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Charity olomoucké arcidiecéze se ze všech sil snaží udržet provoz většiny svých služeb tak, aby současná situace měla minimální
dopad na klienty. Jsou místa, kde už je situace kritická a stále víc se potýkáme s tím, že jsou lidé nemocní, v karanténách nebo doma
s dětmi, když jiná možnost není. Pracovníci jsou permanentně přetížení, často dělají práci i za dva další, ale zatím se drží.
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DUCHOVNÍ SLOVO
Otevřete dokořán dveře svého srdce Kristu...
Milí charitní spolupracovníci,
tyto Informace dostanete v období, kterému říkáme Advent.
Na www.vira.cz se o této době dozvídáme toto:
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů.
Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na
Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod.
V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: „Hle, stojím
u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu
vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě“ (Zj 3,20). Tyto dveře
našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my...
Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu
adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu,
pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám
znemožňuje jít po jeho cestách...
Adventní věnec, na kterém zapalujeme každou neděli další
svíčku, nás přitahuje k modlitbě, která nemusí mít svůj naučený obsah, ale můžeme vlastními slovy Kristu otevírat dveře
svého nitra a svěřovat mu nejen své starosti a obavy, ale také

mu vděčně děkovat za každou maličkost dobra, kterou prožíváme. Tento věnec je také příležitostí k prohloubení nebo obnově
společné modlitby v rodině.
Abychom všichni v adventní době zakusili jeho něžný a zároveň pevný dotek, vám všem přeje a vyprošuje
P. Bohumír
Otevřete dokořán dveře svého srdce Kristu… On jediný ví,
co je v člověku… vzkazuje nám sv. Jan Pavel II.

ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE

Olomoucká arcidiecéze hledá lidi dobré vůle
Podělte se o své odborné znalosti a dovednosti, nebo jen nabídněte
část svého času těm, kteří to nejvíce potřebují. Práce odvedená pro
dobro druhých může být v dnešní nelehké době tou nejlepší terapií
a vděčný úsměv těch nejzranitelnější tou nejcennější odměnou.
Charity olomoucké arcidiecéze poskytují více než 200 služeb téměř 46 tisícům klientů. I přes to, že na jaře byl akutní nedostatek
ochranných prostředků, povedlo se ochránit klienty a zaměstnance a nákaza se nám vyhnula, kromě jednotek případů. Nyní je
situace odlišná. Letní mezičas nám poskytl šanci se připravit po
materiální stránce, což se stalo. Přes veškerou prevenci a profesionalitu ze strany zaměstnanců se nyní nedaří nákaze zabránit
a zvyšuje se počet infikovaných - zaměstnanců i klientů v karanténě.
Většina krizových opatření je zaměřena na personální zajištění všech služeb, aby nedocházelo k jejich omezování. Personál
je přemisťován podle aktuálních potřeb a prozatím to zvládáme
vlastními silami. Situace se však zhoršuje a nedokážeme zcela odhadnout další vývoj. V těchto situacích mají lidé, kteří dobrovolně
pomáhají, svou nezastupitelnou a velmi důležitou úlohu. Obáváme se, že bez pomoci lidí dobré vůle nebudeme v nadcházejícím
období schopni zabezpečit všechny služby v celém rozsahu.
Pomozte nám zajistit služby klientům, kteří se bez pomoci neobejdou. Nemusíte být odborníkem na sociální a zdravotní služby.
Každý člověk má řadu schopností, které mohou být pro druhé

užitečné. K tomu, aby člověk vykonal něco pro druhého stačí
mnohdy jen dobrá vůle a nebýt lhostejný ke druhým.
Pokud se budete chtít zapojit, stačí vyplnit formulář na
www.acho.charita.cz/import/clanky/acho/hledame-lidi-dobre-vule/
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Pomáháme nepřetržitě i v nejtěžších chvílích
Charity olomoucké Arcidiecéze se ze všech sil snaží udržet
provoz většiny svých služeb tak, aby současná situace měla
minimální dopad na klienty. Jsou místa, kde už je situace
kritická a stále víc se potýkáme s tím, že jsou lidé nemocní,
v karanténách nebo doma s dětmi, když jiná možnost není.
Pracovníci jsou permanentně přetížení, často dělají práci
i za dva další, ale zatím se drží.
Nejsložitější situace je v některých domovech pro seniory, kde se koronavirem nakazili jak pracovníci, tak klienti. Stejně tak máme značné potíže se zabezpečením domácí
zdravotní a hospicové péče, kde Charity Arcidiecéze olomoucké v současnosti pečují o téměř 10 tisíc pacientů ročně.
Jedná se o odbornou zdravotní péči poskytovanou z velké
části ležícím a nepohyblivým pacientům. V případě kolapsu
těchto služeb by došlo k extrémní zátěži už tak přetížených
pobytových zařízení. Personální problémy jsou v některých
regionech i v dalších službách, proto se snažíme zabezpečit
další posily i z řad dobrovolníků. Jen díky maximálnímu
dodržování všech preventivních opatření a profesionalitě
zaměstnanců se zatím daří držet situaci pod kontrolou.
„Vývoj v posledních dnech a týdnech jsme vyhodnotili jako
nanejvýš rizikový a ohrožující. Rozhodli jsme se investovat
1,5 milionu korun do technologie na spolehlivé testování
vlastních pracovníků, případně i klientů. Musíme udržet
týmy za každou cenu a nemůžeme spoléhat na přetížené kapacity odběrových míst a hygienických stanic. Potřebujeme
výsledky ihned a v řádu minut, ne se zpožděním i několik
dnů. Zakoupili jsme celkem 15 přístrojů ICHROMA II na
4000 testů, abychom mohli v reálném čase a podle potřeby
otestovat pracovníky a zvýšili tak úroveň jejich zabezpečení a akceschopnost týmů jednotlivých služeb. Samozřejmě tak chráníme i rodiny pracovníků a klientů. Zkušenosti
z prvních míst ukazují, že to má velký význam,“ říká ředitel
Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt.
Kromě zařízení na testování si Charity v jarních měsících
doplnily specializované přístroje pro pacienty s chorobami

plic. Jedná se o koncentrátory kyslíku, odsávačky a zařízení
na měření kyslíku v krvi. Tyto technologie výrazně zlepšují
kvalitu života pacientů a mohou snížit potřebu hospitalizace, často i úmrtnost. Pomáháme tak i v současné druhé vlně
pandemie zabezpečit odbornou a nejkvalitnější dostupnou
péči jaké jsme schopní. Věříme, že tak pomáháme nejen
našim pacientům, ale celému systému zdravotní a sociální
péče.
Dagmar Jurčíková,
PR

CHARITA ČR

Stát selhává s plošným testováním v sociálních službách,
Charita si testuje sama
Ukazuje se, že stát při nákupu antigenních testů a jejich distribuci selhává. Od středy 4. listopadu se mělo ve všech domovech
seniorů, stacionářích a dalších pobytových sociálních zařízeních
v České republice začít s povinným plošným testováním na covid-19. Vláda však dosud neví, kdo a jak objednané testy zaplatí
a bude distribuovat. Charita Česká republika, která už mnohde
přes tři týdny sama testuje jak zaměstnance, tak klienty zařízení,
navrhuje doplnit vládní nařízení o testování pacientů v domácí
zdravotní péči a zajistit kromě testovacích sad i podporu přetíženým pečovatelským týmům.
Charita Česká republika nakoupila testovací sady sama a na řadě
míst již přes tři týdny (v brněnské diecézi například od 5. října)
testuje zaměstnance i své klienty s cílem zabránit šíření nákazy nemoci covid-19 v charitních službách. „Kdybychom čekali
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několik dní na testy nařízené hygienickými stanicemi, rozšířila
by se infekce mezi ostatní. Takto můžeme ihned provést izolaci
a počkat na ověření našeho výsledku odběrovým místem. Zatím
se nám vždy pozitivní testy potvrdily,“ uvádí Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika.
Zachování péče o dlouhodobě nemocné a seniory ve svých zařízeních a v systému domácí zdravotní péče považuje Charita Česká republika za svoji prioritu. Pokud by se to nepodařilo, tisíce
charitních klientů by bylo třeba hospitalizovat, což je v současné
situaci obtížně představitelné.
„Domníváme se, že při nákupu antigenních testů stát při zvládání
epidemie koronaviru opět selhal. Charita i ostatní poskytovatelé
zdravotních a sociálních služeb si vzali poučení z první vlny a chovají se mnohem pružněji. Využili jsme vypsaných dotačních titulů,
které měly kompenzovat naše náklady na nákup ochranných pomůcek na jaře, a nakoupili do svých zařízení jak ochranné pomůcky
pro ošetřování pozitivních pacientů, tak testovací sady. Dokážeme
tak účinněji zabránit dalším škodám a ochránit své zaměstnance
i klienty,“ shrnuje Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.
Problematické je i samo vládní nařízení. Nedostalo se do něj totiž
testování pacientů v domácí zdravotní péči, testovat se mají pouze
zaměstnanci. I proto Charita poslala ministrovi zdravotnictví Janu
Blatnému dopis, v němž za zařazení těchto klientů do plošného
testování intervenuje. Jen Charita, která pokrývá zhruba třetinu
domácí péče v Česku, ročně pečuje o více než 40 tisíc pacientů

v jejich domácnostech, jde tedy o velké riziko. „Pokud nezařadíme
do povinnosti testovat i pacienty v domácí zdravotní péči, otevírá
se možnost nekontrolovatelného šíření nákazy mezi populací. Lékaři nám totiž do domácí péče posílají pacienty bez udání toho, zda
jsou tito lidé pozitivní či musí do karantény. Doufáme, že ministr
zdravotnictví v tomto zjedná nápravu,“ dodává Kučerová.
Uvedené nařízení také ukládá povinnost plošného testování s opakováním každých pět dní samotným sociálním zařízením, ovšem
týmy jsou již na pokraji sil. „Děláme všechno pro to, abychom
udrželi pečovatelské a zdravotnické týmy pohromadě. A podobně
nedotažená nařízení bez další podpory tento křehký systém jen
dál zatěžují,“ uzavírá Curylo.
Charita Česká republika je největší poskytovatel zdravotních
i sociálních služeb v České republice. Ročně poskytuje pomoc
zhruba 170 tisícům lidí, zajišťuje zhruba třetinu domácí zdravotní
péče a pětinu sociálních služeb v České republice.
Kontakt pro média:
Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity Česká republika,
jan.oulik@charita.cz, tel. +420 603 895 984
Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity
Česká republika, ludmila.kucerova@charita.cz,
tel. + 420 731 433 121

Letošní Sbírka potravin vynesla 440 tun zboží pro potřebné
Zakoupením trvanlivých potravin anebo drogistického zboží
je možné přispět lidem a rodinám v nouzi. Celostátní akce
Sbírka potravin proběhla ve vybraných prodejnách obchodních řetězců a pokračuje v on-line obchodech do 1. prosince.
V podzimním kole celorepublikové Sbírky potravin, do které
se zapojila řada místních Charit, se podařilo vybrat 396 tun
potravin, z nichž by bylo možné připravit až 800 000 porcí
jídla. Lidé také přispěli 44 tunami základních hygienických
potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi poskytují.
I přes náročné podmínky se letošní sbírka stala historicky
nejúspěšnější.
Vybrané potraviny a drogerie putují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do více než 600 odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například
opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám
v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným
postižením.
Nakupovat se dalo ještě do 1. prosince v on-line obchodech
Rohlik.cz a iTesco.
Charita ČR

Tříkrálová koleda zazní
Možná letos nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta,
a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do
vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte
se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální.
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen
se ještě neví, v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s mož-

ností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků
s dárci tváří v tvář. Jak na to Charita zareaguje?
Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický počítá
s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou koledou v období od 1. do 14. ledna 2021. Realističtěji se však v současné chvíli
jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení. Charity na všech úrovních jsou v kontaktu s příslušnými
hygienickými stanicemi, aby byly stoprocentně připravené neris-
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kovat zdraví svých přispěvatelů a dobrovolníků. A pochopitelně
zaměstnanců, protože do sbírky se velmi často jako dobrovolníci
zapojují i pracovníci Charit z terénu, kteří za sebou budou mít
náročné měsíce a jejichž pomoc bude i nadále nepostradatelná.
Organizátoři sbírky však musí brát v potaz také hrozící nepříznivou situaci:
„Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože
osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová.
Sbírka se podle ní intenzivně připravuje na vpád do virtuálního
prostoru a své věrné příznivce se pokusí oslovit on-line. Nechce
přitom připravit dárce o zážitek z koledy, ani o požehnání, které
koledníci do domů přinášejí. „Snažíme se využít všechny možnosti, které nám on-line prostor nabízí,“ dodává Gabriela Víšová.
Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné –
ani tentokrát se neobejdou bez armády dobrovolníků a štědrosti
dárců. Cíl sbírky i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je
pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Pracovníci Charity
mají s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti ze
sociálních i zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede je

dodržet i při koledování. „Úplný zákaz koledování by nás velmi
mrzel,“ zní z Charit. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst
roznesou Tři králové po České republice děj se co děj!
Charita ČR

ZPRÁVY Z CHARIT
Charita Moravská Třebová

Výtvarná soutěž „ANDĚL“
V průběhu podzimu proběhla v rámci služeb Charity výtvarná soutěž
„ANDĚL“ pořádaná pracovníky sociálně terapeutické dílny Ulita. Do
akce se zapojili klienti sociálně terapeutických dílen Ulita, denního stacionáře Domeček a komunitního centra „O krok dál“. Všichni přispěli
do této soutěže nejen svým originálním výtvarným dílem, ale také nadšením, které je pro všechny ohromnou inspirací. Všichni účastníci byli

odměněni drobným dárkem a diplomem. Vyvrcholením této akce bude
výstava všech obrazů, která je plánovaná v měsíci lednu 2021 v Městské
knihovně Ladislava z Boskovic. Tímto jste všichni srdečně zváni!

strana 5

Zuzana Kolářová,
Charita Moravská Třebová

Zprávy z Charit / Moravská Třebová

listopad 2020

Notebooky pro děti samoživitelů
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se zapojila do výzvy Nory Fridrichové z České televize ohledně notebooků pro
děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Tato výzva reaguje na
současnou situaci nouzového stavu, kdy vzdělávání dětí probíhá
distanční formou. Tato výzva byla určena rodičům samoživitelům, jejichž dítě navštěvuje 2. stupeň základní školy či střední
školu. Do této výzvy se nám podařilo zapojit tři děti, které splňovaly cílovou skupinu, a podařilo se pro ně notebook získat. Jsme
velice rádi, že takové projekty fungují a že se nám podařilo rodiny
zapojit.
Rádi bychom zveřejnili i reakci paní Jany, která s námi již delší
dobu spolupracuje:
„Mockrát děkujeme za pořízení notebooku pro syna. Dostali jsme
k tomu ještě tiskárnu od dcery, aby si mohl úkoly i tisknout, a ne
jen psát. Hodně nám to ulehčilo distanční výuku a přípravu na
závěrečný ročník. Využíváme to i pro mladšího syna, protože má
taky distanční výuku, tak se kluci spolu střídají. Děkujeme mnohokrát a vážíme si vaší pomoci.“

Martina Jínková,
Charita Moravská Třebová

Charita Nový Hrozenkov

Doma je doma
Když se člověk dozví, že on nebo osoba jemu blízká trpí AlzFotograﬁ e z archívu Charity Nový Hrozenkov,
heimerovou chorobou, demencí nebo jiným neurodegenerativautor: Josef Vrážel
ním onemocněním, hned ho začnou pronásledovat hrůzostrašné myšlenky o průběhu nemoci a jejím konci. Někteří z nás se
pustí do vyhledávání informací na internetu. V našem mozku
zavládne chaos. A stres z nemoci ovládne naše tělo. Pro někoho babi nebo děda, pro jiného máma nebo táta skončí v ústavu.
Ale proč?
Dlouhodobým tématem Charity je sdílená péče. V roce 2020
jsme se zaměřili, díky fi nanční podpoře, konkrétně na lidi trpící neurodegenerativním onemocněním a jejich pečující.
V rámci poradny sv. Rity poskytujeme poradenství a odbornou konzultaci na toto téma. Také jsme dokoupili literaturu,
která může sloužit neformálním pečujícím jako takový „manuál“. Rodina nemocného se tak dostatečně připraví na problémy
Fotografie s archívu Charity Nový Hrozenkov, autor: Josef Vrážel
a komplikace. Bude mít k dispozici proškoleného sociálního
DOMA
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pracovníka Charity NH, na kterého se bude moci kdykoli ob- ní stacionář Slunečnice. Ten si totiž v návaznosti na projekt
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mocnění, dovybavili jsme se pomůckami ergonomickými, sen- Naše organizace se dlouhodobě
konci. Někteří z nás se pustí do vyhledávání informací na
zorickými i aktivizačními, např. pomůcky pro trénování 3D v domácím prostředí. Chceme, aby lidé mohli svůj život dožít
internetu. V našem mozku zavládne chaos. A stres z nemoci
paměti, deskové hry, rytmické nástroje. Tyto pomůcky nejen doma, v jejich známém prostředí. A proto se neustále snažíme
ovládne naše tělo. Pro někoho babi nebo děda, pro jiného
zkvalitňovat
služby,
abychom
schopni pomoci a pože zmírní projevy jednotlivých stadií onemocnění, ale i samot- máma
nebo tátanaše
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v jakékoli situaci.
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dobře, Vdoma
ný nástup nemoci se zpomalí. V terminální fázi onemocnění se držet
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sdílená
roce
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stane člověk absolutně nesoběstačný. Pro toto stadium máme 2020
jsme se zaměřili, díky finanční podpoře, konkrétně na lidi
k dispozici pomůcky, které slouží hlavně pečující osobě pro trpící neurodegenerativním onemocněním a jejich pečující.
Eva Čechová,a
ulehčení manipulace s nemocnými. Když to zase vztáhneme
V rámci poradny sv. Rity, poskytujeme poradenství
PR pracovnice
konkrétněji, tak pomůcky pro toto stadium jsou třeba abdukční odbornou konzultaci na toto téma. Také jsme
dokoupili
polštář, mobilní koupací vana nebo nafukovací umyvadlo na literaturu, která může sloužit neformálním pečujícím jako takový
A mohl/aRodina
bych senemocného
zeptat… se tak dostatečně připraví na
mytí vlasů. Všechny pomůcky se dají zdarma půjčit v poradně “manuál“.
problémy
a
komplikace.
Bude mít k dispozici proškoleného
sv. Rity nebo o ně požádat v Denním stacionáři Slunečnice. …PORADNY SV. RITY?
Ke každé pomůcce je také možnost využít odborné konzultace
Co je to neurodegenerativní onemocnění?
s proškoleným sociálním pracovníkem.
Pomůcky jsou přednostně určeny pro pečovatelky do terénu Neurodegenerativní onemocnění jsou neléčitelné a oslabující
a pro rodiny nemocných. Aktivizační pomůcky využívá i Den- stavy, které vedou k postupnému oslabení a úhynu nervových
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buněk. Ty se nedají nahradit. Následkem tohoto vznikají buď
problémy s pohybem, nebo duševními funkcemi. Mezi příklady neurodegenerativních onemocnění patří Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba.
Můžu nějak tomuto onemocnění předejít?
Lékaři dokážou popsat, co se děje v těle těchto nemocných,
bohužel však ani dnes nejsou známy úplně příčiny onemocnění. Neexistuje tedy ani prevence. Co je ale dobrá zpráva, lepší
se farmakologický přístup a péče o tyto nemocné. Dokážeme
tedy individuální péčí zpomalit postup nemoci. A čím dřív se
diagnoza stanoví, tím lépe můžeme postup nemocí ovlivnit
Kdo převážně těmito onemocněními trpí?
Pokud bychom se zaměřili na dvě nejčastější onemocnění –
u Parkinsona hovoříme o středním věku, a lehce nám převažují
ve výskytu muži, u Alzheimerovy choroby se výskyt zvyšuje
s věkem, kde jsou příznaky již plně patrné a do péče lékařů
a služeb se dostávají po 60. roce. Bohužel nejsou výjimkou
i lidé mladší 50 let. Co se týká pohlaví, zde je počet vyšší u žen.
Jak mám postupovat, když mám podezření, že nějakou
z těchto nemocí trpím?
Co je velmi důležité, v případě, že máme podezření, že není
vše v pořádku, určitě je důležité navštívit praktického lékaře,
který pak dále doporučí neurologické vyšetření, popř. vyšetření u psychiatra. U obou specializací je možné projít kognitivními testy a může se ihned nasadit podpůrná farmakoterapie,
která výrazně může ovlivnit postup nemoci. Tento postup je
ale spíše běžný u mladších osob, které velmi dobře dokážou
rozeznat, že zapomínání nebo pohyb je výrazně jiný než dříve.
U starších osob je iniciátorem spíše blízká rodina, sám nemocný přisuzuje obtíže věku a dlouho jsou nerozeznány. Což pak
komplikuje další léčbu. Další možností je třeba kontaktovat
i naši Poradnu Sv. Rity, kde rádi poradíme rodině, aby se mohla lépe v této problematice orientovat, pomůžeme jim nastavit
přístup a aktivity, pomoci v situaci, kdy neví, jak si poradit
s projevy nemoci, které často bývají psychicky náročné pro
obě strany.
Je možné snížit riziko?
Ano, jsou věci, které můžeme udělat. Každý z nás může přispět k možnému oddálení nástupů příznaků – zdravý životní
styl, pestrá strava může pomoci při nástupu potíží. Výzkumy
prokázaly, že skupiny osob, které byly pravidelně fyzicky aktivní, měly pomalejší postup potíží. Používejme mozek, nejde
jen o křížovky, ale cokoliv co zaměstná náš mozek a tyto aktivity střídáme. Pokud jde o naše blízké – zde platí pravidlo být
všímaví, že není něco jako dřív. Čím dřív se člověku dostane
pomoci, tím máme větší šanci zpomalit postup obtíží.
Vlastní zkušenost…
Do poradny volá žena středního věku. Svěřuje se se situací, kterou doma řeší už pár měsíců a sami si již nevědí rady.
Maminka žije v domácnosti s otcem a stále častěji se opakují
situace, kdy maminka zamění ingredience při vaření a stoupá i nepohoda, kdy s otcem řeší stále dokola, že se hádá, že
něco řekla, či neřekla. Ze ženy, která byla vždy velmi laskavá, výborná kuchařka a vždy upravená dáma se stává přesný
opak toho, čím vždy byla. Pro otce začíná být situace velmi
stresující, pro dceru také, jelikož každá snaha selhává. Během
hovoru zjišťuji, že maminka zatím u lékaře nebyla. Domlouváme se, že je nutné, aby proběhlo vyšetření a rodina mohla
zjistit, jak vážná situace je či není. Klientce vysvětluji, jaké
je pozadí případné Alzheimerovy choroby, že je velmi důležité neměnit prostředí, ve kterém maminka žije, držet se zvyků
a probíráme, s čím by mohly pomoci služby, aby se snížilo

riziko situací, ve kterých se mamince nedaří a má vliv na její
psychickou pohodu. Domlouváme se i na návštěvě stacionáře,
který by mohla maminka pár dnů v týdnu navštívit, kde by
probíhala případná aktivizace a trénink paměti. Zároveň by
tatínek měl i čas pro sebe. Loučíme se s tím, že jakmile bude
mít rodina výsledky, pomůžeme jim nastavit péči a probrat, co
rodinu čeká, co mohou zvládnout sami a s čím si mohou nechat
pomoct.
Mgr. Lenka Vráželová,
zástupkyně ředitelky,
vedoucí sociálních služeb
A mohl/a bych se zeptat…
…DENNÍHO STACIONÁŘE SLUNEČNICE?
Máte v této době nějakého klienta, který tímto onemocněním trpí?
Mnozí ze seniorů, kteří do Denního stacionáře Slunečnice
dlouhodobě dochází, mají různé typy onemocnění demencí,
převážně Alzheimerovou chorobou. Navíc jsme si od 1. 7. 2020
rozšířili registraci stacionáře, nově může poskytovat služby
i osobám s chronickým duševním onemocněním, kam se toto
onemocnění řadí. Je to cesta, jak zajistit péči například o ty
osoby, které neurodegenerativní onemocnění mají, ale ještě
nejsou v seniorském věku.
Jak se liší práce (aktivizační činnost) s tímto klientem
oproti ostatním?
Neurodegenerativní onemocnění zahrnuje více typů onemocnění, ve stacionáři máme největší zkušenost s onemocněními
typu demence. Zde služba stacionáře především supluje tu část
schopností, které nemocný ztratil. Aktivizace spočívá v procvičování dosavadních schopností za účelem jejich udržení.
Jaké pomůcky využíváte?
Pomůcky bych rozdělil na dva typy. Prvním jsou naprosto běžné dostupné věci denní potřeby, které, pokud se vhodně používají, mohou být velmi užitečné. Třeba papír a nůžky, CD
s oblíbenými lidovými písněmi, plech s nasypanou krupicí na
trénování psaní či kreslení, těsto a vykrajovátka, židle ke cvičení. Tak jednoduché to někdy je. V druhé skupině jsou pomůcky uzpůsobené pro nemocné či seniory, kteří cíleně trénují
různé oblasti života
Patří tento klient do skupiny seniorů?
Neurodegenerativní onemocnění je spojováno zpravidla se seniorským věkem. Jsou ale typy tohoto onemocnění, které se
naopak začnou projevovat u mladých lidí.
Vlastní zkušenost…
Neurodegenerativní onemocnění jsou v podstatě neléčitelné.
Proto je naprosto zásadní příznaky onemocnění co nejdříve
rozpoznat, diagnostikovat a činit kroky, které nemoc zastaví
či zpomalí. Čím dříve, tím lépe. Jedním z kamínků mozaiky
zpomalení průběhu nemoci může být i cílená aktivizace, buď
v domácím prostředí, nebo v prostorách denního stacionáře.
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Charita Olomouc

Školáci na Svatém Kopečku sbírali zimní oblečení pro azylový dům
Žáci Základní školy na Svatém Kopečku u Olomouce v září nelenili. Vymysleli a uskutečnili sbírku zimního oblečení pro klienty
Domova sv. Anežky. Sami vytvořili plakáty, sbírku propagovali
a také přinesli značné množství zimního šatstva. Vybrané oblečení odevzdali vedení Domova Svaté Anežky, který se nachází
v blízkosti školy.
V rámci hygienických opatření na začátku školního roku proběhla akce v malém měřítku pouze v rámci školy. „Jarní zavření škol
v důsledku Covidu-19 nám udělalo velkou čáru přes naše plány.
Přesto jsme během krátké podzimní doby otevřených škol uskutečnili sbírku zimního oblečení pro charitní azylový dům,“ přiblížila za Ekotým základní školy učitelka Pavlína Vrbová.
Základní škola na Svatém Kopečku u Olomouce je zapojená do
projektu Světová škola. Tento projekt v současné době zapojuje
96 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě

stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném
světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. „Věříme, že nasbírané oblečení pomůže klientům
Domova sv. Anežky důstojně překonat zimní období. Pro děti
byla akce opravdu motivující a vzhledem k tomu, že se zařízení
nachází jen pár kroků od školy, tak bychom ve spolupráci i nadále rádi pokračovali,“ doplnila koordinátorka projektu Pavlína
Vrbová.
Charita Olomouc děkuje všem dětem a týmu vyučujících za
tuto krásnou aktivitu!
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Charita Olomouc v době epidemie koronaviru
Charita Olomouc přes všechna platná omezení poskytuje nadále služby všem potřebným lidem bez domova, seniorům, nemocným, umírajícím, lidem v krizi, rodinám s dětmi. Část nocleháren střediska Samaritán nabízí ubytování uživatelům i přes den. Krizoví interventi jsou
připraveni poskytnout lidem v akutní krizi psychickou podporu na
telefonní lince krizové pomoci. Pečovatelská služba a služba domácí
hospicové péče je poskytována nadále v běžném režimu.
Středisko Samaritán pro lidi bez domova
Noclehárny v případě nutnosti přechází na poskytování služby
24/7 dle nařízení vlády, a to včetně zajištění stravy. Ve spolupráci
se SMOL jsme otevřeli karanténní centrum, které je bezpečným
místem pro osoby bez domova s podezřením na Covid-19, které čekají na výsledky testů nebo již mají potvrzené koronavirové
onemocnění. V nízkoprahovém denním centru došlo k uzavření
denní místnosti, lidem ocitajícím se na ulici poskytujeme potraviny pouze s sebou. Zůstává zachováno poradenství, možnost
využít sprchy, šatník a výdej pošty. Terénní program pro lidi bez
domova dále pokračuje, pouze minimalizujeme kontakty na nezbytné, používáme ochranné pomůcky, rozdáváme roušky a informujeme o aktuální situaci. Ordinace praktického lékaře zatím
funguje beze změn.

Středisko psychosociální pomoci
V souvislosti s vývojem událostí posledních dnů prožívají mnozí
lidé obavy a úzkost. Nabízíme psychickou podporu na telefonní
lince krizové pomoci 734 435 078 nebo v ambulanci každý všední den od 8:00 do 18:00, o víkendu a svátcích od 8:00 do 16:00.
Služba poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc
a podporu lidem v akutní krizi. V Dluhové poradně poskytujeme
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nadále odborné informace lidem v dluhové krizi. Společně hledáme východisko z dluhových obtíží a nabízíme možnosti zvládání
situace. Služba je poskytována zdarma. Služby pro lidi s duševním onemocněním - Podpora samostatného bydlení, Sociálně terapeutická dílna a Dům sv. Vincence poskytují sociální služby
v běžném režimu.
Středisko pečovatelské služby
Pečovatelská služba poskytuje službu v Olomouci a okolí v běžném režimu, stejně tak funguje i půjčovna kompenzačních pomůcek, včetně edukační místnosti pro pečující.
Středisko zdravotních služeb
Poskytujeme nadále běžnou zdravotní péči pacientům, z kapacitních důvodů jsme omezili pouze ošetřovatelskou rehabilitaci,
která nepatří k nezbytným výkonům.Nezajišťujeme péči o covid
pozitivní pacienty nebo pacienty v karanténě. Při výkonu vždy
používáme jednorázové ochranné pomůcky. Při návštěvách v domácnosti musí pacienti a příbuzní též nosit roušky.
Domácí hospicová péče Caritas
Pacienty ve všech 3 pracovištích (Olomouc, Šumperk, Zábřeh) přijímáme bez omezení. Paliativní sestry navštěvují pacienty v běžném režimu, lékaři provádějí vizity částečně telefonicky. Další odborní pracovníci vyřizují co nejvíce agendy též telefonicky.
Středisko pro rodiny a děti
Posilujeme služby pro rodiny a děti a hledáme zdroje pro přímou
pomoc. Připravujeme se podpořit rodiny, které budou v důsledku

tíživé ekonomické situace potřebovat materiální a potravinou pomoc. Jedná se zejména o matky samoživitelky, které musely nastoupit na OČR a bez úprav zákona nyní pobírají 70 % své mzdy
– za této situace je pro ně těžké platit nájem a zároveň zajistit stravu a další potřeby pro rodinu. Hledáme zdroje na přímou pomoc
pro ohrožené matky a vícečetné rodiny s dětmi.Rozvíjíme projekt
Liška on-line. Chceme být v on-line kontaktu s větším počtem
dětí, abychom podpořili je i jejich rodiny.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Charita zajistí nákupy seniorům a lidem ocitajícím se v karanténě
Olomouc – Charita Olomouc ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc (SMOL) obnovila službu nakupování potravin,
drogistického zboží a zajištění potřebných léků seniorům a osobám v karanténě, kteří nemají v dosahu své blízké. Služba je dostupná na území města Olomouce a v městských částech a lze ji
využít od pondělí do pátku. V případě potřeby poskytne Charita
službu nákupu a rozvozu potravin i v blízkém okolí Olomouce.
Mnoho lidí se ocitá obdobně jako na jaře v izolaci s důvodu karanténních opatření. Jedná se o seniory, jednotlivce, ale i celé
rodiny, které nemohou za současné situace opustit svá bydliště a nemají možnost požádat o pomoc své nejbližší či známé.
On-line supermarkety jsou zahlceny návalem objednávek, čímž
se prodlužuje doba dovozu potravin i na několik dní. Charita
Olomouc ve spolupráci se SMOL a olomouckými skauty reaguje
na vzniklou situaci a nabízí potřebným lidem nákupy a rozvoz
potravin, hygienických potřeb, včetně vyzvedávání léků na eRecept.
Poskytovaná služba je zdarma, zájemci platí pouze za úhradu
nákupu. Každý potřebný senior, jednotlivec či rodina může nákup čerpat 2x za týden. Rozvoz probíhá od pondělí do pátku na
území města Olomouce, dle domluvy i v blízkém okolí Olomouce. O nákup je možné požádat telefonicky na čísle: 731 631 967
nebo prostřednictvím e-mailu: nakupy@olomouc.charita.cz.
Do pomoci s nákupy se zapojí jako dobrovolníci olomoučtí
skauti. „Navazujeme na jarní spolupráci s Charitou, kdy naši
dobrovolníci pomáhali olomouckým seniorům s nákupy a venčením psů. Za naše dospělé skautské dobrovolníky mohu dodat,
že jsou připraveni pomáhat lidem, kteří to potřebují,“ uvedl Petr
Macek ze Skautské služby společnosti Olomoucko.
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Charita se v místě svého působení snaží pokrýt všechny oblasti,
kde by její pomoc byla prospěšná: „Po zkušenosti s první vlnou
pandemie bychom rádi podpořili nejen osamělé seniory, ale i rodiny s dětmi a další osoby, které se ocitají v tíživé situaci,“ přiblížila Bára Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc.

V jednání je nyní možnost rozšířit službu nákupů i o rozvoz
obědů.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

S třemi králi za hvězdou. Poděkování tříkrálovým koledníkům
Charita Olomouc poděkovala 17. října prostřednictvím přímého
přenosu mše svaté, která se konala v kapli sv. Richarda Pampuri, všem svým koledníkům za jejich nasazení při Tříkrálové
sbírce 2020. Z důvodu mimořádné situace se letošní poděkování
konalo až v podzimním čase, kdy se již blíží poslední neděle liturgického mezidobí, po níž přichází advent, následuje Slavnost
narození Páně a po novém roce svátek Tří králů. Mši svatou
celebroval P. Hyacint Pavel Kuchta.
Vstupní modlitba
Všemohoucí Bože, Tys od věčnosti vyvolil Pannu Marii, aby
byla svatá a milostiplná; na její přímluvu dávej i nám z nevyčerpatelného bohatství své milosti. Prosíme o to Skrze Tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha
Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
S třemi králi za hvězdou
Vnímám, že současná situace nás poměrně radikálně učí novému přístupu k věcem, o kterých jsme si mysleli, že jsou neměnné. Asi nikoho z nás nenapadlo, že zažijeme okamžik, kdy
v kostele nebudeme moct zpívat. Asi nikoho z nás nenapadlo,
že poděkování za Tříkrálovou sbírku může být až v polovině
podzimu, v polovině října. A možná se to může zdát i zvláštní, že my, kteří tady jsme shromáždění, si připomínáme událost
z ledna, připomínáme si onu událost putování za hvězdou, která
je přece spojená s Vánoci. Tak jak si ji můžeme připomínat někdy na podzim? Jak je možné si vůbec připomenout někdy tak
daleko od Vánoc, kdy spíš je blíž k těm Vánocům letošním, než
k těm loňským?
A možná právě proto je dobré si tuto událost připomenout. To,
co se přihodilo oněm mágům, oněm třem králům, kteří se rozhodli vydat za hvězdou, byla skutečnost, že se přes všechno
poznání, všechnu snahu, všechno vědění ocitli v temnotě. Oni
nebyli nevzdělaní, nechyběla jim touha, ale přesto jim chybělo
něco, bez čeho nedokázali v životě jít dál. Chyběl jim signál,
jakým směrem se vydat. Věřím, že je to právě ona „hvězda“.
Kdy jindy si tuto událost připomenout, kdy z ní čerpat naději,
než ve chvíli, kdy se kolem nás víc a víc rozšiřuje čas temnoty? Sluníčko vychází později, zapadá dřív, blížíme se k dennímu slunovratu a dne skutečně ubývá. Světla kolem nás fyzicky
ubývá. A i situace, ve které žijeme, určitě není radostná; o tom
svědčí i to, že musíme mít spojení mezi sebou prostřednictvím
on-line přenosu. A právě v této chvíli, kdy se může zdát, že je
méně a méně plná naděje, je možná právě onen okamžik, kdy je
dobré zvednout oči vzhůru a podívat se, jestli náhodou tu „hvězdu“ nevidíme někde i my.
Oni, mágové, totiž nebyli v situaci, kdy se vydali po trati, kterou
znají. Tři králové stavěli úplně novou trať, cestu, která přivedla
pohany k poznání Spasitele. Nevěděli, co je bude čekat ve chvíli,
kdy Spasitele potkají a poznají fyzicky v Betlémě. A do této situace jim Bůh poslal onu hvězdu. Ke stejné svobodě, možná i ke
stejné naději a zároveň ke stejné odpovědnosti a touze vyjít jsme
byli pozváni i my. Ježíš učedníkům v Matoušově evangeliu vy-

počítavá, co všechno se může stát, jaké temnoty budou prožívat:
„Budou vás vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou
bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste
vydali svědectví jim i národům.“ A zároveň říká jednu klíčovou
větičku: „nedělejte si starosti.“
Tři klíčová slova: nedělejte si starosti. Svým způsobem říká,
zdvihněte oči, protože ta hvězda tam pořád svítí. Ta hvězda nezmizela, když tři králové přišli a odešli. Tuto hvězdu vnímáme
přece i my, každý z nás v našem životě. Je to naděje, která plyne od chvíle, kdy se onou hvězdou stává naše zkušenost s milovaným Ježíšem, s Bohem, kterému na každém z nás záleží.
S Bohem, ke kterému si nemusíme odpracovat cestu a tak si ji
zasloužit. On nám svítí na cestu svým slovem a svým životem
daleko dříve, než nás možná napadne se na tuto cestu vydat.
Možná je to skutečně zvláštní, ale vydáváme se na hodně podobnou cestu jako oni: je i na nás, abychom stavěli novou trať.
To můžeme stavět jedině ve chvíli, kdy nám tato náročná činnost
bude dávat smysl, když k ní najdeme motivaci, když budeme
vědět, proč se do toho pustit a také jedině ve chvíli, kdy k tomu
všemu najdeme sílu. A tak můžeme právě nyní děkovat a prosit
za vás za všechny, kdo jste se už na tuto cestu vydali dobrým
skutkem, zapojením se do Tříkrálové sbírky. A chceme prosit
i za všechny ostatní, kteří třeba ani o této hvězdě zatím neví.
Závěrečná modlitba
Přijali jsme, Bože, pokrm, kterým nás živíš na cestě k nebi, a pokorně tě prosíme: pomáhej nám, ať věrně plníme tvou vůli, jako
Panna Maria a tvoji svatí, abychom mohli mít spolu s nimi účast
na tvé nebeské hostině. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Z homilie P. Hyacinta při příležitosti Dne pro malé a velké krále
v Olomouci.
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Charita Otrokovice

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil Nový domov Otrokovice
Nový domov Otrokovice poskytuje střechu nad hlavou ženám,
matkám a rodinám s dětmi již více než 20 let. Azylový dům disponuje 5 garsonkami a jedním bytem.
„Přesto že se nám daří za přispění firemních dárců vybavení
domu obnovovat, tak některé jeho části jsou stále původní. Po výměně části nábytku bylo třeba nakoupit nové sporáky a lednice.
Ty staré již byli ve špatném stavu a také již byly nákladné na spotřebu energie,“ vysvětluje nutnost výměny spotřebičů Veronika
Halasová, vedoucí Nového domova.
„Přihlásili jsme se do grantové výzvy programu Obyčejný život,
který vypsal Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Program
Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových
organizací, které poskytují sociální služby a směřují své klienty
k plnému začlenění do společnosti. Cílem projektu bylo vybavit
byty azylového domu novými lednicemi a sporáky. Výbor dobré

vůle – Nadace Olgy Havlové schválil podporu v celkové částce
30.000 Kč,“ upřesňuje podání grantové žádosti Vladana Trvajová,
fundraiserka Charity Otrokovice.
Dodání spotřebičů bylo svěřeno zlínské společnosti s dlouholetou
tradicí HP TRONIC Zlín, spol s r.o. a díky této spolupráci již
slouží spotřebiče potřebným.
vt

Sbírejte hliník pro Charitu
Již 8. ročník charitativní akce „Sbírejte hliník pro Charitu“
proběhl ve školním roce 2019/2020. Prvotní myšlenka byla zapojit do sběru školy a přiblížit tak dětem nutnost třídění odpadu a to nejen plastu a papíru. Do projektu jsou v současné
době zapojeny základní školy z Otrokovic a okolí – Halenkovice, Tlumačov, Napajedla, Pohořelice, Žlutava, dále pak UTB,
Gymnázium Otrokovice, Arcibiskupské Gymnázium Kroměříž a obec Žlutava.
V průběhu let se rozvinula spolupráce mimo školy a to i do
různých firem v Otrokovicích. V současné době sbírají hliník
zaměstnanci firem Pipe Life a Vitar. V letošním ročníku se podařilo rozšířit spolupráci s firmou Continental Barum, kde vedení společnosti nechalo rozmístit nádoby na hliník. Sběr tak
probíhá téměř ve všech prostorech společnosti. Odvoz a výkup
hliníkového odpadu zajišťuje již od roku 2012 firma Metalšrot
Tlumačov.
„V letošním ročníku bylo ve školách a veřejností nasbíráno téměř 2,5 tuny hliníkového odpadu a zaměstnanci Continental
Barum, Vitaru a Pipe Life nasbírali téměř 0,5 tuny. Celkový
výtěžek, více než 21 000 Kč bude postupně použit na obnovu
vybavení Azylového domu pro rodiny a matky s dětmi Nový
domov Otrokovice,“ shrnuje výsledky právě skončeného ročníku Vladana Trvajová, fundraiserka.
Do třídění hliníkových obalů se může zapojit každý, konkrétně
se jedná o plechovky od nápojů, alobal, víčka od jogurtů, staré
hrnce, plechy, příbory a podobné. Tyto věci se v domácnostech
běžně objevují, ale málo už se ví, že se mohou třídit také jako
třeba papír a plasty. Při minulé akci se mezi plechovkami od
nápojů a sprejovými nádobkami objevila dokonce i hliníková

koloběžka nebo hliníkové radiátory. Sesbíraný hliník mohou
lidé nosit na Charitní domov (Na Uličce 1617, Otrokovice)
nebo do škol v Otrokovicích, Napajedlích a blízkých obcích.
„Děkujeme všem malým i velkým sběratelům, že pomáháte
chránit životní prostředí a zároveň zlepšujete podmínky života
klientům využívající služby Charity Otrokovice. Jste skvělí,“
uzavírá Trvajová.
Další informace pro média:
Vladana Trvajová
fundraiser
e-mail:vladana.trvajova@otrokovice.charita.cz
tel: +420 731 619 771

Charita Přerov

Duchovní slovo: Svatí odvedle
Že si v listopadu připomínáme svátek Všech věrných zemřelých, neboli Dušičky, ví skoro každý. Ale hned na první listopadový den připadá slavnost Všech svatých. Připomíná nám
lidi, kteří zemřeli a jsou v nebi – jsou svatí. Slovo svatý v nás

může vyvolávat mnoho nejrůznějších emocí. Ani mezi praktikujícími křesťany nevyvolává svatost vždycky nadšení, možná
strach nebo znechucení až rezignaci – že mě se to rozhodně
netýká, na to já nemám. A možná to ani nechci, stát se zbož-
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ně sepnutýma rukama, vynechat všechno, co je aspoň trochu
příjemné a nechat na sobě dříví štípat. O tom přece svatost je,
nebo ne? No… podívejme se na to jinak.
Důležité je si uvědomit, že pokud chceme po smrti být s Bohem, tzv. být v nebi, nemáme jinou možnost než být svatí.
Nikdo jiný v Jeho přítomnosti nevydrží, protože On je nejvíc
svatý, je Láska sama. Žádné zlo se před Jeho tvář nemůže postavit a přežít. A protože Bůh nás nikdy nevyzývá k něčemu,
co by bylo nemožné, musí existovat cesta, jak se stát svatým.
Protože každý z nás je originál, i naše osobní cesta ke svatosti je jedinečná. A vlastně není až tak složitá a nemusí být
ani „sucharská“. Papež František mluví o střední třídě svatosti, o svatých odvedle. Možná je taky znáš. Obyčejné a prosté
lidi (nebo klidně vzdělané a významné), kteří trpělivě nesou
tíhu všedního života. Každé ráno vstávají do práce, kde obětavě pracují pro druhé. Přestože mají náročný den, usmějí se
na tebe nebo se zeptají, jak se ti daří. A zajímá je odpověď.
S láskou se starají o své děti nebo stárnoucí rodiče. Je to pro

ně samozřejmost. Trpělivě vyslechnou jejich nářky a pomohou
jim hledat východisko. Rádi podpoří dobrou věc – přispějí na
lidi v nouzi, spolkům, které pomáhají postiženým apod. Obyčejní lidé, kteří dělají obyčejné věci.
A o tom to je. Ke svatosti máme každý svou vlastní cestu. Počítá se na ní s mými chybami, omezeními, selháními i všemi
těmi rozčilujícími vlastnostmi. Musím ale dát vzejít tomu nejlepšímu, co ve mně je. Mým úkolem je to nejlepší najít, podporovat a nechat růst. Přijít na to, co jedinečného já svým životem můžu sdělit, co nikdo jiný přinést druhým nemůže. Moje
„obyčejná“ svatost může druhé inspirovat a být jim důkazem,
že dobro existuje. A neboj, na cestě můžeš dělat chyby a stejně
tak tě na ní čeká mnoho radostných a příjemných věcí. Bůh
nás zná a ví, co potřebujeme. Tak co, budeš svatým odvedle?
Mgr. Emilie Šmídová,
pastorační asistentka

Potravinová sbírka - aneb každá konzerva je prospěšná
Již od roku 2016 se Charita Přerov zapojuje do Potravinové sbírky, kterou organizují potravinové banky ve všech krajích. Sbírka potravin je realizována pod záštitou ministra zemědělství
Miroslava Tomana a Evropskou federací potravinových bank.
„Do sbírky se zapojuje mnoho obchodů, my jsme „zakotvili“
v tzv. malém Tescu v Přerově na Tř. 17. listopadu. Již pátý podzim tak naši dobrovolníci vyrazili na svou „směnu“ do obchodu.
Letos proběhla sbírka v omezeném provozu, aby byla dodržena
všechna hygienická pravidla a nařízení,“ uvádí za potravinovou
sbírku Mgr. Emílie Šmídová.
Dobrovolníci vybírali darované potraviny. Lidé ke svému nákupu
jednoduše přihodili trvanlivé potraviny, které za pokladnou darovali do nachystaných beden. Tyto potraviny pomohou rodinám
a lidem, kteří se ocitli v nouzi, a kteří s Charitou Přerov spolupracují.
„Se sbírkou mám jako koordinátor i účastník velmi dobrou zkušenost. Někteří lidé do obchodu přijdou přímo s cílem přispět do
sbírky, někteří přispějí alespoň drobností, jsou však i tací, kteří
nám darují doslova plný koš potravin. Potravinu často vloží do
bedny děti, které s rodiči nakupují, čímž se učí štědrosti. Někdy
se také stane, že přispěje člověk, který se svěří, že sám ví, jaké
to je mít nouzi – žil na ulici nebo byl ve velmi náročné situaci
a nyní, když má možnost, chce pomoci těm, co to štěstí zatím
neměli,“ doplňuje Emílie Šmídová.
V minulém roce bylo vybráno 625 kg potravin a 102,5 kg drogistického zboží. Darované potraviny jsou přerozdělovány mezi
klienty Charity Přerov, kteří jsou často ve velmi náročných životních situacích. Tato materiální pomoc jim pomáhá ušetřit na
jiné důležité věci. Do chodu sbírky se vždy zapojuje mnoho dob-

rovolníků z řad zaměstnanců Charity Přerov, také jejich rodinní
příslušníci a studenti.
„Sbírka se konala v sobotu 21. 11. 2020 v TESCO na Tř. 17.
listopadu od 8:00 do 18:00 hodin. Všichni, kteří to potřebují,
jsou vděčni za každou věnovanou konzervu, paštiku, něco malého na zub, čaje, těstoviny nebo drogistické zboží. Děkujeme
všem, kteří ke sbírce přispívají. Pro nás jsou potraviny a drogerie samozřejmostí, ale pro mnoho lidí představují těžko dostupné věci.“
Bc. Vendula Novotná,
PR

Charita Přerov: „Nákupy k Vašim dveřím“
V dnešní specifické době, kdy je potřeba, aby rizikovější skupina
obyvatel byla obezřetná, nabízí Charita Přerov občanům doručení
nákupu toho nejnutnějšího až ke vchodovým dveřím.
„Jedná se o totožnou nadstandardní službu, kterou pracovníci
Charity Přerov zajišťovali seniorům bez příbuzenstva a osobám
v domácí karanténě na jaře tohoto roku,“ za oblast komunikace
Charity Přerov uvádí Vendula Novotná.

Zájemci z řad ohrožené skupiny obyvatelstva tak budou moci až
třikrát do týdne kontaktovat pracovnice Charity Přerov, které zajistí nákup základních potravin, hygienických potřeb a vyzvednutí léků.
„ Zájemci o službu nám v pracovní dny od 08: 00 do 10:00 hodin
dopoledne mohou zatelefonovat na telefonní čísla 581 204 717 a 731
914 944 a nadiktova, jaké základní potraviny a další nejnutnější
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hygienické potřeby, popřípadě léky potřebují. My od zájemce budeme potřebovat informace o jeho adrese, na které jej zastihneme,
zda se jedná o seniora, osobu nemocnou či v karanténě. Dále budeme potřebovat datum narození a telefonní kontakt,“ uvedla za
oblast humanitární a potravinové pomoci Mgr. Emilie Šmídová.
V rozmezí od 12:00 do 14:00 hodin bude nákup i s účtenkou předán u prvních domovních dveří zájemci, a to po předešlém telefonickém kontaktu.
„Proto, aby služba fungovala, tak je nutné, aby zájemce zaslal na
účet Charity Přerov peněžní částku, na základě které si vytvoří
peněžní kredit, ze kterého mu bude odčítána výše za jednotlivé
nákupy. Po vyčerpání částky bude zájemce vyzván, aby si v případě dalšího zájmu kredit obnovil. K platbě je nutné, aby zájemci
nezapomněli uvést celé jméno (křestní i příjmení), aby mohla být

platba identifikována. Číslo účtu je 34536831/0100,“ dodává Mgr.
Emilie Šmídová.
„Prosíme všechny, kteří mají o službu Charity Přerov zájem, aby
si nechávali dovážet opravdu pouze základní zboží typu pečivo,
mléko, máslo, těstoviny, čaj, případně drobné konzervy a další
nejnutnější potraviny. Za hygienické potřeby především pak mýdlo, pastu na zuby, šampon. Jen tak dokážeme uspokojit co nejvíce
zájemců. Snažíme se všem co nejvíce vyjít vstříc a pomoci tak
v této nelehké situaci. Proto prosíme o shovívavost, pokud se nám
ne vždy podaří vše zakoupit. Děláme, co je v našich silách,“ dodává Mgr. Emilie Šmídová.
BC. Vendula Novotná,
PR

Spacák, bunda, čepice: oblečení pro Nízkoprahové denní centrum Lorenc
Charita Přerov ve spolupráci s Nízkoprahovým denním centrem
Lorenc vyhlašuje sbírku zimního oblečení. Nízkoprahové denní
centrum podporuje lidi bez přístřeší, poskytuje prostor pro řešení jejich každodenních potřeb, mezi které patří také zajištění
nejnutnějšího ošacení.
S přicházející zimou v šatníku Nízkoprahového denního centra
Lorenc začínají chybět zimní boty, zimní bundy, zimní kalhoty,
svetry a mikiny, spodní prádlo včetně „spodních“ kalhot (podvlikačky), deky a spacáky. Oblečení je klientům přerozdělováno
školeným personálem podle nutnosti.
„Čerpání oblečení je omezené, lidé bez přístřeší mají možnost
v šatníku čerpat od každého druhu oblečení jeden kus za měsíc,
během zimní sezóny maximálně 2 kusy bund, aby se zamezilo
zneužívání služby. Mají možnost si oblečení nechávat v Nízkoprahovém denním centru, kde si je mohou také prát a využívat
službu sprchování,“ uvádí vedoucí Nízkoprahového denního
centra Lorenc Bc. Adéla Trumberová.
Každý, kdo má oblečení, které mu již nedělá dobrou službu,
nebo se chystá na přetřídění šatníku, může své vyřazené kousky, deky a boty zanést do Nízkoprahového denního centra na
adresu
U Bečvy 1, 750 02 Přerov či kontaktovat telefonicky Bc. Adélu
Trumberovou na čísle 731 818 874.
BC. Vendula Novotná,
PR

Rozhovor: Každá z našich klientských rodin je unikátní
Po delší odmlce vám opět přinášíme rozhovor. Tentokrát s vedoucí
Romského komunitního centra Žížalka. Mgr. Lenka Klíčová, MPP
nám v první polovině prozradila, na co je ve své práci hrdá. V čem
spatřuje největší přínos centra a mnoho dalšího. Přejme vám příjemné čtení.
Jako první otázku bych se Vám ráda položila, jak to je se službami Lačo Jilo – Dobré srdce a Romským komunitním centrem Žížalka, na kterém působíte jako vedoucí, aby to čtenáře
nepletlo.

Existuje Romské komunitní centrum Žížalka a Romské komunitní centrum Lačo Jilo – Dobré srdce. Původně však bylo pouze Romské komunitní centrum, které se poté v roce 2006, respektive od 1. 1. 2007, rozdělilo na dvě sociální služby. Žížalka
poskytuje sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi do
18 let. V podstatě to znamená, že pomáháme rodinám s dětmi
v situacích, které nezvládnou a potřebují pomoc a podporu při
jejich řešení. Běžně se tedy zabýváme řešením fi nancí, výchovou a vzděláváním dětí, bytovými problémy či pracovní problematikou. Působíme v Přerově a rodiny mohou dojít k nám
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do centra, nebo my docházíme přímo k nim domů. Záleží na
potřebě rodiny.
Kolik klientů v současné době máte?
V současné době máme 28 rodin, které využívají naši službu. Pokud
bych to počítala jednotlivě po osobách v rámci rodiny, tak by to bylo
celkem 30 dospělých a 96 dětí – celkem 126 osob.
Co všechno spadá do Vaší práce?
Řešíme v podstatě širokou škálu problémů – od finanční problematiky (nastavení rozpočtu rodiny, pomoc při řešení dlužných částek aj.),
přes pracovní problematiku (sepsání životopisu, hledání zaměstnání
a kontaktování zaměstnavatelů) vzdělávací a výchovnou problematiku – záškoláctví, podpora rodičů v nastavení pravidel chování, pomoc
s přípravou do školy za účasti rodiče či problematiku bytovou (hledání
bydlení, doprovody na prohlídky).
Kromě těchto oblastí pomáháme při řešení běžných záležitostí rodiny, a také zajišťujeme doprovody na jednání – soudy, škola, lékaři atd.
V rámci naší služby pomáháme také při nácviku práce na počítači –
jak pracovat s e-mailem, základní obsluha počítače, nácviky vaření
a v rámci skupinové aktivity – rukodělné činnosti či společné výlety, besedy a přednášky na preventivní témata.
V podstatě můžu říci, že každý den je jiný a nemohu dopředu říci, co
dnes budu řešit. A také to, že se neustále učím.
V čem spatřujete největší přínos centra?
Rozhodně v tom, že máme vzdělané pracovníky, kteří jsou zároveň
lidští a jsou schopni pomoci v řešení situací, které nejsou rodiče či rodina schopni zvládnout. Nastávají také situace, kdy s řešením potřebují
pomoci, jelikož situace může ohrozit především děti. Přínos je také
v tom, že centrum nabízí pomoc nejen v domácnostech klientů, ale
i v rámci svého zázemí. Rodiče s dětmi k nám docházejí. U nás mají
možnost přístupu na počítač, účast na besedách a jiné další aktivity.
Jak často se na Vás obrací noví klienti?
Noví klienti se na nás obrací poměrně často. Stává se také, že se jedná
o osoby, které nespadají do naší cílové skupiny. Ty následně odkazujeme na další služby Charity Přerov, popřípadě na jiné neziskové organizace či Magistrát města Přerova. Běžně se nám stává, že je na naše

Tým Romského komunitního centra Žížalka.

služby odkazují rodinní příslušníci, kteří mají s naší službou pozitivní
zkušenost, dále také pracovníci našich charitních služeb či pracovníci
z jiných spolupracujících institucí.
Na co jste opravdu hrdá za dobu působení v centru?
V době, kdy jsem do centra nastoupila, byla terénní práce tak trochu
v plenkách. Za dobu posledních několika let mohu říci, že velká část
práce se realizuje také v terénu, kdy s rodinami pracujeme přímo u nich
doma či je doprovázíme na jednání apod. No a samozřejmě jsem hrdá
na současné složení našeho týmu, protože jsou to lidé na správném
místě, kteří se snaží pomoci.

Charita Šternberk

Charita Šternberk se stále rozvíjí
•

•
•

•

V měsíci říjnu a listopadu jsme se pustili na středisku ve
Šternberku do rozsáhlé rekonstrukce dvora. Po opravě se stane bezbariérovým a bude přínosem pro klienty i pracovníky.
Charitě přispěl na úpravy Olomoucký kraj. Projekt „Zvyšování
kapacity sociálního poradenství (zejména dluhového) a sociální
rehabilitace pro osoby s mentálním postižením“ uhradí 50 %
z nákladů. Jedná se o téměř milionovou investici a část pokryje
příspěvek z města Šternberk.
Od října stále probíhá dezinfekce veřejných prostor ve městě
Šternberk. V současné době dvakrát týdně dezinfikujeme frekventované autobusové zastávky. Dezinfekci provádí pracovníci
Charity i dobrovolníci.
Ani našim pracovníkům se nevyhnulo onemocnění COVID-19.
Zatím se nejedná o desítky zaměstnanců, a to jsme rádi. Dva
pracovníci se rozhodli, že po prodělání nemoci chtějí více pomoci a darovali plazmu. Odběr proběhl v nemocnici Šumperk
a pokud bude jejich plazma vhodná, nemocnice je kontaktuje
k dalším odběrům.
Opět jsme se připojili k projektu Ježíškova vnoučata. Prostřednictvím tohoto projektu zadáváme přání našich klientů seniorů a lidé z veřejnosti jejich přání plní. V minulém roce se nám
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takto podařilo obdarovat téměř tři desítky klientů. Soustředíme
se i na osamělé osoby bez přístřeší, prarodiče, pěstouny a jinak
vyloučené seniory.
Na středisku v Litovli se staví základy pro umístění hygienického kontejneru. Stavbu financuje město Litovel. V kontejneru
vznikne hygienické zázemí pro osoby bez přístřeší a přemístí se
sem charitní šatník. Jedná se pouze o hygienické zázemí, které
pro lidi bez domova ve městě chybí.
Na středisku v Uničově měl koncem listopadu probíhat už XIX.
Benefiční koncert. Výtěžek z koncertu byl velkou pomocí pro
pokrytí poskytování našich služeb a jejich rozvoj. V tomto roce
se neuskuteční. I přesto se snažíme oslovit sponzory, informovat je o naší činnosti a udržet si jejich přízeň.

Všem charitním pracovníkům naší arcidiecéze přejeme klidné dny
a mnoho sil.
Pracovníci Charity Šternberk

Charita Uherský Brod

Nová střecha na budově Azylového domu
V polovině října 2020 dokončila firma Machala UB, s.r.o. kompletní výměnu střešní krytiny včetně laťování a klempířských
prvků v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod,
který zřizuje Charita Uherský Brod.
Střešní krytina byla již ve špatném stavu, který se projevoval zatékáním do objektu Azylového domu.
Tímto bychom rádi poděkovali Městu Uherský Brod za financování a realizaci opravy střechy.
Renata Slavíková,
pracovnice v sociálních službách
Radka Roubalíková,
vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi v tísni

Opravený objekt v Brodě bude už brzy sloužit lidem. Díky brodské Charitě
Historická budova v dolní části Masarykova náměstí v Uherském
Brodě se v posledních měsících a týdnech změnila k nepoznání.
Z někdejší nevzhledné a zastaralé budovy je nyní moderní dům,
který bude díky brodské Charitě sloužit veřejnosti ke komunitnímu setkávání.
„Sleduju pracovní ruch v okolí té budovy, a uvnitř už delší dobu.
Co v ní bude po opravě, ale nevím. Říkáte, že komunitní centrum? Tak to jsem rád, protože místo, kde se mohou setkávat lidé,
je velmi důležité. Zvláště v dnešní hektické době,“ poznamenal
jeden z oslovených obyvatel Uherského Brodu, který si budovu
ve středu 14. října se zájmem prohlížel.
Více vysvětlil ředitel Charity Uherský Brod, Petr Houšť. „Stavební
práce v objektu finišují, a musím konstatovat, že jsem s výsledkem
hodně spokojený. Letitý objekt bylo nutné konpletně přestavět. Některé jeho vnitřní části bylo nutné zpevnit vestavěnými kovovými
konstrukcemi, což bylo stavebně i finančně hodně náročné. Tyto
konstrukce ale umožnily rozšíření prostorů a větší nosnost podlah
u místností, které by jinak zůstaly prakticky nevyužity.
Prostředky na zakoupení budovy jsme získali z evropských
dotací. Komunitní centrum v regionu zcela chybí, veřejnost

po něm řadu let volá, a proto nepochybujeme, že své využití
najde. Toto zařízení umožní především setkávání rozličných
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skupin lidi, například nemocných a hendikepovaných se zdravými, seniorů s mladými lidmi, nabídne programy pro osamocené lidi, a podobně. Plánujeme i edukační programy, jako
například kurzy práce na počítačích pro seniory, přednášky,
volnočasové aktivity a mnohé další,“ vysvětlil Petr Houšť, kte-

rý doplnil, že Víceúčelové komunitní centrum bude veřejnosti
sloužit od počátku roku 2021.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

Pozdrav seniorům z Misijního klubka
Děti z Misijního klubka Dolní Němčí si pro klienty naší pečovatelské služby připravily krásné překvapení v podobě dopisů
a obrázků.
Moc děkujeme dětem i vedoucí Misijního klubka paní Martině
Smetanové, že na naše klienty myslí a snaží se je potěšit a povzbudit v této nelehké době.
Jana Miškeříková,
sociální pracovnice Pečovatelské služby Dolní Němčí
Zdena Bartošová,
vedoucí Pečovatelské služby Dolní Němčí

Neznámý dárce obdaroval potřebné
Děkujeme neznámému dárci, který do Charity v Uherském Brodě přinesl tašku plnou trvanlivých potravin. Jsme za takovou
podporu moc vděčni. Jedná se zrovna v tyto dny v našem skladu Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy o nedostatkové zboží. Právě masové nebo rybí konzervy jsou pro
lidi v nouzi vítanou pomocí. „Tento dárce předal tašku s potravinami pracovníkům Charity v budově ředitelství v Uherském
Brodě, a spěšně odešel. Občas se nám podobné případy stávají.
Všem dárcům za jejich vstřícnost velmi děkujeme!“ poznamenal František Bílek, zástupce ředitele brodské Charity a vedoucí
Centra potravinové a materiální pomoci.
Pokud byste potřebným chtěli pomoci i vy, obraťte se na pana
Františka Bílka, vedoucího CPMP, na tel. 724651321, nebo prostřednictvím e-mailu: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz Děkujeme!
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

Poděkování skupině „Štíty pro Hradiště“
Charita Uherský Brod – největší poskytovatel sociálních služeb na Uherskobrodsku děkuje skupině „ŠTÍTY PRO HRADIŠTĚ“ pod vedením Zdeňka Korvase, kteří nám zdarma vyrobili
a dodali 220 ks spon vyrobených na 3D tiskárnách, které uleví
otlačeným uším z nošení roušek a respirátorů. Naši zdravotníci
a pečovatelé je v době koronavirové nosí denně po celou pracovní dobu. Moc se jim ulevilo. Vaší pomoci si moc vážíme, ještě
jednou upřímné díky.
Jménem organizace Charita Uherský Brod
Terezie Fojtíková
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Testování na COVID-19 zahájeno
Již včera ve večerních hodinách začala Charita Uhersky Brod
v pečovatelské a odlehčovací službě Strání s testováním pracovníků a klientů na průkaz antigenu SARS-CoV-2.
Samozřejmě měli všichni z testování strach. Odebírá se vzorek
výtěrem z nosohltanu, protože na sliznici horních cest dýchacích se koronavirus vylučuje a odtud se může kapénkami šířit
na ostatní jedince.
Test je proveden rychlým antigenním imunochromatografickým
testem pro kvalitativní stanovení antigenu COVID-19 z výtěru
sliznice nosu bez použití přístroje. Tyto testy jsou určeny pouze pro profesionální použití v oblasti zdravotnictví a sociálních
služeb.
Testy mohou provádět pouze zdravotničtí pracovníci a nesmí
být použity pro sebetestování laickou veřejností.
Bc. Miroslava Havlíková, DiS.
vedoucí Pečovatelské a odlehčovací služby Strání

Brodská Charita nabídla pomoc dalším organizacím v kraji
Tým pro mimořádné události, který funguje v rámci činnosti
Charity Uherský Brod, nabídl Zlínskému kraji pomoc při zajištění rozvozu antigenních testů do sociálních služeb ve Zlínském kraji. Zároveň brodská Charita nabídla také pomoc dvou
zdravotních sester při testování v sociálních službách, které své
vlastní zdravotní sestry nemají nebo jim aktuálně chybí.
„V současné době jsme již přislíbili pomoc při testování pracovníků Sociálních služeb Uherský Brod, a to v zařízeních mimo
město,“ upřesnila Jitka Chvílová, koordinátor pro mimořádné
události Charity Uherský Brod.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

Charita Valašské Meziříčí

Druhá vlna koronaviru se nevyhnula ani Charitě
S příchodem podzimu jsme všichni doufali, že situaci okolo
koronaviru zvládneme tak jako na jaře. Vše ale bylo úplně jinak než naše očekávání. Covid se bohužel nevyhnul ani našim
zaměstnancům a klientům služeb. Velmi složitou situaci jsme
museli řešit v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, kde se
nákaza v jednu chvíli potvrdila jak u pracovníků, tak i u klientů.
Z 26 klientů se jich s nákazou potýkalo 20 a z 31 zaměstnanců
jich práceschopných zůstali pouze tři. Vzniklá situace se musela řešit hned, protože s tímto počtem „zbylých“ zaměstnanců
se provoz nedal zabezpečit. Opět, tak jako v první vlně, došlo
k převedení našich zaměstnanců z jiných služeb, především
z osobní asistence a pečovatelské služby, ve kterých se potýkali
se snížením počtu klientů z důvodu aktuální situace ve společnosti. S prací v kuchyni, prádelně a úklidem vypomohli pracovníci ředitelství. Tato situace nebyla ale dlouhodobě udržitelná.

Současně se vedení Charity obrátilo na Zlínský kraj se žádostí
o pomoc při zajištění nepřetržitého provozu Domova. Osm studentů zdravotnických, sociálních či pedagogických škol, kteří
podle krizového zákona mohli vykonávat pracovní povinnost,
nám pomohlo spolu s pracovníky jiných služeb překonat těžkosti při zajištění chodu domova až do návratu kmenových pracovníků z karantény.
Koronavirus se nevyhnul ani dalším zařízením naší Charity. Obdobnou situaci jako v Domově bylo potřeba akutně řešit, jakmile
se nákaza objevila mezi lidmi bez domova, kteří využívají Denní
centrum, Terénní službu a Noclehárnu. Nejprve onemocněli dva
klienti. Z toho důvodu se testům museli podrobit i ostatní klienti,
ale také pracovníci služeb, kteří s nakaženými přišli do kontaktu.
Jelikož Charita nedisponuje prostory, kde by bylo možné klienty
izolovat, aby se nákaza nešířila dále, bylo potřeba celou situa-
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ci řešit ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí. To pro tyto
účely vyčlenilo prostory v nově zrekonstruované ubytovně, kde
mohli být klienti služeb umístěni. Město ve spolupráci s místní
restaurací pro ně zajistilo jedno teplé jídlo denně. Snídani a večeři
zajišťovali naši pracovníci ve spolupráci s Centrem sociálně materiální pomoci, které Charita provozuje. Situace se ještě zhoršila
ve chvíli, kdy se nákaza projevila u dalších 14 klientů a 9 pracovníků služeb pro lidi bez domova. Najednou tak na zajištění chodu
tří sociálních služeb pro lidi bez domova zůstali dva pracovníci.
Pomocnou ruku poskytlo Město Valašské Meziříčí, které zajistilo
kompletní péči o lidi v karanténě. Po důkladném vydezinfikování
prostor služeb se denní centrum, terénní služba a noclehárna opět

zpřístupnily ostatním klientům, kterým se nákaza vyhnula. Provoz se po stránce personální podařilo zajistit z „vlastních zdrojů“,
kdy došlo k převedení pracovníků z jiných služeb, tak jako tomu
bylo v Domě pokojného stáří.
Jak v Domě pokojného stáří, tak i ve službách pro lidi bez domova se vše již nyní pomalu vrací k normálu.
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani jiným službám naší Charity, ale nikde již naštěstí nezpůsobila takové krizové situace,
které by mohly ohrozit péči o naše klienty.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Charita Vsetín

Mimoškolní příprava SIDERA Charity Vsetín
Mimoškolní příprava SIDERA je navazující pedagogickou službou, která poskytuje pravidelnou a systematickou školní přípravu
vsetínským žákům podle jejich individuálních potřeb. Je určena
dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
které ve Vsetíně navštěvují základní školy běžného typu.
Vedoucí vzdělávacího střediska Mimoškolní přípravy SIDERA
Charity Vsetín, paní Ivany Treznerové, jsme se zeptali, na jaké
aktivity je projekt „V Sideře učíme jinak“ zaměřen?
Projekt „V Sideře učíme jinak“ je zaměřen jak na podporu a doučování dětí, tak i na vzdělávání a podporu rodičů těchto individuálně
vzdělávaných dětí. Spolupracujeme se všemi šesti základními školami v našem městě, s jejich řediteli, výchovnými poradci, školními
preventisty, třídními učiteli i učiteli jednotlivých předmětů. Na základě sepsané dohody o spolupráci máme od rodičů vzdělávaných
žáků pověření k našemu zastupování jejich dětí ve školách. Vytváříme tedy spojovací článek mezi rodinou a školou.“
Jak dlouho už Vzdělávací středisko Charity Vsetín – Mimoškolní příprava Sidera funguje a jak vidíte jeho činnost v dalším období?
Projekt V Sideře se učíme jinak byl zahájen 1. 10. 2018 a k 30. 9.
2021 bude ukončen, bez tzv. další navazující udržitelnosti. V rámci
projektu podpoříme 60 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Do budoucna máme velké plány. Očekáváme, že na začátku roku
2021 vyhlásí MŠMT obdobnou výzvu na podporu vzdělávacích
středisek jako je naše SIDERA. Vzhledem k tomu, že byl náš vzdělávací program vyhodnocen několika hodnotiteli 85 body ze 100
možných, znamená to, že jsou vybrané aktivity tohoto vzdělávacího programu, zaměřeného na podporu zájmového vzdělávání dětí
z našeho města, důležité, potřebné a velmi smysluplné. Zvláště nyní
zaznamenáváme velký nárůst zájmu o námi poskytovanou podporu a pomoc s přípravou dětí na distanční vyučování ve všech místních základních školách. V tuto chvíli již máme zcela naplněnou
prostorovou i osobnostní kapacitu našeho vzdělávacího střediska.
Jaké změny SIDEŘE přinesl letošní rok a v čem Vaši činnost
omezil covid?
„V první vlně jsme hledali cestu, jak podporovat a pracovat s našimi dětmi distanční formou. Vše jsme konzultovali s řediteli i učiteli
jednotlivých škol a snažili jsme se navázat na jejich systém distanční výuky. S dětmi jsme komunikovali přes sociální sítě, školní
kanály, skypem, děti nám zadání domácích úkolů v rámci svých
možností zasílaly online. Pokud dítě tuto možnost nemělo, přichystala škola vše potřebné v listinné podobě, děti zpracovaly zadané
úkoly, kontrola a komunikace probíhala přes okénko. Tento systém

se nám na jaře osvědčil a byl nám schválen MŠMT. V druhé, podzimní vlně postupujeme téměř totožně.
Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020, jsou i nadále
uzavřena všechna střediska volnočasového vzdělávání. Námi poskytovanou službu jsme tedy museli omezit a s dětmi spolupracujeme distančně.“
Paní Treznerová, od půlky října jste v nové pozici vedoucí
vzdělávacího střediska Mimoškolní přípravy SIDERA Charity
Vsetín, ale s projektem V Sideře se učíme jinak jste spojena od
samého začátku, kdy jste zastávala pozici vedoucí projektu.
Čím Vás tento projekt tak zaujal?
„Tento projekt je ojedinělou podpůrnou vzdělávací pedagogickou
službou podpory pro děti ze vsetínských základních škol. Jedná se
o alternativní způsob doučování v bezpečném prostředí mimo prostory ZŠ. Vzhledem k tomu, že tato služba Charity Vsetín je zde
téměř deset leta také s ohledem na současnou situaci, kdy se děti
nemohou vzdělávat tradiční formou, je tato činnost, kterou Charita Vsetín podporuje, čím dál důležitější. U tohoto projektu oceňuji
zejména to, že umí řešit i specifické vzdělávací potřeby žáků a společně se snažíme vždy najít nejlepší možné řešení distanční výuky,
vzhledem k povaze a potřebám jednotlivých dětí.“
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Světlo na konci dluhového tunelu vidí klienti díky profesionálům
ze zlínské Charity
Finanční nestabilita, zadluženost. To trápí mnohé blízké, kamarády, sousedy. A pokud včas neodhodí stud a nesvěří se do rukou odborníků, čeká je s největší pravděpodobností propast, z níž
se velmi těžko dá bez opory vystoupat. Tou oporou mohou být
pracovníci odborného poradenství, kteří mají letité zkušenosti.
A nejen ty. Aby problematika mohla být tak zvaně dotažena do
zdárného konce, musí mít poskytovatel akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
A to je dokument, který byl do zlínské Charity doručen z Ministerstva spravedlnosti České republiky před více než rokem.
Služby v oblasti oddlužení realizují, v rámci odborného sociálního poradenství, sociální pracovníci Občanské poradny Charity
Zlín. Rychle, diskrétně, efektivně a bezplatně, v rámci dostupných možností. Klienti, kteří do procesu oddlužení vstupují, tak
získávají do značné míry uklidnění v rámci obav z hrozby exekucí, a to především exekucí mobiliárních. „Většinou jde o dlužníky, kteří se se svými závazky a exekucemi potýkají mnohdy
již mnoho let a vnímají svou situaci jako bezvýchodnou. Jsem
rád, že u nás východisko ze své tíživé situace nacházejí,“ uvádí
Pavel Hanke, který má za sebou již několik úspěšných návrhů na
povolení oddlužení a hlouběji celý proces popisuje: „Klientům
v dluhové krizi pomáháme se sestavením a podáváním návrhů
na odklady či zastavení exekucí, například pro nemajetnost, sestavujeme splátkové kalendáře v rámci splátek věřitelům. Rovněž
aktivně řešíme otázku domácího rozpočtu nejen s klienty, kteří
jsou již zasažení exekucemi. Veškeré tyto činnosti dlužníci vnímají jako velkou pomoc a mnohdy se jim také díky tomu podaří
svou finanční situaci do jisté míry stabilizovat a dluhy a exekuce
alespoň částečně vyřešit.“
V současné době zaznívá apel, že stávající nepříznivá situace, vyvolaná celosvětovou pandemií COVID-19, přinese velké množství
lidí ve finanční tísni. Mnohé provozy jsou dlouhodobě uzavřeny,
zhoršuje se situace na trhu práce. To s sebou logicky přináší neschopnost plnit finanční závazky, které se mohou u mnohých ještě

více prohlubovat. Zda tato situace nastane a v jakém rozsahu je ale
možné očekávat až v následujícím roce. V tuto chvíli pracovníci
odborného poradenství výrazný nárůst klientely nezaznamenávají. Velkým přáním je, aby avizovaná situace ani nenastala. Pokud
se tak ovšem stane, je tu výzva pracovníků služby: ODLOŽTE
ostych, NEODKLÁDEJTE prosbu o pomoc! Na toto doporučení kladli důraz pracovníci i v rámci realizace projektu Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých v důsledku dluhové
spirály, kteří po ukončení školní docházky vstupují na trh práce.
„Jsme rádi, že loňské setkání se studenty vybraných středních
škol, kde jsme představili problematiku rizika zadluženosti, mělo
úspěch a letos v září jsme opět uskutečnili workshop o finanční
gramotnosti pro Střední školu pedagogickou a sociální. Vnímáme
to jako významnou prevenci před rizikem zadlužení a exekucí.
Znovu jsme byli překvapeni zájmem a zvídavostí studentů o tuto
problematiku. Strávený čas s mladými tak pro nás byl velmi zajímavý, příjemný, obohacující,“ konstatuje Jana Strouhalová. Spolupráce s dalšími středními školami dostala prozatím stopku díky
jejich uzavření. Ale jen co to situace dovolí, bude zlínská Charita
v přednáškách pro mladé dospělé pokračovat, protože osvěta je
velmi důležitá.
Pociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou, kterou nemůžete
zvládnout vlastními silami? Jsme tady pro Vás!
Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj
k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2020 a Program pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020–2022 (r. 2020), statutární město Zlín,
MPSV a dárci - děkujeme.
Pavla Romaňáková,
PR

„Opravdu smekám před nasazením děvčat,“ říká na adresu pečovatelek
vedoucí služby
Telefon na stole sociálních pracovnic vydává typický zvuk během
pracovního dne mnohokrát. Většinou je na druhé straně přístroje
potomstvo, ať už starší či mladší, pátrající po možnostech pomoci jejich blízkému, který se dostal do nekomfortní životní situace
v důsledku nemoci či stáří. Někteří z nich hledají úplné zastoupení
rodiny v péči, jiní potřebují lehké doprovázení, podporu a pomoc
ve svém rozhodnutí stát se plnohodnotným pečujícím.
„Dobrý den, prosím vás. Vy docházíte i k lidem domů? Víte, můj
tatínek je v domově pro seniory a teď je tam s tím covidem hrůza,
tak jsem se rozhodla si jej vzít domů, když je moje práce teď zavřená. Ale uvědomila jsem si, že si nevím rady. S ničím. Jak krmit,
umýt jej, přebalit. Prosím vás, můžete mi pomoci?“ Hlas ženy působil odhodlaně, ale zároveň velmi prosebně. Krásná ukázka silného příběhu v této nelehké době. Využití možná poslední příležitosti
prožít dny s rodičem. A také obrovská empatie vůči personálu pobytového zařízení. Nic z toho se už nemusí nikdy opakovat.
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Charitní pečovatelská služba Zlín. Služba, která na vyslovenou
prosbu říká: Ano. Jen je potřeba podat žádost o službu, sdělit požadavky a přání, přijmout v domácnosti sociální pracovnici za
účelem tak zvaného sociálního šetření, vše si klidně i opakovaně
vysvětlit, dohodnout nejrůznější detaily a podepsat smlouvu o poskytování služby. Pokud je zde potřeba dovybavit domácnost kompenzační pomůckou či přidat návaznou odbornou radu, ani to není
problém. A pak? Služba může začít ve smluvených dnech a časech.
Terénní pečovatelky přicházejí do domácností pomoci uživateli při
zvládání běžných osobních úkonů, s hygienou, při zajištění stravy,
chodu domácnosti. To jsou procedury nejčastější. Mezi realizované činnosti ale také patří třeba pomoc při samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru, pochůzky či doprovod. „V poslední době nám
dávají rodiny i uživatelé více najevo, že jsme pro ně důležité a častěji přiznávají, že neví, co by bez nás dělali," shodují se pracovnice
tak zvané přímé péče a netají se tím, že je to těší. Jedna z pečovatelek dodává: „Já mám i pocit, že všeobecně veřejnost se k nám chová
s větší úctou, respektem.“
Že všímavost veřejnosti souvisí se stávající celosvětovou pandemií
nikdo vyvracet nebude. Na jednu stranu je to příjemné, jen je smutné,
že musí přijít něco tak nevyzpytatelného, aby se terénním pracovnicím, jejichž práce je velmi fyzicky i psychicky náročná, dostalo
trošku větší pozornosti a ocenění. Aby pomoc uživatelům, kteří jsou
na ni odkázáni, mohly pečovatelky poskytovat a neohrozily je na

životech, je na místě dodržování jasných pravidel v souvislosti se
zvýšenými hygienicko-epidemiologickými opatřeními. „Opět jsme
tým rozdělili, aby se pracovnice co nejméně potkávaly. Jednorázové
rukavice, návleky, ochrana nosu a úst respirátory a rouškami jsou samozřejmostí. K dispozici máme i obličejové štíty a jednorázové pláště, organizace nás vybavila vitamíny,“ vyjmenovává způsob ochrany
pečovatelek Zdeňka Vlčková, vedoucí služby. „Ale aby byly pracovnice chráněny proti nákaze COVID-19 stoprocentně, musely by být
zcela izolovány tak zvaně od světa. I od svých domovů. A to možné
není. Doma je čekají děti, partneři, často i starší rodiče a tak někdy
v žertu říkají, že jdou z práce ´na druhou šichtu.“ „Opravdu smekám
před nasazením děvčat. Málokdo si umí představit, s čím vším se
potýkají, jak velké nároky jsou na ně kladeny. A i přesto mají stále
v očích úsměv a hlavně i povzbuzení pro uživatele. Jsou skvělé,“ oceňuje kolektiv pracovnic Zdeňka Vlčková.
Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: 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,
MPSV a dárci - děkujeme.
Pavla Romaňáková,
PR

„Obdivuji moudrost a disciplinovanost našich zdravotních sester,“
prozrazuje Soňa Jarošová
Kapacita lůžek, hospitalizace. Slova, která jsou vyslovována
v posledních dnech častěji, díky „covidové“ pandemii, než je
běžné. Ale co když zdravotní nesnáze přetrvávají, ale hospitalizace není nezbytně nutná? Či jde o tak zvaný terminální
stav léčby a člověk chce na sklonku svého života zpět domů,
mezi své nejbližší? Má to řešení! Stačí se s důvěrou obrátit na
domácí péči, která provede, tedy respektive všeobecné sestry,
v domácím prostředí pacienta odborné úkony na základě tak
zvané indikace lékaře.
To se děje, ať je doba jakákoliv. „Že je tu ´covidová´ pandemie, nemohou nemocní pocítit. Staráme se o své pacienty pořád stejně. Omezení provozu jsou minimální, spíše je
přizpůsoben chod střediska potřebným opatřením,“ říká
Soňa Jarošová, vedoucí střediska a k aktuální situaci doplňuje: „Zdravotní sestry používají veškeré dostupné ochranné
pomůcky a zacházejí s nimi dle pravidel tak, aby předešly
nákaze. Samozřejmě ke každému pacientovi přistupují jako
k nakaženému. Jinak to ani nejde.“ To je jedna stránka. Ovšem aby prevence šíření případné současné (i když v podstatě
jakékoliv jiné) nákazy byla důsledná, je nutné, aby základní pravidla dodržovali i samotní pacienti a především jejich
blízcí, kteří do domácnosti nemocného přicházejí. A to se dle
slov zdravotních sester děje. Jednohlasně velmi oceňují, že
všichni jsou ochotni při jejich návštěvách používat ochranné
pomůcky dýchacích cest. „Samozřejmě, že s rizikem nákazy
i přes dodržování veškerých opatření a hygienických pravidel
počítáme. Je to takové „riziko povolání.“ Není však možné,
aby jeden člověk zachránil celou situaci. Každý sám za sebe
se musí naučit být zodpovědným vůči sobě i ostatním, svému
okolí. Pouze hloupý nebo příliš optimistický člověk si může
myslet, že se s nákazou vůbec nesetká,“ dodává Soňa Jarošová.
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Do statistik zlínské ošetřovatelské služby přibývají měsíčně
přes dvě tisícovky odborných výkonů, hrazených zdravotní
pojišťovnou, prováděných u více než sta pacientů. Denně k nemocným vyjíždí sedm všeobecných sester, záda jim kryje formou výpomoci, primárně u mladých pacientů, dalších patnáct
sestřiček. Je veřejným tajemstvím, že současný pandemický
čas u mnohých povolání má nemalý dopad i na soukromý život
zaměstnanců. Ne jinak je tomu u terénních zdravotních sester - maminek, babiček, přítelkyň. Stejně jako při ´jarní vlně´
všechny i nyní velmi omezily či zcela přerušily styky v rámci
vlastních rodin. A nejen rodin. Také pracovní kolektiv jako

takový funguje pouze dálkově. je rozdělen, logistika dbá na
to, aby se pracovnice příliš nepotkávaly. Proto i zmíněné jednohlasné ocenění nebylo vysloveno na jednom místě, ve stejném čase. „Společná káva nebo dokonce oběd? Teď je to spíše
představa z říše fantazie. Už je to opravdu dávno, co jsme se
sešly a poklábosily. Nemohu jinak, než obdivovat moudrost
a disciplinovanost všech mých kolegyň,“ říká s úctou k nim
Soňa Jarošová.
Pavla Romaňáková,
PR

Nebojme se prosit a utíkat k naší patronce, svaté Anežce České
Ochránkyní zlínských charitních pečovatelek je již několik
let svatá Anežka Česká, Agnes, abbatissa Pragen, postavením
abatyše. Je patronkou Čech, Českých Velenic, řádu křižovníků s červenou hvězdou, plynárenských pracovníků. Typickým
znakem, s nímž je nejčastěji vyobrazována, je almužna, klariska, koruna, kostel, nemocný a žebrák.
Svatá Anežka Česká, patronka naší pečovatelské služby, byla
svatořečena 12. 11. 1989 papežem Janem Pavlem II. To, že byla
svatořečená, znamená mnoho, proto bychom si měli v krátkosti připomenout, co vše pro nás tato patronka může učinit nejen
v naší práci a životech, ale i v životech našich uživatelů, kteří jsou
často odkázání na naši pomoc, radu. Někdy je velmi obtížné najít
radu a pomoc na tak pestrou škálu bolesti a bezmocnosti, a tak
se s důvěrou obracíme na naši patronku, svatou Anežku Českou.
Katechismus katolické církve uvádí, že Svatí v nebi jsou našimi
vzory. Poněvadž jsou našimi vzory, máme je následovat v jejich
životě. Je proto velmi prospěšné číst životopisy svatých, abychom se jejich příkladem povzbudili k dobrému. Čím více svaté
následujeme, ctíme a vzýváme, tím účinněji za nás prosí u Boha,
neboli orodují. Někdy se na jejich přímluvu dějí i zázraky.
Svatí v nebi jsou našimi pomocníky. Svatí milovali své bližní
za živa na zemi. Ještě více milují nás nyní v nebi. Zvláště pamatují na nás oni svatí, kteří jsou nám blízcí jako apoštolové

naší vlasti, jako krajané, jako patronové. A proto nebojme se
prosit a utíkat k naší patronce, svaté Anežce České, a na její
přímluvu vložme si do našich srdcí víru, naději a lásku, které
jsou zvlášť v dnešní době tolik potřeba.
„A tak v pátek 13. listopadu, v den svátku naší patronky, začneme den ranní Modlitbou ke svaté Anežce. Nemůžeme v současné
době navázat na tradici společné snídaně, a tak všechna děvčata
obdrží sladkou pozornost a kartičku s Modlitbou ke svaté Anežce.
Na tradice ale můžeme navázat s oceněním vzorného pečujícího.
Tím se letos za příkladnou mnoholetou péči o babičku stala paní
Monika, která obdrží poděkování mimo jiné i za úzkou spolupráci s naší službou,“ přibližuje upomínku patronky ve službě naše
vedoucí, paní Zdeňka Vlčková.
Patronko naše, děkujeme.
Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: 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, MPSV a dárci - děkujeme.
Mgr. Zuzana Mikulášková,
sociální pracovnice
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Školní rok 2019/2020 je u konce
Koronavirová situace poznamenala fungování celého světa a zanechala neobvyklý řád věcí i na Haiti. To se dotklo nejen fungování
společnosti a občanů jako takových, ale také školství. Kvůli tzv.
lockdownu byla země ochromena od poloviny března do konce července. V té době nefungovaly žádné služby, i školy byly zavřené.
Avšak hned po uvolnění se vše rozběhlo nanovo. A pokračoval tak
i školní rok 2019/2020, aby děti dohnaly zameškanou látku.
Do konce října tedy absolvovaly běžnou školní výuku bez dalších
prázdnin či průtahů. A to jednak se zvýšenými bezpečnostními
podmínkami, jako mytí rukou před a po výuce, nošením roušek
nebo pravidelnou dezinfekcí před svačinkou, ale také v režimu dopoledních a odpoledních směn, kdy děti chodily do školy rozděleny na poloviny, aby se tolik nepotkávaly, a umenšovaly tak riziko
možné nákazy – a to dokonce i v sobotu.
Na začátku října dostalo každé dítě vysvědčení a mohlo si užít několik týdnů zaslouženého volna. Výjimkou byly žáci devátých tříd

základní školy a čtvrtých ročníků středních škol, které v tomto období čekaly závěrečné zkoušky. Ne jejich výsledky od státní komise
se stále ještě čeká. Mnozí tedy neví, do které třídy nastoupit, nebo
jestli postoupit do školy vyššího stupně. Přičemž nový školní rok
2020/2021 začal v pondělí 9. listopadu 2020. Ale takové je Haiti.
Vysvědčení tak, jak je naši haitští partneři postupně posílají, jsou
nahrávány do databáze adopce.haiti.cz (přihlašovací jméno a heslo
nalezne každý adoptivní rodič v příloze smlouvy o adopci) k nahlédnutí studijních výsledků za uplynulý školní rok. Obecně z nich
ale lze soudit, že i přes dlouhou přetržku ve výuce a stále nestálou a neobvyklou situaci ve vyučování zvládly děti učivo dobře.
Ročník letos opakuje jen 15 % dětí, což je obvyklý haitský průměr
(v roce 2019 opakovalo ročník 16 % dětí).
Nezbývá než jim popřát mnoho úspěchů v dalším školním roce
a mnoho spokojenosti z nově nabytého učiva.
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Harmonogram školního roku 2020/2021:
Školní rok: 9. listopadu 2020 – 30. července 2021

Zkouškové období:
• 14. až 18. prosince 2020
• 1. až 5. března 2021
• 3. až 7. května 2021
• 5. až 30. července 2021

Dny volna:
• 18. listopadu 2020: Bitva o Vertière
• 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021: Vánoce
• 15. února 2021: Karneval
• 17. února 2021: Popeleční středa
• 26. března 2021 – 4. dubna 2021: Velikonoce
• 18. května 2021: Den univerzity a vlajky
• 3. června 2021: Boží tělo

Oficiální zkoušky:
• 9. AF: 12. až 14. července 2021
• Konec středoškolských studií: 26. až 30. července 2021
Lada Matyášová,
koordinátorka projektů na Haiti

Na Haiti začala škola
Vlivem pandemie koronaviru byl minulý školní rok protažen až do října 2020, a nový školní rok 2020/2021 tedy začal
se zpožděním v pondělí 9. listopadu 2020. Od léta jsou však
v provozu nutriční i terapeutické centrum i šicí dílna.
Škole se podařilo získat novou akreditaci, a mohou tak vyučovat více dětí. O zdejší vzdělání je skutečně velký zájem.
Do školy ve školním roce 2020/2021 nastoupilo 764 studentů.
„Děti jsou moc rády, že se mohly vrátit do školy po závěrečných zkouškách v říjnu na běžnou výuku,“ popisuje letošní neutuchající nadšení školáků ze studia ředitelka školy Emmaus Saint Joseph sestra Margaret Michael. Vše nyní
funguje jako obvykle. Vyučující však i nadále kladou důraz
na dodržování bezpečnostních zásad daných Ministerstvem

školství: „Zajišťujeme mytí rukou před vstupem do třídy
a před jídlem. Dodržujeme také rozestupy ve třídách i na hřišti,“ popisuje aktuální situaci sestra Rosa Tigga.
Rehabilitační centrum funguje dobře. Do centra přichází
mnoho nových dětí, které potřebují pohybovou terapii, ale
zároveň se jich mnoho zlepšuje, takže jsou propuštěny z péče
centra. „Kvůli nejisté situaci v hlavním městě nejsme schopni
doprovázet děti do nemocnice. Snažíme se tedy alespoň nakoupit potřebné léky a udělat pro děti maximum zde v Gonaïves,“ shrnuje aktuální situace vrchní sestra.
V programu nutričního centra je sedmdesát matek s dětmi.
Brzy znovu obnovíme pravidelné ordinování lékaře tak, jak
tomu bylo před nouzovým stavem. Součástí péče je kromě
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nutričního balíčku také základní poradentství o vyvážené životosprávě a rodičovství.
V šicí dílně se vyučuje dvacet pět matek. Navštěvují dílnu
pravidelně, jsou nadšené a touží se učit. Kvůli jarnímu přerušení z důvodu vládních nařízení dokončí svůj dvouletý kurz
až v březnu 2021. Vyučené krejčí by pak měly dostat práci ve
společnosti TEE-shirt, jejíž hala dostává konečnou podobu.
Absolventky kurzu z loňského roku doufají, že továrna začne
fungovat od prosince 2020. Těší se, že zde vznikne mnoho
nových pracovních míst.
„Srdečně děkujeme všem našim dobrodincům za pomoc
a podporu,“ vzkazují děti i učitelé z Haiti.
Lada Matyášová,
koordinátorka projektů na Haiti
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Vánoční balíčky i letos potěší děti na Ukrajině
Přes všechny negativní dopady koronavirové krize, které jsme
všichni v průběhu letošního roku již museli překonat, neztrácejí lidé ochotu pomáhat potřebným. Všechny děti, které byly
v letošním roce vybrány do projektu „Vánoční balíček“ dostanou svůj vánoční dárek. Děkujeme především všem 363 dár-

cům za jejich štědrost a také všem spolupracujícím Charitám
Arcidiecéze olomoucké.
Dagmar Jurčíková,
PR
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