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V sobotu 19. září se sešlo v Olomouci na tradiční Romské pouti na 130 účastníků. Ve srovnání s minulými ročníky byla návštěvnost
z důvodu koronaviru skromnější, o to více však měli poutníci příležitost prožít hlouběji vzájemné setkání s Bohem a spolu navzájem.
Romská pouť se nesla v duchu letošního tématu Jekhetane (Společně).
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DUCHOVNÍ SLOVO
Milí charitní spolupracovníci,
V této době rostoucí nejistoty, obav a těžkostí jsem si vzpomněl
na pasáž z jedné knihy, jejíž název i autorku jsem úspěšně zapomněl, ale o to vyprávění se s vámi podělím.
Hrdinka té knihy, říkejme jí třeba Marie, je na cestě za svým
milým a jdou s ní dvě průvodkyně, které nejsou na první pohled nijak vlídné, ale ve skutečnosti jí opravdu pomáhají a povzbuzují ve chvílích, ze kterých má strach a v situacích, ve
kterých by všechno vzdala.
Jednou se před nimi v dálce objeví strmá skalní stěna. „Tam
přece nikdy nemohu vylézt,“ vykřikne Marie. Její průvodkyně
ji vezmou za ruce a přivedou blíž a ony uvidí, že ve skalní stěně
je stezka, která vede vzhůru. Marie si oddechne, ale vzápětí
uvidí na stezce kamzíka. Ten přeskočí skalní rozsedlinu, která pod vrcholem stezku protíná. „Tak tohle je úplně vylouče-

no,“ vyhrkne hrdinka. Průvodkyně jí přesto jemně, ale pevně
pomohou stoupat po stezce. Když přijdou k rozsedlině, zjistí,
že přes ni vede lávka, po které mohou bezpečně projít, kterou
kamzík ignoroval a kterou nemohli zdola vidět.
Ten milý je Pán Ježíš a ty průvodkyně jsou bolest a těžkost
a z vyprávění vykukuje naděje.
Rádi bychom před těžkostmi utekli nebo se před nimi schovali.
Ony ale patří k našemu životu. Pán Ježíš prošel těžkostmi života i smrti do radosti, která už nikdy nepřestane. Přes všechny
potíže prožíval radost i během pozemského života. Při poslední
večeři řekl apoštolům: „To všechno jsem vám řekl, aby moje
radost byla ve vás a vy abyste se radovali naplno.“ Vytrvejme
i my na cestě.
P. Bohumír

ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE

21. výročí posvěcení Kaple Božího milosrdenství
Pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc si 18. záři připomněli 21. výročí posvěcení Kaple Božího milosrdenství. Připomínkovou mši svatou sloužil prezident ACHO P. Bohumír Vitásek.
Kaple Božího milosrdenství, tedy Caritas, byla požehnána arcibiskupem Janem Graubnerem v září roku 1999 v den památky sv. Ludmily. Základní idea této kaple vyjadřuje cestu Cha-

rity jako nástroje k uskutečňování milosrdné lásky. Charita
se ujímá lidí v nouzi a svou službou jim pomáhá k důstojným
životním podmínkám, jak materiálním, tak i duchovním. Doprovází je na cestě od materiální bídy k slušnému zabezpečení,
od utrpení k radosti, ze tmy ke světlu.
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CHARITA ČR

Charita pro Libanon: Opravy domů i dodávky potravin v Bejrútu
Praha 18. září 2020
Ničivá exploze, která v srpnu otřásla libanonským Bejrútem, zasáhla do životů stovek tisíc lidí. Charita Česká republika ihned
poslala na pomoc 10 tisíc eur (přes 260 tisíc Kč) ze svého  krizového fondu a vyhlásila veřejnou sbírku, do které přispěli čeští
dárci více než 2 miliony korun.
Po výbuchu v bejrútském přístavu na začátku srpna přišlo o střechu nad hlavou přes 300 000 lidí, více než 6 500 jich bylo zraněno
a téměř 200 obyvatel zemřelo. Situaci navíc komplikuje fakt, že
se Libanon potýká s hlubokou ekonomickou krizí, politickou nestabilitou a rostoucími počty nakažených koronavirem.
Okamžitá pomoc
Bezprostředně po tragédii jsme společně s Charitami z jiných
zemí přispěli na okamžitou pomoc z našeho krizového fondu (ten
je tvořen z výtěžku Tříkrálové sbírky). Peníze byly použity na
ošetření raněných, zajištění potravin, oblečení a hygienických potřeb. Důležitá byla také psychologická podpora pro lidi zasažené
výbuchem. Veškeré humanitární aktivity v oblasti koordinovala
libanonská Charita.
Jak vypadala pomoc na místě v číslech?
• bylo rozdáno přes 3 700 balíčků se základními potravinami
a 44 500 hotových jídel
• první pomoc byla poskytnuta pro 507 raněných a dalších
8 700 lidí obdrželo potřebné léky
• psychologové poskytli pomoc 130 lidem
• s pomocí mladých dobrovolníků byly odklizeny škody ve 644
domech
• v srpnu poskytla Charita Libanon pomoc více než 64 500 lidem zasaženým explozí
Návrat do normálního života
Souběžně s okamžitou podporou se také rozběhly přípravy plánu
na dlouhodobější pomoc. Cílem je, aby se lidé zasažení tragédií

postavili znovu na vlastní nohy. Právě na tento záměr půjdou peníze od českých dárců. Zaměříme se především na opravy zničených domů, příspěvky na jídlo a psychosociální pomoc obyvatelům, kteří se vyrovnávají s traumatickým zážitkem.
Tato činnost bude trvat do dubna 2021. Charita Česká republika na něm spolupracuje s Charitou Švýcarsko, Charitou Libanon
a dalšími evropskými Charitami. Mezi naše hlavní cíle patří:
• 840 rodinám poskytneme peníze k opravě jejich domů a bytů
• 565 rodin obdrží peníze na pokrytí základních potřeb jako je
jídlo, léky nebo oblečení na dobu tří měsíců
• 200 lidem bude poskytnuto psychologické poradenství
• 250 dětí se zúčastní volnočasových aktivit, kde jim bude poskytnuta psychologická podpora
Čeští dárci přispěli na sbírkové konto Charity Česká republika
pro Libanon celkovou částkou 2 198 183 Kč (z toho 1 869 812 Kč
na charitní účet, 308 143 Kč prostřednictvím Darujme.cz a 20 228
Kč na DMS).
Velmi děkujeme všem, kteří na sbírku pro Libanon přispěli. I díky
vaší pomoci má život v Bejrútu šanci se zase vrátit do normálu.
Stále je možné přispívat na sbírkový účet číslo 55660022/0800
u České spořitelny, VS 129.
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo
87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 či DMS
CHARITASVET 90
Kontakt pro média:
Evžen Diviš, regionální manažer pro Mongolsko, Gruzii, Moldavsko, Balkán a Blízký východ, e-mail: evzen.divis@charita.cz,
tel.: + 420 731 646 991
Jakub Líčka, generální sekretář Charity Česká republika,
jakub.licka@charita.cz, tel.: +420 603 557 990

Zprávy z Charit
Charita Moravská Třebová

Den pro pěstounství 2020 Moravská Třebová
Charita Moravská Třebová ve spolupráci s Pardubickým krajem
a neziskovými organizacemi uspořádala v neděli 13. září 2020
v prostorách moravskotřebovského zámku 4. ročník Dne (pro)
pěstounství. Den pěstounství se stal oslavou rodiny, oceněním
pěstounů a ukázkou dobré spolupráce sítě služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Celá akce probíhala pod záštitou a za přímé
účasti Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje. Den pro pěstounství moderoval Jiří Wrobel.
„Stejně jako v jiných krajích i my si uvědomujeme, že pěstounů
stále není dost. Proto jsme se rozhodli touto formou poděkovat
a ocenit stávající pěstouny za jejich práci a ukázat ostatním, že pěstounství je možnost jak pomoci dětem v nouzi,” říká Pavel Šotola.

Myšlenka Dne pro pěstounství vychází z potřeby poděkovat stávajícím pěstounům v Pardubickém kraji za jejich ne vždy snadnou
práci při péči o děti, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách.
Krásné počasí přilákalo více než 400 návštěvníků, kteří se v areálu zámku mohli setkat se zástupci kraje a neziskových organizací.
Byl připraven bohatý doprovodný program v historickém duchu,
který obstarala skupina Arcus (gothic music), orientální tanečnice AYISHAH, Základní umělecká škola Moravská Třebová, šermířská skupina S.P.G. Old Guard a mistr popravčí Martin. Celý
den probíhala soutěž pro rodiny, která propojila jednotlivé stánky
organizací a krajského úřadu. Na každém stanovišti organizací
probíhala soutěžní aktivita, účastníci hry sbírali razítka do hrací
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karty a na stánku krajského úřadu, který byl cílovým bodem celé
hry, pracovnice kraje rozdávaly drobné dárky. Oceněním pro pěstounské rodiny byl také volný vstup do zámecké expozice „Jak se
žilo na venkově“ a do Geologické expozice.
Velký zájem byl o diskusní setkání s radním Pavlem Šotolou
a zástupci sociálního odboru kraje. V nabitém programu se sešlo několik desítek lidí, převážně z řad pěstounů, aby diskutovali
o novinkách v oblasti péče o ohrožené děti. Jejich aktivní účast na
diskusi potvrdila zájem a chuť aktivně se podílet na pozitivních
změnách v oblasti péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji.
Den pěstounství se stal místem pro vzácná setkání a tradiční oslavou pěstounství.
Charita v Moravské Třebové je doprovodnou organizací pro
zájemce o pěstounství
Stará se momentálně o dvacet pět pěstounských rodin. Být pěstounem totiž znamená mnoho byrokratických úkonů. Proto si

pěstouni mohou vybrat některou z organizací ve svém bydlišti,
která jim pomůže se zorientovat. Pěstounem může být každý
dospělý člověk s vhodnými bytovými podmínkami, který o tuto
činnost projeví zájem. Ale takový člověk musí projít přípravou.
Zájemci o pěstounství si nejprve musí podat žádost na odboru
sociálně právní ochrany dětí. Z tohoto odboru je žádost předána
na příslušný kraj. Kraj se pak danému člověku ozve a pozve ho do
tzv. přípravy na pěstounskou péči. Ta trvá různě dlouho. A kdy
může budoucí pěstoun mít dítě doma? Od podání žádosti až do
doby, kdy se dítě dostane do pěstounské péče, může uplynout různě dlouhá doba. Může to být vyřízeno do půl roku, ale může to
trvat i rok.
Kontaktní osoba: Martina Jínková, telefon: 733 742 083, e-mail:
martina.jinkova@mtrebova.charita.cz

Charita Nový Hrozenkov

Ve středu 16. 9. 2020 proběhlo žehnání nového
„Zázemí terénních služeb Nový Hrozenkov“
Slavnostní požehnání bylo zahájeno mší svatou, kterou celebroval biskup Mons. Antonín Basler, který poté dům požehnal. Této
slavnostní události se zúčastnila řada významných hostů. Mezi
nimi např. prezident Arcidiecézní charity Olomouc Mons. Bohumír Vitásek, emeritní ředitel ACHO Jindřich Suchánek, poslankyně EU a předsedkyně Spolku za obnovu venkova Veronika
Vrecionová, starostové a kněží našich oblastí, zástupci firem, které jsou našimi významnými sponzory: Austin Detonator, Kayaku
Safety Systems, Lesy augustiniánského opatství a Galvamet. Zástupci firmy Archika a Tesp, kteří stavbu projektovali a provedli
rekonstrukci, se přišli podívat na slavnostně vyzdobený dům.
Náš projekt – zkvalitnění zázemí terénních služeb – nám umožnil dát pod jednu střechu terénní služby – Charitní pečovatelskou
službu, Domácí zdravotní péči, Osobní asistenci, Domácí hospicovou péči, Sociální rehabilitaci, Poradnu sv. Rity a společně
s nimi nezbytnou administrativu, kterou potřebujeme k tak rozsáhlým službám, jaké zde máme. Místo Zázemí je ve středu obce,
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blízko obecního úřadu, kostela, lékárny, lékaře a také železniční
a autobusové zastávky. Lidé, kteří se za námi chtějí zastavit, to
mají blízko a my jsme rádi. Snažíme se v terénu zajišťovat služby
365 dní roce a to i 5x denně. Zatím se u nás nečeká a doufám, že
to tak i zůstane. Chceme být lidem nablízku v době, kdy potřebují
rychlou radu, uklidnění, pomoc, pak už to jde líp. I když máme
dva malé domovy, terén je pro nás stále na prvním místě.
Judita Grycmanová

Charita Olomouc

Ministryně práce a sociálních věcí zavítala do Potravinové banky
Olomouckého kraje
Olomouc – V úterý 25. srpna se setkala Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí ČR, se zaměstnanci Potravinové
banky v Olomouckém kraji a zástupci z řad poskytovatelů sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) realizuje již pátým rokem projekt Potravinová a materiální pomoc pro
děti ohrožené chudobou, jehož součástí jsou nyní nově i balíčky
školních potřeb pro děti z rodin ocitajících se v nouzi. V rámci
společné diskuze s ministryní otevřeli přítomní i některá z palčivých témat poskytování materiální pomoci v sociálních službách.
Do Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP
PMP) se v Olomouckém kraji zapojilo 21 organizací. Potravinová banka (PB) zajišťuje administrativu projektu. „K nám do
potravinové banky se dovezou potraviny, hygiena, textil, domácí
potřeby a nově i školní pomůcky pro celý kraj, následně je naši
pracovníci rozdělí dle příslušných kritérií pro jednotlivé organizace,“ vysvětlila Martina Koutná, zástupkyně vedoucí Potravinové banky v Olomouckém kraji. Závoz školních pomůcek letos
proběhl v rámci projektu poprvé. Celkem bylo dodáno 941 balíčků školních pomůcek pro Olomoucký kraj.   „V jednom balíčku
jsou obsaženy desky na sešity, vybavený penál, štětce, pastelky,
pravítko, barevné papíry, to vše je nachystáno v igelitce, kterou si
rodina může rovnou převzít,“ doplňuje Martina Koutná.
„Jsem ráda, že se nám i tento rok podařilo přichystat 16 000 balíčků školních pomůcek pro děti, jejichž pracující rodiče si z finančních důvodů nemohou nákup dovolit. Distribuci pomoci
zajišťují potravinové banky, neziskové a charitativní organizace
nebo městské příspěvkové organizace, které přesně znají životní
situaci svých klientů. Těší mě, že jsem do jedné takové mohla při
mém olomouckém výjezdu zavítat,“ sdělila Jana Maláčová.
Jak účinněji dostat pomoc k potřebným
Ministryně se zajímala, co potravinovou banku a poskytovatele sociálních služeb nejvíce trápí. „Za potravinovou banku jsme
zmínili například problém skladby darovaných komodit – nedostatek kvalitních potravin, kdy je poptávka například po surovinách na vaření mnohem větší, než co zvládneme nabídnout a také
cesty jak se tento nedostatek snažíme řešit – jednání se supermarkety, navázání spolupráce s místními výrobci a zemědělci,“
přiblížil Kamil Pravec, koordinátor skladu Potravinové banky
v Olomouckém kraji.

Stranou zájmu nezůstala ani problematika výdeje potravin v sociálních službách. Zástupci z řad jejích poskytovatelů (Charita
Olomouc, Armáda spásy, Člověk v tísni) upozornili na skutečnost, že sociální služby často nemají oficiální prostor pro to jak
dodat potraviny ke klientům, kteří by je potřebovali. „Současná
legislativa a nastavení systému sociálních služeb neumožňuje
velké části těchto služeb distribuovat potraviny a materiál přímo
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a posléze si tuto činnost vykázat jako tzv. základní, tedy tu, na
kterou se vztahují provozní dotace. Tím pádem musí tuto klíčovou distribuci materiálu realizovat jako vedlejší činnost, kterou
musí hradit z jiných, často velmi omezených zdrojů,“ přiblížil
Jan Buka, zástupce ředitele Charity Olomouc.
Zástupci organizací shodně uvedli, že v praxi se zároveň objevují
rodiny a jednotlivci, kteří nespadají do cílových skupin daných
sociálních služeb, což popsaný problém ještě více zablokuje a tito

zájemci se tak k nezbytnému materiálu dostávají jen velmi obtížně. Vyřešení tohoto problému by umožnilo vznik tzv. center
materiální pomoci, která by se stala nástrojem sociálních služeb
v daných regionech a materiál by adresně darovala tam, kde je
potřeba.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Letošním počtem účastníků skromná pouť
překonala minulé ročníky atmosférou
Olomouc – V sobotu 19. září se sešlo v Olomouci na tradiční
Romské pouti na 130 účastníků. Ve srovnání s minulými ročníky byla návštěvnost z důvodu koronaviru skromnější, o to více
však měli poutníci příležitost prožít hlouběji vzájemné setkání
s Bohem a spolu navzájem. Romská pouť se nesla v duchu letošního tématu Jekhetane (společně).
Mezi prvními dorazil před katedrálu sv. Václava plný autobus
poutníků z Ostravy s místními salesiány. „Zpočátku jsme měli
obavy, jestli poutníci přijedou, bylo deset hodin a kromě nás
tu nikdo nebyl. Věděli jsme, že z důvodu opatření souvisejících
s pandemií tentokrát nedorazí řada obvyklých účastníků včetně
Romů ze Slovenska. Slovenská kapela GPS účast odvolala ještě před zpřísněním pravidel. Věděli, že kdyby odcestovali do
Čech, tak by její členové museli do karantény,“ vypráví Richenza Buková, pastorační asistentka a koordinátorka akce. Z Ostravy přijelo na mši na 60 poutníků, po mši svaté dorazil autobus
s převážně 70 mladými lidmi z Přerova. Na pouti se tak sešlo na
130 poutníků.
Podobenství o rozsévači
Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu se salesiánským knězem P. Jiřím Cahou. Liturgické
čtení Kristova podobenství o rozsévači z Lukášova evangelia
zaměřili kněží v homilii především na děti a mládež: „Vyšel
rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno
podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na
skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo a udusilo je. A jiné padlo do země dobré,
vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.“ Otec arcibiskup přiblížil
dětem, jak je důležité, aby semínko, Boží slovo, bylo zaseto do
dobré půdy a aby se o ně pečovalo.Následující interaktivní část
kázání salesiánského kněze Jiřího Cahy vtáhla do děje všechny
přítomné posluchače:
„Děti, víte, co potřebuje semínko, aby vyrostlo?“
„Potřebuje být v hlíně a musí být zalévané.“
„Nesmí spadnout do trní,“ ozývalo se z prvních řad.
Gotickou katedrálou zněly chvály
Namísto kapely GPS se o hudební doprovod během mše svaté postarala nově vzniklá salesiánská kapela z Ostravy. „Když
jsme se dozvěděli, že slovenská kapela nedorazí, obrátili jsme se
na salesiánského kněze P. Jiřího Cahu s prosbou o pomoc. Naprosto neuvěřitelně dal otec Caha narychlo dohromady kapelu
salesiánských muzikantů, která se tady přímo v Olomouci představila jako kapela Dona Bosca,“ pokračuje Richenza Buková.
Když padne semeno na dobrou půdu
Jak je tomu v reálném životě se semínkem padnoucím do dobré půdy, které vydává užitek až stonásobný, se děti dozvěděly
přímo od jednoho z účastníků, mladého Roma Kevina Poláka,
který při mši vydal svědectví o své cestě k Bohu. Kevin pochází

z nevěřící rodiny. Začal však docházet na pravidelná setkávání
s ostravskými salesiány, uvěřil v Boha a dnes pracuje na středisku Dona Bosca v Ostravě jako asistent pedagoga.
Kolemjdoucí jménem Ježíš
Odpolední program pokračoval po poledni přednáškou v kapli
sv. Anny a programem pro děti v přilehlých parkánových zahradách. Přednáška P. Hyacinta Pavla Kuchty „Kolemjdoucí jménem Ježíš“ přilákala většinu mladých a dospělých, takže kaple
byla za chvíli plná. „Setkání s Ježíšem nás i dnes může na cestě posílit stejně tak, jako posílilo Marii Magdalenu, když bděla
u Kristova hrobu či učedníky na cestě do Emauz ve chvílích,
kdy byli nešťastní a zlomení,“ přiblížila jádro poselství Richenza Buková. O hudební doprovod se během přednášky postaral
přerovský Triangl Band a kapela z ostravského střediska salesiánů Dona Boska.
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Kvalita převyšuje kvantitu
„Jsem rád, že letošní pouť byla skutečnou poutí, to znamená, že
jsme putovali k Bohu a současně jsme měli příležitost se spolu
setkat. Možná, paradoxně díky koronavirové situaci, jsme prožili letošní pouť hlouběji a pokojněji. Ukazuje se nám, že není

důležitý počet, ale kvalita prožitku na naší cestě s Bohem,“ uzavřel Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Charita Olomouc vyhlašuje sbírku kompenzačních pomůcek
pro potřebné
Olomouc - Zachovalý funkční invalidní vozík, chodítko, pojízdný stolek nebo elektrické polohovací lůžko, které již nemá komu
sloužit. To vše mohou dárci věnovat do sbírky kompenzačních
pomůcek Charity Olomouc. Pomůcky poslouží lidem na Olomoucku, kteří se obracejí na Charitu s žádostí o jejich zapůjčení.
Pomohou jim udržet co nejdéle soběstačnost a zlepšit tak kvalitu
života. Sbírka startuje 30. září při příležitosti slavnostního otevření Půjčovny kompenzačních pomůcek a Edukační místnosti
pro pečující v místní části Olomouc–Řepčín a potrvá až do 31.
října.
Kompenzační pomůcky přispívají k udržení mobility a jsou významným pomocníkem pro pečující osoby, kterým ulehčují péči
o jejich blízké. Jen v letošním roce Charita zapůjčila 250 pomůcek, které pomohly 150 lidem na Olomoucku. „Nejžádanější jsou
polohovací lůžka, invalidní vozíky, toaletní křesla, chodítka a sedačky do vany. K zapůjčení máme i oxygenátory, koncentrátory
kyslíku, které slouží pacientům k usnadnění dýchání. Vzhledem
k množství pomůcek a velké poptávce však nedokážeme vyhovět
všem potřebným, a to bychom prostřednictvím sbírky rádi změnili. Naším cílem je uspokojit co největší množství zájemců, kteří
se na nás obracejí,“ vysvětluje Jarmila Pachtová, vedoucí Střediska pečovatelské služby Charity Olomouc.
Darovat lze invalidní vozíky, chodítka, toaletní křesla, pojízdné
stolky k lůžku, elektrická polohovací lůžka, zvedáky. Dárci, kteří
chtějí věnovat do půjčovny již nepotřebnou pomůcku, se mohou
obrátit na tel. č. 736 765 139 nebo kontaktovat Charitu prostřednictvím emailu renata.vidrasova@olomouc.charita.cz.
Křeslo pro domácí hospicovou péči
Další možností pro dárce je přispět finančně přímo na nákup chybějících druhů pomůcek, po kterých je vysoká poptávka ze strany
seniorů a pečujících o nemocné. Jednou z priorit je pro Charitu
například pořízení polohovacího pečovatelského křesla na kolečkách, jehož pořizovací cena se blíží k 30 tisícům. „Toto křeslo je
určené pro osoby se sníženou pohyblivostí, výrazně usnadňuje
péči o ně. Lze nastavit do polohy, která vyhovuje požadavkům
a potřebám uživatele. Využívat jej míníme převážně u pacientů
mobilní hospicové služby, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu potřebují specifickou polohu,“ přibližuje Jarmila Pachtová.
Pro tento účel je možné přispívat do finanční sbírky na pořízení

potřebných kompenzačních pomůcek na číslo účtu
115-1405220217/0100, variabilní symbol 5701.
Díky pomůckám i na výlet
Paní Věra byla dlouhé roky upoutána na lůžko, na kterém se odehrávaly veškeré její činnosti. Lůžko se jí stalo obývacím pokojem,
ložnicí, jídelním koutem i sanitárním zařízením. „Díky zvedáku
a invalidnímu vozíku, který si zapůjčila z naší půjčovny, jí bylo
umožněno účastnit se výletu s rodinou, obědvat u stolu a pohybovat se alespoň chvíli po bytě tak jako dřív,“ vypráví Renata
Vidrasová, zástupkyně vedoucí Střediska pečovatelské služby.
Pečující, kteří se doma starají o své blízké, mnohdy netuší, že
existují možnosti, jak lze díky správně zvolené kompenzační
pomůcce, jako je například polohovací postel, invalidní vozík,
chodítko či hrazdička, péči usnadnit. Právě pro ně Charita nově
otevřela Edukační místnost při Půjčovně kompenzačních pomůcek v olomoucké městské části Řepčín, kde si lze potřebné
pomůcky nejen zapůjčit, ale i vyzkoušet.
Slavnostní otevření půjčovny a edukační místnosti se uskuteční
30. října v 14:00. Charita Olomouc srdečně zve všechny zájemce
z řad veřejnosti.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Charita Šternberk

XIV. benefiční koncert
Dne 19. září 2020 se uskutečnil XIV. Benefiční koncert Charity Šternberk. Naše pozvání přijala zpěvačka Leona Machálková
s doprovodnou kapelou. Úvodní slovo a přivítání přednesla ředitelka Ing. Ludmila Zavadilová. Vedoucí střediska Šternberk Mgr.
Dana Vrzalíková krátce představila naši činnost. Obě vedoucí

pracovnice měly premiéru ve vztahu ke šternberské veřejnosti.
Vzácným hostem se stal prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Mons. Bohumír Vitásek, který všechny přítomné radostně naladil
a rozesmál zážitkem z charitní sociální služby o životě seniorů.
Leona Machálková zpívala muzikálové melodie, v mnoha z nich
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to byly ústřední role, ve kterých vystupovala. Zaujala i doprovodným slovem, svými znalostmi o autorech muzikálů. Její výkon byl
naprosto profesionální, taktéž jsme měli možnosti ji pozvat i jako
osobnost a velmi lidského a příjemného člověka. Před závěrem
jsem vystoupila a zveřejnila předpokládaný čistý výnos z akce
ve výši 200 000 Kč. Celkově bylo uzavřeno 60 darovacích smluv
či smluv o reklamě. K hlavním dárcům patřilo město Šternberk,
Ing. Frys a ČEZ a.s. Všem sponzorům jsem srdečně poděkovala.
Krásnou květinu jsme věnovali paní Leoně a taktéž za organiza-

ci Benefičního koncertu jsem převzala kytici od vedoucí Odboru
sociálních věcí města Šternberka - Ing. Jitky Zajacové. Všem návštěvníkům koncertu jsme po jeho ukončení předali malý balíček sladkého či slaného pečiva. Koncert se velmi vydařil a moje
obavy z nízké účasti návštěvníků v těžké koronavirové době se
naštěstí nenaplnily, zejména zástupci sponzorů nás nezklamali
a přišli si užít krásný hudební zážitek.
Bc. Pavlína Vyvozilová

Charita Uherský Brod

Pracovnice Charitního domu v Nivnici slavily
V měsíci červenci oslavila významné životní jubileum naše pracovnice Charitního domu v Nivnici, paní Irena Soukeníková.
V srpnu oslavila významné pracovní jubileum, 20 let působení
v Charitě, vedoucí Charitního domu v Nivnici, paní Ludmila Bartošová.
K těmto významným výročím jim popřál ředitel Charity Uherský
Brod, pan Petr Houšť.
Našim zaměstnankyním děkujeme za jejich obětavou práci a přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

KREDIT Slavkov zváží možnou podporu pro brodskou Charitu
Příslibu zvážení další spolupráce ze strany Obchodní společnosti
KREDIT Slavkov se dostalo řediteli brodské Charity, Ing. Mgr.
Petru Houšťovi, MBA. Ředitel se v pondělí 17. srpna ve společnosti KREDIT setkal se správním ředitelem firmy, Ing. Pavlem
Šenkeříkem. „Seznámil jsem pana ředitele například i s naším záměrem na brzké zprovoznění Víceúčelového komunitního centra,
pro které sháníme regály a další vybavení. Firma KREDIT s námi
spolupracuje dlouhodobě, opakovaně a velmi vstřícně. V minulosti nám opakovaně dali sponzorský dar v podobě kvalitních
regálů, které vyrábí. Tyto regály jsou pro naše služby nezbytné
pro uložení materiálu. A stejná firma nám, mimo jiné, i nedávno poskytla příspěvek na pořízení elektrického kola pro Pečovatelskou službu Horní Němčí,“ připomněl Petr Houšť, kterému
se i při jeho pondělní návštěvě dostalo ujištění, že vedení firmy
KREDIT projedná a zváží možnosti, jak brodskou Charitu svými
výrobky podpořit.
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Oslava 20. výročí založení Azylového domu pro matky s dětmi
v tísni Uherský Brod
Azylový dům (AD) pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě
zahájil svou činnost 29. listopadu 2000. Při příležitosti 20. výročí
vzniku AD uspořádali pracovníci 13. srpna 2020 oslavu tohoto
výročí. Vzhledem k mimořádnému průběhu letošního roku v souvislosti s koronavirovými opatřeními a plánovanou rekonstrukcí
v AD jsme oslavu uspořádali o něco dříve.
Pozvání přijala bývalá ředitelka Charity UB paní Jarmila Tomancová–Výmolová, za město Uherský Brod pan starosta Ferdinand
Kubáník, první vedoucí AD paní Zdenka Bartková a bývalé pracovnice AD, vedoucí odboru sociálních věcí paní  Vladimíra Havlíková, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP Uherský Brod paní
Andrea Bartko, vedoucí oddělení hmotné nouze Kateřina Myšinská, pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí, dobrovolnice spolupracující s AD, vedoucí praxe studentů SPŠOA paní
Iveta Hložková, zástupkyně Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi paní Eva Baniová a někteří pracovníci služeb Charity
UB.
Program byl zahájen na zahradě AD. Hosty přivítala současná
vedoucí AD paní Radka Roubalíková a ředitel Charity UB Petr
Houšť.
Po úvodních slovech, přípitku, poděkování a předání dárků si
všichni mohli prohlédnout společné prostory a jednu volnou bytovou jednotku AD.
Pro účastníky bylo připraveno občerstvení, za které děkujeme
vedoucímu charitní kuchyně panu Michalovi Fojtíkovi a jeho zástupkyni paní Lence Ježkové.

Od 17 hodin hrála k poslechu i tanci kapela Ranvej a program byl
zakončen promítáním české komedie Přes prsty, které zajistilo
sdružení Smedoma ze Strání.
Jménem pracovníků AD děkujeme všem za krásně prožitý den.
Renata Slavíková,
pracovnice v sociálních službách
Radka Roubalíková,
vedoucí AD

Charita Valašské Klobouky

Letní putování s Charitou
Charita Valašské Klobouky v době letních prázdnin zorganizovala
příměstský tábor pro děti s postižením. Tábor proběhl začátkem
srpna v prostorách Základní školy 130, Horní Lideč, která je určena
pro výchovu a vzdělávání dětí s mentálním a těžkým zdravotním
postižením. Část nákladů byla hrazena z nadačního fondu Avast
– spolu se zaměstnanci. Patronkou příměstského tábora byla paní
Lucie Vokřínková ze společnosti AVAST. Děti tak mohly podniknout cestu kolem světa a přivézt si spoustu zážitků. V Itálii navštívily moře a hrály si se špagetami, ve Francii zdolaly Eiffelovu věž
a v Americe si zahrály hokej. Další cesta vedla do Afriky, kde bubnovaly a tančily s šamany. V Brazílii si děti zahrály fotbal. V dalším týdnu děti navštívily Austrálii, Čínu a Antarktidu. V Austrálii
poznávaly přírodu, v Číně je nejvíce bavilo hrát si s rýží a bourat
Čínskou zeď, a na Antarktidě se pořádně zkoulovaly. Návrat domů
do Čech děti oslavily buchtami od maminek a pořádným řízkem.
Tábor byl určen pro děti s postižením ve školním věku. Každé
dítě mělo k dispozici svého asistenta. Program byl přizpůsoben
potřebám každého dítěte a zaměřen hlavně na smyslové prožitky. Děti tak měly možnost prohlédnout si obrázky, slyšet zvuky
a osahat si předměty dané země. Ochutnat jídla spojená s navštívenými zeměmi a přivonět si k vůním, které jsou pro tyto země
typické. Děti si také zahrály národní hry jako je fotbal, hokej nebo
pétanque a měly možnost si něco vytvořit.
To, jak si děti užily tábor, nám napsala jedna z maminek: „Chci
moc poděkovat za svého syna. Na tábor vstával den ode dne ra-

dostněji, celou dobu byl spokojený. Děkuji všem, kdo se na té pohodě a programu podíleli. Program byl úžasný. Doufám, že se to
podaří za rok zase zorganizovat.“
Nám zbývá jen poděkovat všem, kteří pomohli tábor zajistit, asistentům, kteří se dětem věnovali a panu řediteli základní školy
Mgr. Jiřímu Pláškovi za umožnění využití jejich prostor speciálně
uzpůsobených pro děti s podobným typem postižení.
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Ocenění „Pracovník roku v sociálních službách“
Zlínský kraj letos již pojedenácté vyhlásil anketu „Pracovník
roku v sociálních službách“. Po dohodě s vedením města jsme nominovali za naši organizaci paní Annu Štvrteckou, která v sociálních službách pracuje jako pečovatelka více jak 30 let. Věříme, že
většina z vás ji zná jako věčně optimistickou ženu, která je vždy
ochotna pomoci. I přesto, že tato práce nikdy nebyla dostatečně
ohodnocena, vykonává ji s radostí a ochotou.
Její příběh a práce zaujal i komisi, která vybírá z nominovaných
pracovníků a byla mezi pěti vybranými pracovníky ve Zlínském
kraji k udělení tohoto ocenění.

Předávání ocenění proběhlo 16. září v prostorách Baťovy vily ve
Zlíně za přítomnosti paní radní pro sociální věci Michaely Blahové
a předání ocenění se účastnila také paní starostka Eliška Olšáková.
Naše Charita je hrdá na to, že také ostatní pracovníci Charity
a služeb mohou naše služby dostat do povědomí veřejnosti, protože toto ocenění vnímáme nejen jako ocenění osobního přínosu
paní Štvrtecké, ale také všech ostatních pracovníků, kteří poskytují sociální služby v našem regionu.

Charita Valašské Meziříčí

Cena Ď patří skautům
Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti
kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v České republice. Na začátku září byla v Gotickém sále Historické radnice
v Jihlavě slavnostně vyhlášena. Jsme moc rádi, že toto ocenění za
Zlínský kraj získal námi nominovaný Skautský 1. oddíl Naděje.
GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI ! Velké poděkování patří také námi navrhované Markétě Dřímalové, která patřila a pořád ještě patří k charitním stálicím. Je
to naše dlouholetá a spolehlivá pracovnice, která se v posledním
roce přerodila v dobrovolnici.
A jak vznikla spolupráce se skauty?
Začnu pěkně od začátku. Charita Valašské Meziříčí, kromě poskytování sociálních a jiných služeb, organizuje celou řadu různorodých akcí. Jejich realizaci většinou zabezpečuje prostřednictvím svých zaměstnanců. Jsou ale i takové akce, při kterých se
bez pomoci dobrovolníků neobejdeme. Je to například Tříkrálová
sbírka, Benefiční ples a jiné.
Před čtyřmi roky nám pomoc při Tříkrálové sbírce nabídla studentka prvního ročníku střední školy. Rádi jsme její nabídku
využili. Už při ukončení sbírky řekla, že by ráda naší Charitě
pomohla s přípravou benefičního plesu. Její zájem o pomoc jsme
opět přivítali. Dosud jsme věděli „jen“ o jedné slečně. To, že za
ní stojí celý skautský oddíl, jsme se dověděli, jakmile naplno
propukly přípravy benefičního plesu. Míša se svými skautskými
kolegy se ujala výzdoby celého sálu, obsluhy fotokoutku, zajištění cen do tomboly, prodeje losů,… No prostě zapojili se tam,
kde bylo potřeba.
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Od té doby skautský oddíl pomáhá naší Charitě pravidelně na akcích, které připravujeme pro širokou veřejnost.  Je to již zmíněný
Benefiční ples, Tříkrálová sbírka, Férová snídaně, Ukliďme Česko, Adventní akce – příprava adventních věnců, a jiné.
Rozsah jejich pomoci záleží na aktuální potřebě. Třeba na letošním Benefičním plese se skauti ujali mimo jiné i přípravy programu, moderování, pořizování fotek… Mladší skauti zase pomáhají
„v zázemí“.  Třeba tím, že chystají drobné předměty na výzdobu
sálu.
Výše uvedené příklady jasně ukazují, že možnosti jak se podílet
na pomoci neziskové organizaci jsou velmi široké a různorodé.

Cennější, než finanční příspěvek, je ale nasazení mladých lidí,
jejich pozitivní energie, ochota pomoci druhým, věnovat nezištně
svůj čas a energii ve prospěch druhých. Velmi si ceníme jejich
iniciativy, nápadů, energie, času a lásky.
Za ty roky spolupráce jsme se stačili více vzájemně poznat. Skauti a skautky z Naděje nepomáhají jen naší organizaci, ale aktivně
se zapojují do celospolečenského dění. Skautský 1. oddíl Naděje
z Podlesí je krásným příkladem pro další mladé lidi. Naše Charita
jim za vše moc děkuje.
Martina Došková

Helena Tvrdoňová získala ocenění
„Pracovník roku v sociálních službách pro rok 2020“
Zlínský kraj ocenil titulem „Pracovník roku v sociálních službách
pro rok 2020“ ty, kteří se příkladně starají o osoby s různým hendikepem. Mezi vybranými byla také dlouholetá pracovnice naší
Charity Helena Tvrdoňová.
Sociální oblast si zaslouží mnohem větší společenskou prestiž, než
jaká je jí nyní přiřazována. Proto je velmi potřebné oceňovat lidi
pracující v sociálních službách a ukázat tak, že jde o profesi fyzicky
i psychicky velmi náročnou, kde nestačí jen požadované vzdělání
a odborné předpoklady. Bez čeho se pracovník v této oblasti neobejde je velké srdce, lidskost a vysoká míra empatie. Toto všechno
Hela má.
Helena byla přítomna založení pečovatelské služby Kelč v roce
2004 pod tehdejším názvem Charitní pečovatelská služba Kelč.
V Charitě Valašské Meziříčí tedy s přestávkou na mateřské dovolené pracuje již 15 let. Dá se říct, že je to v současné době rarita
takto pracovat na jedné pozici a v jedné organizaci, která poskytuje sociální a zdravotní služby. Ty jsou stále přehlíženou Popelkou,
zároveň má mnoho lidí pocit, že to není žádná věda a může ji dělat
doslova každý. Opak je však pravdou. Práce je to velmi náročná,
chce velkou míru empatie, porozumění pro potřeby člověka. Její
výsledky pro běžného člověka nejsou na první pohled viditelné,
chce to vnímat člověka v kontextu celého jeho života, trpělivě podporovat a pomáhat.
Nejen těmito vlastnostmi, ale i dalšími jako je spolehlivost, upřímnost a v neposlední řadě umění naslouchat, Helena disponuje.  Ke
klientům přistupuje vždy individuálně, dle jejich aktuálních potřeb.
Dokáže velmi rychle vyhodnotit a následně i vyřešit jakoukoliv situaci. Klienti se na ni těší. Při své „návštěvě“ je vyslechne, popovídá si s nimi, pohladí, pomůže. Při tom všem odvede vždy pečlivě
svoji práci. S radostí se zapojuje také do dalších akcí pořádaných ve
spolupráci s městem Kelč, které jsou nad rámec jejích pracovních
povinností, jako je Tříkrálová sbírka, posezení pro seniory a další.

Také v pracovním kolektivu je velmi oblíbená. Nikdy nemyslí jen
na sebe. Neodradí ji překážky na cestě ke splnění svých pracovních povinností. Problémy řeší konstruktivně. Ani při těžkostech
neztrácí svůj úsměv, který ve velkém rozdává při své práci.
K získání ocenění Heleně moc gratulujeme a jsme rádi, že je součástí naší Charity.
Martina Došková

Azyláku už je dvacet!
Ač se to zdá neuvěřitelné, náš azylový dům pro matky s dětmi
slaví letos v září „krásné“ dvacetiny. Než se vyvinul do této „dospělé“ podoby, procházel různými peripetiemi. K původním osmi
pokojům postupně přibývaly další čtyři bytové jednotky a v této
podobě slouží matkám s dětmi v nouzi dodnes. Za tu dobu se
mnohé změnilo. Služba se více profesionalizovala a zároveň si
stále zachovala svou původní myšlenku: „Přijmi člověka s jeho
příběhem, respektuj ho v jeho jinakosti a veď ho tak, aby se pak
mohl uplatnit v běžném životě.“ A to, ať už se jedná o ženu, kte-

rá prožívala domácí násilí či přišla z nejrůznějších důvodů o své
bydlení.
Za dobu existence azylového domu jím prošlo přes 300 žen a 800
dětí. Letošní oslavy se budou odehrávat vzhledem k nejisté koronavirové sezóně pouze v komorním duchu. Uspořádáme společnou
oslavu s „ohněm a zpěvy“ pro klienty a stávající pracovníky.
Z množství lidí, kteří se podíleli na vzniku a vývoji služby, bych
jmenovitě chtěla vzpomenout paní Libuši Furmánkovou, která
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s vizí azylového bydlení pro matky přišla a zasadila se o její realizaci, a Naďu Gilarovou, pod jejímž vedením se azylový dům
více profesionalizoval a zároveň si zachoval přidanou hodnotu
úcty a respektu k člověku.

Velké poděkování patří mnoha zaměstnancům, kteří na azyláku
zanechali svoji stopu. Mnozí z nich tu stále odvádějí dobrou práci
a tvoří stabilní a velmi kvalitní tým.
Markéta Krhutová, vedoucí AD

Charita Vsetín

Projekt „V Sideře se učíme jinak“ je spolufinancován Evropskou unií
Dne 1. října 2018 jsme v rámci města Vsetín zahájili realizaci projektu „V Sideře se učíme jinak“. Jedná se o návazný projekt Charity
Vsetín, který nám umožnil nejen pokračovat ve svých stávajících
aktivitách, ale je i zkvalitnit a rozšířit. Zcela bezplatnou formou tak
opět plníme původní záměr Mimoškolní přípravy Sidera, kterým
je podpora dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného
prostředí, navštěvujících ZŠ běžného typu, v jejich snaze úspěšně
dokončit povinnou školní docházku a pomáháme jim tak ve spolupráci s jejich rodiči připravit úspěšný start do dalšího studia.
Projekt má dvě linie. Pravidelnou a systematickou mimoškolní přípravu dětí a realizaci podpůrných aktivit pro jejich rodiče
(praktické rady ohledně pomoci s přípravou dětí do školy a s motivací dětí k plnění jejich domácích úkolů). V rámci projektu se
nám povedlo vytvořit ve dvou vzdělávacích místnostech příjemný
a podnětný prostor, který slouží jak k přípravě dětí do školy, tak
i k našemu společnému setkávání se s rodiči dětí. Děti využívají
prostor mimoškolní přípravy k vypracování pro ně obtížnějších
domácích úkolů či referátů. Dále zde procvičují učivo dle času
a svých specifických potřeb, většinou také učivo, které jim spíše nešlo už v předchozích ročnících a teď jim chybí k pochopení
nového učiva. Mnozí si u nás své školní znalosti i prohlubují, a to
zcela jinak, než doma. Mají totiž k dispozici počítače, interaktivní
tabuli, vzdělávací hry, jako třeba hru V kostce, manipulační pomůcky k výuce zlomků, Matematickou váhu, ale i tradiční pexesa
k procvičení slovní zásoby v cizích jazycích (anglickém a německém). Naše knihovna, doplněná i v rámci projektu V Sideře se
učíme jinak, je také přínosná a pestrá. Slouží hlavně k rozvoji
čtenářské gramotnosti dětí. V čase letních prázdnin mohou děti
využít příjemnou atmosféru ve stínu našich dvou místností buď
k přípravě na opravnou zkoušku, nebo k procvičování učiva alternativní, zábavnou formou.
V rámci zpětných vazeb děti i rodiče hodnotí naši spolupráci
v projektu doposud velice kladně. Oceňují zejména vytvoření

vztahu vzájemné důvěry a možnost otevřené komunikace v zcela
neformálním a přátelském prostředí mimo kmenovou ZŠ dětí.
Je vynikající, že jsme zatím vždycky našli řešení přijatelné pro
všechny zainteresované.  
Školní rok 2019/2020 byl totiž pro nás všechny nečekaně zcela
výjimečný a „jiný“, ostatně tak, jako i pro jiné instituce či běžné
občany. Výjimečná nouzová situace v ČR ovlivnila provoz škol
ve 2. pololetí tohoto školního roku a tím i děti navštěvující Mimoškolní přípravu Sidera Charity Vsetín. Od března do května
2020 jsme totiž všichni prošli zkouškou, zda jsme schopni improvizovat. I přes všechny překážky jsme si udrželi vzájemnou
komunikaci a dokázali jsme pracovat i distanční formou (např.
prostřednictvím skypů apod.). Dětem a jejich rodičům jsme byli
v této nespecifické situaci k dispozici nepřetržitě a poskytovali
jsme jim rady a usměrnění také telefonicky, nebo jsme jim tiskli
či zapůjčovali materiály a pomůcky k domácí přípravě dětí a tím
jsme také, pevně věříme, alespoň částečně kompenzovali omezený kontakt dětí s jejich vyučujícími, a to zejména u mnohých
dětí, které se na základě svého sociálního znevýhodnění ocitli
„off-line“, což jim komplikovalo vypracování či odevzdání úkolů.
Od 25. května 2020 jsme se ale opět setkávali v prostorách MP Sidera a určitě ne zbytečně, jelikož všechny děti ze Sidery úspěšně
ukončily tento náročný školní rok.
V tyto dny je za námi už i léto, které nám nabídlo také dostatek
možností, abychom všechno, co jsme se doposud naučili, úplně
nezapomněli, případně si problematické učivo procvičili jinak,
jak se na Sideráky sluší a patří, zcela zábavnou formou.
K rozvoji čtenářské gramotnosti posloužily všem dětem knížky
z naší knihovny, nebo si děti procvičily své nedostatky z české
mluvnice a zajímavou oddechovou formou, např. prostřednictvím
naučné hry „Slovní expres“, či deskovou hrou „Procvičujeme vyjmenovaná slova“. Své mezery ve vědomostech z biologie člověka
pomohla dětem formou kvízu doplnit hra „Tělo člověka“. K rozvoji
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paměti a postřehu posloužila hra „V kostce“ s různými tématy. Procvičení cizích jazyků proběhlo formou čtení a interaktivní práce
s komiksy v anglickém či německém jazyce. Mnoho zábavy dětem
přinesly také hry „Aktivity“, „Dobble“ či „Česko junior“. Tyto formy prázdninových vzdělávacích aktivit jsme nenásilně kombinovali i s klasickým procvičováním učiva s využitím pracovních sešitů,
doplňovaček či rébusů vhodných pro prázdninové učení.
Pracovníci MP Sidera i v novém školním roce rádi uvítají všechny děti, spadající do naší cílové skupiny, které si chtějí zlepšit svůj
školní prospěch a vzít odpovědnost za svoje vzdělání do vlastních
rukou. Těšíme se na vás.
Bližší informace naleznete na
https://www.vsetin.charita.cz/jak-pomahame/mimoskolni-priprava-sidera/
Mgr. Mária Mudráková,
vedoucí a pedagogický pracovník MP Sidera

Charita Zlín

… opět spolu. Při Barvách podzimu
Multigenerační setkání v zahradě Domovinky-centra denních
služeb pro seniory Charity Zlín se pravidelně koná od roku
2007. I když letošní rok je od jara po mnoha stránkách jiný, lidé
chtějí být ´opět spolu´. A to byl i podtitul letošního čtrnáctého
ročníku. A proč Barvy podzimu? Důvodů by se našlo hned několik. Předně v názvu můžeme hledat jistou symboliku mezi
úžasnými barvami, které podzim nabízí a seniory, jejichž dny
rozhodně nemusejí být šedivé. A pak název avizuje také skutečnost, že léto pomalu, ale jistě končí. A to je nezvratný fakt.
Po celé ty roky je snahou spojit všechny generace prostřednictvím hudby, zpěvu, tance a více či méně tradičního umu, mile
se pobavit, něco zakousnout i ovlažit se tekutinou: „I tentokrát
jsme se snažili příchozí nezklamat a nabídnou domácí pohodu
v zahradě centra,“ řekl Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín.
Během odpoledne se představili hosté – Bubenice z Příluka –
úžasná parta seniorek pod vedením Radka Štětkáře Rytmus pro
život, Dva v kruhu – žonglér Josef Večerka, Fryštácké mažoretky, tanečnice z Oriana Dance. O hudební bloky se postarala kapela Pěšáci. Zmiňovanou domácí pohodu jistě podtrhly s láskou
pečené koláče, frgály, koláčky i klobáska z grilu.
Na přípravě se podílely nejen pracovnice Domovinky–centra denních služeb pro seniory Zlín, ale i kolegyně ze zlínské
Charitní pečovatelské služby a Občanské poradny Charity
Zlín. Zmiňované sociální služby mají jedno společné. Uživatelé, o něž - ať už v terénu či ambulantně - pečují, jsou senioři:
Domovinka–centrum denních služeb pro seniory Zlín, motto:
´Není dobré, aby člověk byl sám´. Jde o sociální službu, která
umožňuje seniorům se sníženou soběstačností prožít část dne
v kolektivu vrstevníků, posílit jejich schopnosti a dovednosti
a tím předcházet izolaci, osamocení a sociálnímu vyloučení.
V centru si senioři procvičí tělo i mysl, popovídají i zazpívají,
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nechybí tvoření, duchovní podpora. Samozřejmostí je strava
a pitný režim. Charitní pečovatelská služba Zlín je službou tzv.
terénní, dává starým a nemocným lidem možnost žít ve svém
přirozeném prostředí při zachování veškerých dosavadních životních zvyklostí. Mezi poskytované úkony patří pomoc při
zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění stravy, cho-

du domácnosti. Odborné sociální poradenství podá pomocnou
ruku jak seniorům, tak i pečujícím či osobám zatíženým dluhy.
Akci finančně podpořilo statutární město Zlín.
Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

Česko proti pandemii. Výstava, na níž nechybí fotografie ze zlínské Charity
První zářijový pátek byla v Lichtenštejnském paláci slavnostně otevřena putovní výstava „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti Covid-19“, kterou uspořádal sekretariát Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace pod záštitou Heleny Válkové, zmocněnkyně pro lidská práva. K vidění jsou zde i fotografie zlínské Charity, na nichž jsou zachyceny spolu s uživatelkami
terénní pečovatelky.
Na výzvu sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace k zaslání fotografií, zaznamenávajících pomoc neziskových
organizací v boji proti koronaviru aneb Občanská společnost v boji
proti Covid-19, zareagovala zlínská Charita zasláním dvou záběrů

z terénní Charitní pečovatelské služby Zlín, která i v době nouzového stavu poskytovala službu těm, kteří se bez podpory třetí
osoby neobejdou a kteří v tomto čase byli oslabeni daleko více
i psychicky.
Finanční podpora služby: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období
2020-2022 (r. 2020), statutární město Zlín a dárci.
Pavla Romaňáková, projektová manažerka

Tři dny s 60. mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež
Od pátku až do neděle, velký bílý stan v parku Komenského
a v něm stoly, židle a tvoření s Charitou Zlín. Plackování - kreslení - vymalovávání - lepení - stříhání = to vše bylo s malými i velkými návštěvníky prímové. Už teď se těšíme na příští setkání.
Poděkování #ZLINFILMFESTIVAL.
Všichni, ať už malí či velcí, si odnesli ze stánku zlínské Charity
světový originál. Buttonek, chcet-li špendlík či placku, kterou si
vykreslili podle vlastní fantazie, totiž nemá nikdo jiný, než oni
sami. I když … Stejný obrázek mohli malíři poslat i seniorům,
o něž pracovníci sociálních služeb pečují, a to prostřednictvím
Festivalové knihy vzkazů – Děti seniorům 2020. A nechyběly
netradiční omalovánky, kdy bylo vybarvováno logo Charity či
festivalu.
Pavla Romaňáková,
projektová manažerka
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Lerry = klid, rozvaha a Josh = všetečnost, hravost
ve službě Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Zlín.
Za krásné a milé dopolední setkání děkujeme Dotek psa – canisterapie.
Finanční podpora služby: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období
2020-2022 (r. 2020), statutární město Zlín a dárci.
Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

SMÁci na letním psychorehabilitačním pobytu aneb ´Tříkrálovka´ pomáhá
Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a distrofiemi
(podpora rodin). To je název projektu, který byl během července realizován mimo jiné díky všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2020. Osoby s distrofiemi, potažmo i jejich rodiny,
podporuje zlínská Charita dlouhodobě. Proto oslovila pořadatele letního psychorehabilitačního pobytu s nabídkou pomoci
a vyzvala je k podání žádosti o finanční podporu. A jak to
dopadlo, napsala paní Maruška Vaněčková: „Posílám pozdrav
i pár foteček z našich dvou úžasných táborů. A že opravdu
byly! Pro mne, a prý pro děti. A to je pro nás ta největší odměna! Opravdu moc a moc děkujeme za tak obrovskou částku.
Moc si Charity Zlín vážím.“ Více na webu Charity Zlín.
Pavla Romaňáková,
projektová manažerka

HUMANITÁRNÍ POMOC

Návštěvníci olomouckých kaváren a restaurací
přispěli na zdravotní péči Haiťanů
V průběhu měsíce srpna hosté olomouckých restaurací a kaváren již šestým rokem přispívali v rámci kampaně „Na zdraví Haiti“. Celý výtěžek, který letos činil 11 600 korun, Arcidiecézní charita Olomouc věnuje na dezinfekční prostředky
a ochranné pomůcky za účelem ochrany Haiťanů proti šíření
pandemie koronaviru.
V současnosti se i bohaté a lépe připravené země těžko brání
nákaze. Ještě mnohem hůř jsou na tom státy se slabou zdravotnickou a sociální infrastrukturou, mezi něž patří i Haiti.
Již nyní je na Haiti problém s nedostatkem potravin a velká
část obyvatel je závislá na humanitární pomoci. Pandemie COVID-19 už tak těžkou situaci v této zemi jen zhoršila. Situace
je velmi znepokojivá vzhledem k nedostatečnému počtu lůžek
pro akutní péči, zcela chybějícím lékům a neuspokojivému stavu zdravotnické techniky, jako jsou např. plicní ventilátory.
Pro systém zdravotní péče na Haiti je klíčová zahraniční pomoc a podpora nevládních organizací. Větší část rozpočtu
zdravotnictví pochází právě z těchto zdrojů. Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá na Haiti již od roku 2005 a v rámci něstrana 15

září 2020

Humanitární pomoc / Ostatní
kolika projektů alespoň částečně přispívá ke zlepšení situace
v této velmi chudé zemi. Pomoc je však možná zejména díky
všem dobrým lidem a partnerům, kteří neváhají podpořit chudé a potřebné v dalekém Karibiku.
Velmi si vážíme všech, kteří letos přispěli do charitních kasiček a děkujeme za podporu Bistré krávě, Bistru & Baru

Konvikt, Café Jan, Café Na cucky, Café Restaurant Caesar,
Caffé Trieste, Coffee Library, Jazz Fresh Café, Na břehu
Rhôny, Traffic Coffee, U Kristýna a Pražírně kávy Kikafe.
Dagmar Jurčíková,
ACHO

OSTATNÍ

Anotace Rodinný život 4/2020 - téma Krize mužství
Krize… Slovo, které se na nás v letošním roce v různých podobách valí ze všech stran. Známe krize ekonomické, krize manželské, krize víry, krizi středního věku. Zdá se, jako by všechno, co
se na světě děje, čas od času nevyhnutelně zakolísalo. Krize se
samozřejmě netýká jen finančních trhů, mnohem častěji, i když
méně nápadně, postihuje i jednotlivce. Potkat může každého
z nás. V aktuálním čísle časopisu se podíváme na krize z pohledu
„našich“ mužů. Jak je vnímají, jak je prožívají a co jim pomáhá
je překonat?
Co v tomto čísle najdete?
• Nepostradatelný a trefný úvodník P. Karla Skočovského o krizi opravdových chlapů.
• Oblíbenou rubriku rozhovorů, ve které si povídáme o různých
typech krizí např. s jáhnem Ladislavem Kincem, manželi Rakušanovými, P. Janem Rybářem nebo Romanem Jurečkou.
• Mgr. Petra Kučerová nabídne v rubrice Téma návod, jak přežít krizi vlastního muže. Seznámíme vás s činností iniciativy
Chlapi, která už dvacet let pomáhá s formací mužů.
• V Anketě najdete zajímavé postřehy na dané téma od našich
čtenářů.
• Rubrika Vztahy a výchova opět přináší krátká zamyšlení Luboše Nágla a Magdalény Strejčkové o podobnosti mezi křížem a krizí.
• Své místo v aktuálním čísle má také Poradna, kde se můžete
zeptat na věci, které vás v současnosti zajímají.
• V Duchovním životě najdete kromě laskavé a osvědčené Babiččiny teologie také zamyšlení P. Norberta Žušky nad krizí
duchovních povolání.
• MUDr. Jitka Krausová vás seznámí s inspirujícím životním
příběhem manželů Micheletových, s P. Martinem Sklenářem
pokročíme v objevování významu svátostí, tentokrát se zaměřením na kněžství.
Na stránkách časopisu najdete i chutné recepty (tentokrát na Werichovu dědovku), tipy na zajímavé knihy k tématu nebo anketu.
Svou činnost představí Centrum pro rodinu Zlín. Další nápady,
plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro váš rodinný život najdete na našich webových stránkách – www.rodinyzivot.eu.

Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum
pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250-3) nebo e-mailem. Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.
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