří přišli o své blízké nebo se v důsledku epidemie dostali do těžké životní situace,“ vysvětluje Lukáš Curylo,
ředitel Charity Česká republika.
Přispějte i vy – na účet nebo formou DMS:
• sbírkový účet číslo 55660022/0800, variabilní symbol 249
• dárcovská SMS ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo
87 777 stojí 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 28,50 Kč
Připojte se k lidem spojeným solidaritou na vlně pomoci proti bezmoci. Děkujeme!

Rodinám v tísni chybí v důsledku pandemie často základní materiální potřeby
Olomouc – Měsíc po vyhlášení nouzového stavu. Rodina se
čtyřmi dětmi, která si z důvodu karantény nemohla vyzvednout na poště peněžní poukázky, se ocitla bez jídla. Matce samoživitelce s třemi dětmi byla snížena mzda, pokud v příštím
měsíci zaplatí nájem, nebude mít už s dětmi z čeho žít. Charita Olomouc se v nastalé krizové situaci zaměřila na pomoc
a podporu rodinám na Olomoucku, u kterých došlo z důvodu
vládních nařízení k poklesu příjmu. Jedná se o situace akutní
krize, kdy rodina nemá finanční prostředky na nákup potravin,
léků, hygienických potřeb či drogerie, na provoz domácnosti.
Na pomoc rodinám a lidem v krizivyhlásila finanční sbírku

část obyvatelstva. Jde především o osoby, které jsou odkázány
pouze na jeden příjem, což jsou typicky matky samoživitelky.
Komplikace však také mohou nastat u lidí, ocitajících se v exekucích, či ve vícečetných rodinách, zvláště v případech, kdy
jeden z rodičů ztratí zaměstnání.

Darem proti následkům koronaviru.
Středisko pro rodiny a děti Charity Olomouc pomáhá rodinám materiální pomocí ve formě potravin a drogerie či dalších
nejnutnějších potřeb pro děti, jako jsou pleny, náhradní umělé
mléko nebo drogerie pro nejmenší. Situace, kdy rodina zcela
přišla o příjem, se často týkají rodičů samoživitelů. Z důvodu
ošetřování člena rodiny u nich došlo k 40% snížení mzdy, přitom tyto prostředky jim budou vyplaceny až ke konci následujícího měsíce. „Očekáváme nejprudší nárůst počtu těchto
rodin, a to z důvodu, že rodinám nedorazí mzda a ošetřovné
jim bude vyplaceno až do 30 dnů od odeslání zaměstnavatelem. Snadno se tak může stát, že se rodiny ocitnou v určitou
chvíli zcela bez prostředků,“ vysvětluje Petra Pavlíčková, vedoucí střediska.
Charita Olomouc se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc
a solidaritu s lidmi v nouzi na Olomoucku. Pro tento účel zřídila finanční sbírku. Shromážděné prostředky Charita poskytne
průběžně lidem na základě sociálního šetření v prokazatelně
těžkých životních situacích, které je nutné řešit naléhavě a neodkladně. Kromě finanční pomoci nabízí Charita rovněž materiální pomoc včetně sociálního poradenství. Dopady opatření proti šíření koronaviru pocítí nejvýrazněji sociálně slabší

Eva Štefková,
Charita Olomouc

Přispět je možné na Darujme.cz nebo na konto:
115-1405220217/0100, variabilní symbol 1701
Charita Olomouc prosí o jakoukoliv podporu a děkuje za projevenou solidaritu.
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