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Všech 363 vánočních dárků, které letos dárci z Česka zabalili pro děti z rodin v nouzi a dětských domovů na Ukrajině, opustilo brány
Arcidiecézní charity Olomouc v úterý 15. prosince. Poprvé za celou dobu trvání akce „Vánoční balíček“ nám současná situace zabránila v tom, abychom na Ukrajinu dárky osobně zavezli. Epidemická situace nám letos také neumožní dětem dárky osobně předat
a sdílet jejich radost, kterou pak autenticky zprostředkováváme českým dárcům.
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DUCHOVNÍ SLOVO
Milí charitní spolupracovníci,
pravděpodobně dostanete tyto Informace mailem nebo do rukou v době, ve které už většina populace v ČR bude mít po Vánocích. Ty ve všeobecném povědomí končí Štědrým večerem,
tedy dnem, ve kterém vánoční doba začíná. Ona pak trvá do
svátku Křtu Pána Ježíše, který připadá na 10. ledna.
Po celou vánoční dobu si připomínáme a oslavujeme největší
událost v dějinách lidstva i celého Vesmíru – narození Ježíše

Krista, Božího Syna. On je největším darem Boha Otce pro každého z nás. Opravdu, pro každého, protože na každém člověku mu záleží, ke každému je příznivý, nikdo u něj nemá smůlu.
I ten nejosamělejší člověk v něm má blízkého…
Přeji vám a modlím se za to, abyste každý/á v této době prožili a zakusili jeho blízkost, jeho laskavý dotek.
P. Bohumír

ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE

Tři králové přijdou a budou i online
Na začátku ledna letošního roku slavila Tříkrálová sbírka 20. narozeniny. Dárci byli k jejím kulatinám velmi štědří a získané prostředky byly využity v mnoha různých projektech. Tak jako každoročně každá koruna pomohla, jak ve službách poskytovaných
Charitou, tak i potřebným v rámci humanitární pomoci v zahraničí. Letos jsme se těšili, že naši koledníci s korunkou zahájí třetí desetiletí koledování. Zákeřný vir však změnil naše životy v mnoha
oblastech a s tradiční Tříkrálovou sbírkou to nebude jinak.
Koledníci s korunkou na hlavě patří již tradičně k novoročním
událostem, které jsou vyvrcholením Vánoc. Přání štěstí a zdraví
do nového roku a požehnání koledníci vždy přináší při osobním
setkání do stovek domácností napříč celou naší vlastí. Charity
olomoucké arcidiecéze připravují tříkrálovou koledu přes všechny překážky, které současná nepříznivá situace přináší. Vzhledem

k tomu, že je pro nás nejdůležitější, abychom neohrozili zdraví
našich podporovatelů i koledníků, je připravována jak běžná koleda, tak i náhradní řešení.
Do doby nedávné bylo nepředstavitelné, že by malí koledníci
osobně nezazpívali svým věrným posluchačům známou melodii koledy a nenapsali svěcenou křídou na dveře K+M+B. Stejně
tak jsme si nedokázali představit, že se velká část našich životů
přesune do virtuálního světa. Letošní rok nám však ukázal, co
všechno je možné uskutečnit online, a proto pokud nebude jiná
možnost, i koledníci budou na počátku příštího roku online. Nezbývá než věřit, že to bude poprvé a naposledy.
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CHARITA ČR

Náš průzkum: Každý osmý Čech má strach, že se do roka bude muset stěhovat
O střechu nad hlavou ve stáří se bojí třetina lidí. Jen 4 procenta lidí si myslí, že bydlení v České republice je dobře dostupné.
Každý osmý člověk se obává, že bude muset v následujících 12
měsících současné bydlení opustit, v případě nájemních bytů se
toho bojí dokonce každý čtvrtý. Ukázal to průzkum na téma dostupnosti bydlení, připravený pro Charitu Česká republika a katolickou církev agenturou Median.
Průzkum ukázal, že stejné obavy pociťují a uvádějí lidé z různých
sociálních vrstev. Vedle hrozby stěhování, která se týká každého
osmého obyvatele Česka, má téměř třetina lidí obavy z toho, kde
budou bydlet ve stáří. Více než polovina je přesvědčena, že problém sehnat bydlení budou mít jejich děti. Celkově respondenti
velmi špatně hodnotí dosažitelnost bydlení v Česku – celkem 71
procent si myslí, že bydlení je špatně nebo velmi špatně dostupné,
nejhůř přitom dopadla Praha a střední Čechy.
Bydlení a jeho dostupnost je pro Čechy velkým tématem už dlouho. Některé problémy, jež nyní eskalují kvůli pandemii, by mohla
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vyřešit promyšlená obecní bytová politika, jiné dlouho očekávaný zákon o dostupném a sociálním bydlení.
„Katolická církev se lidmi, kteří nemají vlastní bydlení, zabývá
od nepaměti; vždy provozovala sirotčince nebo ubytovny pro lidi
bez domova. Na území dnešní České republiky se těmto službám
věnujeme právě prostřednictvím Charity již téměř sto let.
Charitní služby vycházejí z křesťanské etiky a pomáhají nejen
osobám na okraji společnosti. Odborníci z Charity spolupracují
se státními institucemi a zákonodárci na vytvoření kvalitních nástrojů sociální politiky pro zlepšení podmínek v oblasti bydlení
pro všechny,“ uvádí Stanislav Přibyl, generální sekretář České
biskupské konference, která je zřizovatelem Charity Česká republika. Podle jeho názoru je nezbytné vytvořit podmínky pro
vznik bydlení dostupného obyvatelům v celé republice a snížit
počet lidí, kteří nejsou schopni fungovat v rámci systému.
Příčiny stavu a možná řešení
Vedle spekulací s nemovitostmi (79 %) a pomalé výstavby bytů
(77 %) vidí respondenti příčiny zhoršující se dostupnosti bydlení
v nedostatku obecních bytů (77 %) a v takzvaném obchodě s chudobou (76 %).
A co by se podle účastníků průzkumu mělo stát, aby se situace
zlepšila? Nejvíce lidí (69 %) by podpořilo bytovou výstavbu na

území celé republiky, 65 % by podpořilo přijetí zákona, který by
zaručoval dostupné bydlení pro zranitelné skupiny obyvatel, stejné procento lidí by podpořilo sociální byty pro lidi v bytové nouzi
a 62 % rozvoj družstevního bydlení.
Nejsou to však jen lidé v nájemním bydlení, kdo má v současné době problémy. Ohroženi jsou rovněž lidé s hypotékou, což
je zhruba třetina těch, kteří bydlí ve vlastním. Odklad splátek
hypotéky v letošním krizovém roce totiž využila téměř desetina
z nich.
„Do obav lidí týkajících se ztráty bydlení se promítají výpadky
jejich příjmů v souvislosti s aktuální situací. To bude palčivý
problém pro následující měsíce. Do konce října si 270 tisíc rodin
u bank odložilo splátky úvěrů, řada lidí se také dohodla s majiteli bytů na odkladu nájemného. Od listopadu ale musejí začít
splácet, což bude pro řadu z nich problém. Zvláště nízkopříjmovým rodinám nyní ve vyšší míře hrozí ztráta bydlení, což se
pravděpodobně projeví po Novém roce. I proto bychom rozhodně neměli obavy čtvrtiny obyvatel bydlících v nájmu podceňovat,“ hodnotí závěry průzkumu ředitel Charity Česká republika
Lukáš Curylo.
Jan Oulík
Charita ČR

ZPRÁVY Z CHARIT
Charita Kyjov

Pozdravení z Charity
Vážení a milí spoluobčané, uživatelé našich služeb a příznivci
charitního díla!
Letošní rok byl i pro Charitu a její pracovníky zcela odlišný.
Uplynulé období bylo bez pochyby velmi složité a náročné. Celá
společnost čelila a nadále i čelí riziku nákazy novým typem koronaviru Covid-19 a ani Charitě Kyjov se nákaza nevyhnula; zasažena nákazou byla již všechna střediska s výjimkou jediného –
NZDM, klubu Bárka. Všechna nařízená opatření byla a stále jsou
ze strany personálu respektována a striktně dodržována, všechny
závazky vůči všem klientům Charity Kyjov se nám doposud daří
bez omezení plnit. Jarní měsíce nás této nákazy ještě ušetřily,
o podzimu už se tak mluvit nedá. První vlna byla sice ve znamení
„seznamování se“ s novou situací, ale potýkali jsme se se značným úbytkem pracovních sil, protože především při uzavření škol
a přechodu žáků a studentů na distanční výuku vzaly za své. Poslední měsíce se nijak zvlášť od těch jarních neliší; snad jen tím,
že jsme se doposud nedočkali jediného týdne, kdy by nikdo z pracovníků Charity nebyl nakažen. Charitní dům pokojného stáří
v Čeložnicích neměl v jednu chvíli k dispozici žádnou kuchařku;
nákaza se rozšířila jak mezi personálem, tak mezi klienty. Díky
přijatým opatřením jsme díky Pánu Bohu překonali i toto období;

pro vedoucího zařízení to byla příležitost předvést své kuchařské
umění a vše zvládli na výbornou. Se značnými problémy se potýkala i pečovatelská a ošetřovatelská služba a personální situace na
těchto střediscích není ideální ještě ani teď, v předvánočním čase.
Upřímné poděkování patří čtyřem dobrovolnicím, které se v řádu
několika týdnů průběžně stávaly nedílnou součástí týmu pečovatelek a bez jejichž nezištné pomoci bychom to skutečně nezvládli.
Uznání a upřímné poděkování patří rovněž vedení Charity Kyjov,
všem spolupracovníkům, vedoucím středisek i jim podřízeným
pracovníkům, kteří za těmi „nejpotřebnějšími“ dennodenně dojíždějí; zvláště pak za vysoké pracovní nasazení v této nelehké
době.
Přeji nám všem, abychom se pokusili čas adventního očekávání
strávit skutečnou vnitřní obnovou a vzájemnou podporou. V čase
vánočním ať nás všechny narození Dítěte Spasitele naplní pokojem a radostí; ať tento pokoj a radost dokážeme přinášet do domovů těm nejpotřebnějším i svým blízkým.
Pevné zdraví a vše dobré do nového roku!
Jitka Rybová
PR, Charita Kyjov

Charita Olomouc

Adventní věnce z Olomouce pomáhají sirotčinci v Ulánbátaru. I přes pandemii
Olomouc – Olomoucké farnosti se letos opět zapojily do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholil v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba proběh-

la vzhledem k epidemiologickým omezením jinak, než tomu
bylo v předchozích letech. V některých farnostech doručili
zájemcům výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci
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vyzvedli na faře. V bezpečí vlastního domova pak vyrobili
věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě
Mongolska 54 484 Kč.
Již po deset let putuje část výnosu z prodeje adventních věnců do dětského domova Verbist Care Center v mongolském
Ulánbátaru. Kvůli omezením způsobeným koronavirem přišel sirotčinec o část financování běžného provozu. „Chod našeho sirotčince je mimo jiné podporován lidmi ze zahraničí,
kteří letos kvůli strachu z viru nepřijeli. Peníze z loňské sbírky jsme na jaře využili především k nákupu zásob trvanlivých potravin,“ vysvětluje ředitel sirotčince Mputu Ngandu
Simon. V hlavním městě Mongolska, kde zima trvá až osm
měsíců a teploty dosahují i minus 40 stupňů Celsia, žije stále na ulicích několik stovek dětí. Posláním dětského domova
v Ulánbátaru je zajištění základních lidských práv sirotkům,
opuštěným nebo zneužívaným dětem.
Výroba adventních věnců proběhla v několika farnostech
olomouckého děkanátu. Vzhledem k vládním opatřením však
měla jistá omezení. Charita přichystala tzv. výrobní balíčky,
které obsahovaly materiál na výrobu jednoho věnce. „Tento
materiál si lidé vzali domů a v bezpečí domova zhotovili věnec. Jeden výrobní balíček obsahoval slaměný korpus, větvičky, drátek, svíčky, bodce na svíčky, zdobení – sušené květy, mašle, sušené plody, lýko,“ přiblížila koordinátorka akce
Veronika Velčovská.
Benefice adventních věnců poté vyvrcholila v olomouckých
kostelích první adventní neděli 29. listopadu. Dobročinné adventní věnce určené k prodeji jsme umístili u farních kasiček
v zadních částech kostela. „Dárci, kteří přišli podpořit dobrou věc zakoupením adventního věnce, vložili svůj dar do
obálky a poté do farní kasičky. S ohledem na náklady byla

minimální hodnota věnce 290 Kč a doporučená 340 Kč,“ doplnila Veronika Velčovská.
V loňském roce dárci věnovali 74 065 Kč, z toho 54 487 Kč
putovalo do sirotčince Verbist Care v mongolském Ulánbátaru. Zbylou část výtěžku farnosti věnovaly na konkrétní potřeby lidí ve svých farnostech. „Za darovanou částku jsme
loni zakoupili 200 kg hovězího masa, 50 kg skopového, 60
kg kuřecího, rýži, mouku, koření, ale i hygienické potřeby
pro děti,“ přibližuje ředitel mongolského sirotčince. Centrum
Verbist Care založila v roce 1995 Kongregace Panny Marie
a dětem poskytuje potřebné zázemí, jako je přístřeší, jídlo
a vzdělávání. Spolupráce s Charitou Olomouc byla navázána
v roce 2010.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Sbírka sv. Mikuláše pomůže překonat krizi rodinám
a jednotlivcům na Olomoucku
Olomouc – V důsledku krizových opatření dochází od konce srpna k prudkému a zcela odlišnému nárůstu rodin v krizi, než tomu
bylo v době před pandemií. Na Charitu se často obracejí lidé, kteří až do této doby žili zcela běžným životem. Téměř ve všech
případech se jedná o osoby pracující na hlavní pracovní poměr.
Mnozí přišli o práci z důvodu nadbytečnosti, jinde došlo ke zrušení celé provozovny či zařízení. Do velmi obtížných situací se
dostaly především matky samoživitelky, ale i celé rodiny. Charita
Olomouc vyhlásila novou sbírku s názvem Sbírka sv. Mikuláše,
která bude těmto lidem a rodinám v rámci přímé pomoci pomáhat
dlouhodobě.
V srpnu se na Charitu obrátila s prosbou o pomoc maminka samoživitelka, zaměstnaná již pět let v provozovně rychlého občerstvení. Celý březen a duben byla kvůli opatřením proti šíření koronaviru bez práce, a když mohla opět nastoupit, ubylo jí směn. Nájemné
za byt, kde žije, platila vždy včas. Nyní však začala dlužit a hrozilo
jí vystěhování. „Díky jarní sbírce Darem proti následkům koronaviru jsme dokázali zabránit, aby maminka s dítětem neskončila na
ulici. Tato sbírka byla již v létě ukončena, avšak s druhou vlnou
pandemie počet potřebných nadále vzrůstá. Obáváme se, že období
krize zdaleka nekončí a jarní i současná opatření se svými dalekosáhlými důsledky zasáhnou ještě větší část společnosti,“ sděluje
Bára Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc.

Včasná pomoc může zabránit dlouhodobé krizi
Na Charitu volají s prosbou o pomoc především lidé, kteří přišli o stálý příjem: byli propuštěni ze zaměstnání, mají zpožděné nebo pozastavené sociální dávky, opožděnou výplatu za dobu
pracovní neschopnosti. Mnozí vlivem současné situace vyčerpali
všechny finanční rezervy, které si našetřili. „Pomáhali jsme především s úhradou nájmů a nejdůležitějších výdajů za potraviny,
léky, jízdné, s pořízením nejnutnějšího vybavení domácnosti,
uhrazením obědů ve školách a školkách, dále pak s nečekaně vysokými výdaji, například na pohřeb či kauci za byt při stěhování,“
vypočítává Petra Pavlíčková, vedoucí Střediska pro rodiny a děti
a dodává: „Problémem je, že se tito lidé snaží pomoci si vlastními
silami až do posledního okamžiku. Vyhledat Charitu je pro ně
ponižující. Přicházejí velmi pozdě, často i ve chvíli, kdy už jim
byla podána výpověď nájmu z důvodu jeho neuhrazení. I tomu
bychom chtěli do budoucna zabránit.“
Neztratit střechu nad hlavou
Nedostatečný nebo zcela nulový příjem klientů služby Krizové
pomoci je zapříčiněn například nezaměstnaností, exekucemi, náhlou ztrátou výdělku, zpožděním nebo pozastavením sociálních
dávek, zpožděním výplaty za dobu pracovní neschopnosti, zvýšenými výdaji na léky nebo dietu. „Při všech krizových situacích
je samozřejmě nutné prioritně vždy zaplatit nájem, aby nedošlo ke

strana 5

Zprávy z Charit / Olomouc

prosinec 2020

ztrátě bydlení, a další poplatky související s bydlením. Ve většině
případů přímá finanční pomoc zabraňuje, aby lidé v krizi přišli
o zázemí,“ upozorňuje z praxe Miroslava Koutská, vedoucí Střediska psychosociální pomoci.
Pomocnou ruku podá Sbírka sv. Mikuláše
Aby mohla Charita poskytovat pomoc i nadále, rozhodla se zřídit
dlouhodobou Sbírku svatého Mikuláše, určenou na přímou pomoc lidem v nouzi, zvláště matkám samoživitelkám a rodinám
s dětmi. „Nechali jsme se inspirovat postavou jednoho z největších
křesťanských světců. Mikuláš byl hrdinou všedního dne. Vnímal
potřebné kolem sebe a jeho láska k lidem jej vedla ke konkrétním
činům. Byl hrdinou, jakým se může stát každý z nás,“ přibližuje
za Charitu Olomouc koordinátorka sbírky Kristýna Uchytilová.
Jak mohu přispět
Charita Olomouc se obrací s prosbou na veřejnost: Máte-li také
vy dostatek, věnujte chudým alespoň jeden zlaťák. Staňte se
na chvíli tím pravým Mikulášem! Svatý Mikuláš je zobrazován
se třemi zlatými koulemi – třemi pytlíky zlaťáků. Přispět je možné online platbou na Darujme.cz nebo na konto:
115-1405220217/0100, variabilní symbol 1702.
Kdo byl sv. Mikuláš?
Historicky doložených údajů z jeho života je jen málo. Narodil se
do bohaté křesťanské rodiny v řeckém Patrasu kolem r. 280. Již
v mladém věku zdědil velké jmění, ze kterého štědře rozdával
chudým. Kolem r. 300 se stal biskupem v Myře v tehdejší Lykii

(dnes Turecko). V době pronásledování křesťanů byl vězněn, zemřel kolem r. 350. „Lidová tradice nám svědectví velkého světce poněkud překroutila. Málo společného s ním mají všichni ti
„Mikulášové“, kteří v doprovodu čerta a anděla v předvečer 6.
prosince navštěvují domácnosti s dětmi, kárají za špatné chování a za dobré rozdávají sladkosti, ovoce a drobné dárky. Postava
skutečného svatého Mikuláše nese mnohem hlubší poselství,“ vysvětluje Kristýna Uchytilová.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Milena, samoživitelka: Díky přímé pomoci jsem nepřišla i s dětmi o bydlení
Paní Milena, samoživitelka s třemi dětmi, se ocitla v březnu
ve složité situaci, kdy jí hrozila ztráta nájemního bydlení. Do
finanční tísně se dostala vlivem několika nešťastných událostí.
V minulosti utrpěla vážný úraz hlavy, nemohla se vrátit do
práce a její příjmy zůstávaly trvale nízké. Žije sama, partner
od ní loni odešel, neposílá jí výživné. Milena nemá širší rodinu, o kterou by se mohla v době krize opřít. V této situaci,
kterou nevěděla jak zvládnout, se obrátila na službu Krizové
pomoci.
Paní Milena utrpěla před 5 lety vážný úraz hlavy, zůstala v
dlouhodobé pracovní neschopnosti, po čase jí byl přiznán nízký invalidní důchod. Vychovává sama tři děti, nejstarší dcera
a nejmladší syn jsou hendikepovaní. Otec, který by měl platit
měsíčně stanovené výživné, v současné době dluží paní Mileně alimenty za půl roku. S vymáháním této částky pomáhá
paní Mileně sociální pracovnice MMOL, která ji v její nelehké
situaci doprovází již několik let
Nejstarší hendikepovaná dcera Markéta (24 let) studuje v praktické škole a po jejím ukončení jí bude pravděpodobně také přiznán invalidní důchod. Žije ve společné domácnosti s mladšími sourozenci a matkou, protože z důvodu svého postižení není
schopná žít samostatně. Nejmladší syn Adámek trpí poruchou
autistického spektra. Rodina byla nucena se velmi uskromnit.
Paní Milena nemá v současné době ani pračku, pere ve vaně
v rukách, čímž spotřebuje velké množství vody. Tím vznikají
další náklady zatěžující již tak nízký rodinný rozpočet.
„Nemohla jsem zaplatit několik měsíců celou částku nájemného, vždy jsem musela zaplatit jen část, abychom měli na jídlo a
nejnutnější potřeby,“ vypráví paní Milena. Rodina měla smlouvu do konce února a majitel podmínil její prodloužení tím, že

paní Milena složí 20 000 Kč jako úhradu dluhu za nájemné.
„Ocitla jsem se v začarovaném kruhu. Pokud bych dlužnou
částku uhradila, nezbyly by mi finance na řádnou úhradu nájmu a jídlo,“ líčí paní Milena. Díky příspěvku z přímé pomoci
na částečnou úhradu nájmu se paní Mileně podařilo udržet si
nájemní bydlení. V současné době je v řešení pračka, aby se
snížily náklady na domácnost a paní Mileně se usnadnila péče
o děti a domácnost.
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Radek: Díky přímé pomoci jsme s rodinou překonali krizi
Olomouc – Pan Radek pracoval ve firmě vyrábějící komponenty
pro automobilový průmysl. Když s první jarní vlnou pandemie
přišla krize, odpracoval pan Radek v zaměstnání mnohem méně
hodin, některé týdny zůstával bez práce úplně. Jeho manželka
v tu dobu pobírala rodičovský příspěvek a vzhledem k tomu, že
mají doma tři děti, byla na jeho příjmu závislá celá rodina. V důsledku krizových opatření dochází k prudkému a zcela odlišnému
nárůstu rodin v krizi, než tomu bylo v době před pandemií. Na
Charitu se často obracejí lidé, kteří až do této doby žili zcela běžným životem. Charita Olomouc vyhlásila sbírku s názvem Sbírka
sv. Mikuláše, která chce těmto lidem a rodinám v rámci přímé
pomoci pomáhat dlouhodobě.
Příjmy rodiny pana Radka byly nízké, rodina měla problémy
s úhradou základních potřeb, jako je jídlo, ošacení, školní potřeby
dětí včetně úhrady nájemného. Další náklady týkající se zaplacení
obědů ve škole, školce a poplatků za kroužky dětí již byly nad finančními možnostmi rodiny. Širší rodina nebyla schopna pomoci,
protože rodiče pana Radka a jeho manželky jsou již ve starším
věku a pobírají pouze důchod. „Rodině jsme udělali nákup potravin, čerstvých i trvanlivých na celý měsíc a poskytli základní drogerii. Dále jsme poskytli finanční příspěvek přímé pomoci
k udržení stávajícího bydlení a podpořili děti ve volnočasových
činnostech během letních prázdnin,“ přibližuje Petra Pavlíčková
ze Střediska pro rodiny a děti Charity Olomouc.
„Díky finanční pomoci jsme s rodinou překonali krizové období a dokázali se znovu nadechnout. Je to úžasný pocit vědět, že

nejste sami, že se máte kam obrátit, že váš osud není druhým
lhostejný,“ sděluje pan Radek.
Z cyklu Příběhy lidí a rodin v krizi na Olomoucku
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Darujte cukroví, krabici rýže nebo pletenou šálu a pomozte tak lidem
v nouzi prožít klidné Vánoce
Olomouc – Teplo domova, kapr na stole, voňavý stromek a pod
ním zabalené dárky. Takový je typický obraz vánočních svátků. Ovšem ne každý může Štědrý den v tomto duchu prožít.
Lidé bez domova na dárky zkrátka nedosáhnou. Právě pro ně
Charita Olomouc každoročně chystá vánoční balíčky, na jejichž
přípravě se může podílet každý. Služby střediska Samaritán pro
lidi bez domova běží naplno dál i přes covidová opatření. Služby reagují na měnící se potřeby lidí bez zázemí s přicházejícím
zimním počasím. Cílem je především ochrana lidského života
a zdraví před mrazem.
Středisko Samaritán otevírá od 1. prosince tradiční „noční centrum“, tzv. „ohřívárnu“ pro osoby, které se z důvodu naplněné
kapacity nedostanou na noclehárnu. „Naším cílem je, aby nikdo
nemusel nocovat v zimě venku. Centrum pojme až 30 osob, případě většího zájmu počítáme s navýšením kapacity,“ uvedl Alexandr Dvořák, vedoucí Střediska Samaritán. Za pobyt klienti
nic neplatí. Charita počítá s provozem nočního centra až do 28.
února. Služby se zároveň připravují na Vánoce, aby osamělým
lidem bez zázemí nabídly možnost setkání a společné oslavení
tohoto svátku.
Charita se snaží každoročně na Vánoce klientům udělat radost
dárkovými balíčky, jejichž obsahem je to, co lidé bez domova
nejvíce potřebují: trvanlivé potraviny a základní hygienické potřeby. „Prosíme o pomoc se zajištěním potravin a hygieny do vánočních balíčků a na štědrovečerní večeři pro lidi bez domova.
Lidé ohrožení chudobou nejvíce ocení dárky jako je káva, čaj,
konzervy, paštiky, sáčkové polévky a jiná instantní jídla a samozřejmě zmíněné základní drogistické zboží,“ jmenuje Filip

Holík, koordinátor Centra dobrovolnictví a materiální pomoci.
Kdo chce přispět do balíčku, může poskytnout konkrétní dar nebo
věnovat finanční příspěvek za účelem zajištění vánočních balíčků
na číslo účtu 107-8921490207/0100, variabilní symbol 3702.
Vánoční sbírka startuje 1. prosince a potrvá do konce roku. Dále
lze věnovat i domácí cukroví a sladkosti pro zajištění štědrovečerní
večeře pro lidi bez domova a teplé oblečení, spacáky a deky, které
lidé bez domova vřele přivítají. Místa, kde lidé mohou darovat:
• charitní obchod Dobrodruhá
• kavárna Coffee Library
• kavárna Café La Fée
• kavárna Cafe na cucky
• hypermarket Globus (pouze týden 16.-22. 12.)
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Nízkoprahové denní centrum poskytuje nadále veškeré služby.
Klienti využívají sociální poradenství, krátkodobý pobyt v denní
místnosti, sprchy, šatník apod. „Od prosince zavádíme zimní výdej stravy o víkendu,“ doplnil Alexandr Dvořák. Terénní program
se zaměřuje na ohrožené osoby a monitoruje vytipované lokality,
kde hledá lidi bez domova, kteří o dostupné pomoci zatím nevědí. Mimo informací ohledně poskytovaných služeb, doprová-

zí klienty na nejrůznější jednání, rovněž distribuuje spací pytle,
v případě potřeby „IGLOU“ a ochranné pomůcky v souvislosti
s covidem.
Eva Štefková,
Aneta Králová,
Charita Olomouc

Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí.
Tříkrálová koleda v lednu zazní online i v terénu
Olomouc – S plným nasazením a elánem se pracovníci a dobrovolníci Charity Olomouc pustili do příprav jedné z největších dobrovolnických sbírek v České republice, která se letos poprvé uskuteční za zvláštních podmínek. Z důvodu koronavirové pandemie
připravuje Charita kromě tradiční tříkrálové koledy v rouškách
i její virtuální podobu. Zdraví příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě. Hlavním mottem Tříkrálové sbírky 2021 se
v olomouckém děkanátu stalo poselství: Vzhlédni, jdi za hvězdou,
jdi za nadějí…
Konec listopadu se až do poloviny prosince v Charitě nese ve znamení příprav na blížící se Tříkrálovou sbírku. Je třeba připravit a rozvést
tříkrálové kasičky a další tradiční sbírkové propriety, jako jsou korunky, cukříky, kalendáříky, průkazky a dárky pro koledníky. V letošním roce však z důvodu druhé vlny pandemie probíhají přípravy
odlišně. Charita nyní hledá i další způsoby a možnosti, aby sbírka
v období koronavirové pandemie mohla proběhnout bezpečně. Pro
letošní sbírku připravuje také online verzi tříkrálového koledování.
„Momentálně se nám rýsují dvě varianty koledy. Klasické koledování
dům od domu, samozřejmě s dodržením aktuálních hygienických
opatření. Myslíme na zdraví a bezpečí všech. Další variantou je
online možnost darování, konkrétní podoba je v procesu příprav,“
sděluje Veronika Velčovská. Koleda by měla proběhnout v klasickém termínu 1.–14. ledna 2021. V Charitě Olomouc probíhá
příprava sbírkového materiálu. „Nedokážeme zatím odhadnout
přesné počty koledníků, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.
Prozatím jsme připravili 440 kasiček, včetně dalšího materiálu
jako jsou cukříky, kalendáříky, informační letáky, igelitky, korunky, křídy,“ vypočítává Veronika Velčovská. To vše poputuje za příznivé epidemiologické situace do jednotlivých farností
a obcí olomouckého děkanátu.
V loňském roce Charita díky dárcům Tříkrálové sbírky podpořila
provoz Hospicové péče Caritas působící na Olomoucku a rozvoj
Centra materiální pomoci pro lidi a rodiny ocitající se v nouzi.
Další část výtěžku byla věnována na přímou pomoc jednotlivcům
a rodinám ohrožených chudobou. „Pro nás je Tříkrálová sbírka
nejen reálnou pomocí bližnímu, ale především poselstvím naděje
a víry. Zvláště v dnešní nesnadné situaci vnímáme potřebu zvěstovat naději, která je zakotvená v Kristu, Spasiteli, který přišel

na tento svět. Z toho důvodu je pro nás mottem letošní sbírky:
Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí,“ přibližuje Bára Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc.
Eva Štefková,
Charita Olomouc

Koledníci Kučerovi: Shořel nám domov,
Charita okamžitě podala pomocnou ruku
Rodina Kučerových se zapojuje do Tříkrálové sbírky v olomouckém děkanátu už řadu let. Rodiče i se svými dětmi Gabrielou, Markem a Michaelem rok co rok oblékají královské kostýmy, nosí pokladničku na příspěvky a zpívají tradiční koledu.
Chodili od domu k domu a šířili radost společně s Božím po-

žehnáním. Děkovali za finanční dary, které pomohou lidem ve
velmi obtížné životní situaci, kterou sami nedokážou vyřešit.
„Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Takové přísloví
jsme s rodinou bohužel pocítili i my. V srpnu roku 2012 nám
vyhořel celý dětský pokojík a byt byl zanesen sazemi a dý-
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mem,“ vzpomínají na neveselou událost Kučerovi. V onen den
jim požár vzal kus domova a rodiče s dětmi naráz čelili těžké
životní zkoušce. Díky Bohu v den, kdy v jejich bytě hořelo,
odjeli všichni na výlet na Velehrad a nikdo nebyl ohrožen na
životě. Oheň způsobila technická závada, která se dala stěží
předvídat.
Chvíle beznaděje však brzy vystřídaly srdečné projevy solidarity a pomoc okolí. Arcidiecézní charita Olomouc se rozhodla
uvolnit finanční částku z výtěžku Tříkrálové sbírky, která je
určena na pomoc těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Tentokrát
to byli právě jejich koledníci. Částka pokryla náklady za rekonstrukci bytu a Kučerovi se mohli opět nadechnout.
Vděčné a upřímné „Pán Bůh zaplať“
Koledníci si vyzkoušeli sílu Tříkrálové sbírky na vlastní kůži.
Zkouška to byla těžká a nesporně toho rodině hodně vzala. Na
druhou stranu jim však ukázala zázračnou moc lidské a Boží
pomoci. „Na jedné straně nečekaná, nepochopitelná a zcela
zdrcující živelná pohroma se nám stala zrcadlem pro poznání,
že dílo Charity je živým projektem, který reflektuje potřeby
nejenom v dalekém horizontu vzdálených kontinentů a zemí,
ale zcela konkrétně, tedy tady a teď – jmenovitě a hlavně rychle,“ popisují své pocity Kučerovi. „Jsme si vědomi i závazku,
který teď neseme dál. Je to závazek pomoci vůči těm, kteří

dříve nebo později budou potřebovat podanou ruku. Je to velký úkol pro nás a naše děti,“ uzavírají rodiče, kteří se svými
dětmi letos, stejně jako v předchozích letech, nasadí papírové
koruny a budou lidem žehnat do nového roku.
Aneta Králová,
Charita Olomouc

Charita Šternberk

Radost z obdarování
Čtvrtek 3. prosince 2020 se zapíše do kroniky Sociální rehabilitace Rozkvět jako Den obdarování.
Impulsem bylo darování krevní plazmy našich kolegů Bc. Pavla Jadrného a Libora Kobylky, kteří za tento pěkný čin obdrželi
dárky. Tuto myšlenku rozvinula zástupkyně ředitelky Bc. Pavlína
Vyvozilová a požádala o spolupráci pracovní tým sociální služby
i klienty s mentálním postižením. Oslovila hlavní sestru Nemocnice AGEL Šternberk Mgr. Vacovou a marketingovou pracovnici
paní Olejníkovou, od kterých získala informaci, že na odděleních
Interny a JIP poskytují odbornou péči nemocným pacientům s onemocněním Covid-19. Právě pro tento zdravotní personál jsme vyrobili závěsnou dekoraci se srdíčky a upekli perníčky, vše vzorně

zabalili a slavnostně předali vrchním sestrám těchto oddělení. Proč
právě tyto dárečky? Srdíčka jako symbol důležitého orgánu v těle
i jako symbol milosrdné lásky. Perníčky jako předzvěst svátku sv.
Mikuláše i vánočních svátků. Za Charitu Šternberk poděkovala za
náročnou péči o hospitalizované pacienty vedoucí Sociální rehabilitace Rozkvět Bc. Jana Vráblíková a předala 132 balíčků. Tato
návštěva nebude poslední, protože pracovníci Nemocnice AGEL
vyslovili přání, aby s počátkem nového roku zavítali na oddělení
Tři králové a přinesli požehnání a radostnou naději pro rok 2021.
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Ježíškova vnoučata na Charitě Šternberk trochu jinak
V tomto roce jsme se opět připojili k projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Tento projekt se v minulém roce otevřel
i pro osamělé seniory, kteří žijí sami. V minulém roce jsme pomocí projektu obdarovali 30 osob. Letos dárci z celé republiky
obdarovali 21 osob. Zaměřili jsme se na osoby, které využívají
naši péči, ale zároveň jsou ohroženi ztrátou bydlení. Dárci zakoupili například teplomety, zapékací mísu, plotýnkový vařič,
spacák nebo i štípací sekyru. V duchu prevence osamění byly
mezi dárky i mobil, tablet nebo televize. Všem dárcům děkujeme a obdarovaným přejeme radost z dárku. Nám všem potom
hodně sil do roku 2021.
Pracovníci Charity
Šternberk

Charita Uherský Brod

Tříkrálová koleda zazní opět i na Uherskobrodsku
Tříkrálová koleda se nezadržitelně blíží. Koledování však bude
záviset na aktuálních hygienických opatřeních. Bude zajištěno, aby se koledníci mezi sebou minimálně potkávali, budou
povinni nosit ochranné prostředky, nebudou moci vstupovat
do domácností, a podobně.
Letos přibyla také další změna – lidé mají možnost přispět do
online sbírky. Odkaz na tuto formu darování příspěvku najdou
zájemci na webu Charity Uherský Brod nebo na internetové
adrese www.trikralovasbirka.cz Pokud se epidemiologická situace dramatický zhorší, probíhala by jen tato forma Tříkrálové sbírky.
Termín zahájení sbírky v Uherském Brodě se posunuje na pátek 15. 1., a sbírka bude pokračovat celý týden, až do soboty
23. 1. 2021.
I většina obcí na Uherskobrodsku se chce do koledování pustit. Obce většinou volí jako termín pro koledování sobotu 9. 1.
V obcích, kde se nepodaří sehnat potřebný počet koledníčků,
bude možnost přispět do pokladniček na obecních úřadech.
Vše v těchto chvílích intenzivně plánujeme.
Rádi bychom, aby koledníci mohli navštívit každou domácnost. Zvlášť symbolicky to vnímáme v této době, kdy jsou naše
kontakty omezené na minimum. Modlíme se, aby jejich návštěva přinesla Boží pokoj a požehnání do našich domácností
a prosvítila temnoty.
František Bílek,
koordinátor TKS,
Charita Uherský Brod

Adventní sbírka pomůže potřebným
Tradiční Adventní sbírka se letos na Uherskobrodsku uskuteční ve
dnech 14. až 17. prosince, a to celkem ve 26 obcích regionu.
Auto Charity Uherský Brod bude postupně zajíždět na předem ohlášená místa, kde budou moci lidé přispět svými potravinovými dary
a drogistickým zbožím. „Zpravidla do této sbírky přispívá zhruba
100 dárců a díky jejich vstřícnosti tak získáme pro potřebné základní

potraviny a hygienické potřeby. Ty pak operativně rozdáváme lidem
v akutní sociální nouzi,“ vysvětlil František Bílek, hlavní koordinátor Adventní sbírky a zástupce ředitele uherskobrodské Charity.
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Situaci bezdomovce řešila slovenská i česká Charita
Péče o lidi bez domova je velmi náročná. Své o tom vědí pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském Brodě (dále jen NDC) - zařízení Charity Uherský Brod.
Ti obdrželi před několika dny oznámení od slovenských kolegů,
že v blízkosti Piešťan nalezli pána bez domova s českým občanstvím. Proto slovenská strana iniciovala jednání o převozu tohoto
pána do Česka a požádala uherskobrodskou Charitu o spolupráci.
K předání této osoby pracovníkům NDC došlo v pátek 2. října.
Podrobnosti popsala Bohumila Jančová, vedoucí NDC Uherský
Brod: „Pána jsme přebrali na hraničním přechodu ve Strání v deset hodin dopoledne. Kolegové, kteří pána přivezli, ho posadili do auta i s jeho věcmi, a odjeli do Uh. Brodu. Teprve cestou
jsme se dozvěděli základní informace od pána. Po příjezdu do
Denního centra jsme ho museli znovu osprchovat a dát mu čisté
oblečeni. Teprve až teď jsme zjistili, jak na tom pán je po zdravotní stránce. Nebyl schopen samoobslužné péče, jediné, co jakž
takž sám zvládá, je se najíst. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli,
že zajistíme doporučení do nemocnice, protože naše služba vůbec neodpovídá potřebám pana N. Protože nám sdělil, že nebyl
dvacet let u lékaře a ani svoji nemoc nemá diagnostikovanou,
hospitalizace bylo z našeho pohledu to nejlepší řešení. Protože
nebyl pán v akutním ohrožení života, do nemocnice ho nepřijali kvůli situaci s COVID-19 v regionu. Pána vyšetřili, všechny
jeho výsledky byly v normálu a doporučili jeho pobyt v Léčebně
dlouhodobě nemocných (LDN). Protože jsme se vrátili z nemocnice o půl osmé večer, nebylo možné už pána do LDN přijmout.
Klienta jsme tedy přivezli na Noclehárnu Charity Uherský Brod,
kde jsme mu dali najíst a připravili ho ke spánku. Celý převoz
klienta byl velmi náročný, z důvodu těžkého zdravotního postižení, s klientem pracovali tři pracovníci denního centra, aby se
klient cítil důstojně. Ráno jsme opět zajistili doporučení od lékaře na LDN, a požádali ho zároveň o zajištění místa na oddělení.
Ještě před tím jsem si byla ověřit ve Všeobecné zdravotní pojiš-

ťovně, jestli má klient aktivní pojištění. Bohužel neměl, a neměl
ani platné doklady, což byl velký problém. Nakonec se nám nějak
podařilo vyjednat u pracovnice VZP, aby nám vyšla vstříc. Pán
je tedy od 1. 10. 2020 pojištěný. Na základě zdravotního pojištění
jsme pána předali do LDN v Uherském Brodě. Taky naše kompetence končí a pána jsme předali sociální kurátorce města Uh.
Brod, která s panem N. dořeší vyřízení občanského průkazu, zaeviduje pána do sociálního systému ČR za asistence Úřadu práce,
a provede další nezbytné úkony v této věci, a společně se budeme
snažit pána umístit do pečovatelské služby, aby bylo jeho další žití
co nejdůstojnější. Slovenským kolegům velmi děkujeme za to, že
jim nebyl lhostejný osud pána bez domova a že jsme mohli společně provést úkony, které snad povedou ke zlepšení jeho situace.
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

Adventní věnce potěšily klienty i pracovníky pobytových služeb
V této nelehké době prochází pracovníci i klienti pobytových služeb těžkými zkouškami. Jednoho dne kontaktoval Terapeutickou
dílnu sv. Justiny pan ředitel Petr Houšť s nápadem udělat radost
pracovníkům a klientům pobytových služeb v tomto předvánočním čase. Společně jsme se tedy dohodli na výrobě adventních
věnců, do které se zapojili i klienti naší dílny. Velmi rádi jsme se

tohoto úkolu zhostili a tímto darem snad potěšíme jak klienty, tak
i pracovníky brodské Charity.
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Návštěva Mikuláše s andělem a čertem v azylovém domě
Vzhledem k nouzovému stavu a zvláštním hygienickým opatřením kvůli Covidu-19 proběhla mikulášská nadílka v Azylovém domě UB 4. 12. 2020 komorně.
Mikuláš se svým doprovodem navštívil v Azylovém domě pro
matky s dětmi v tísni Uherský Brod postupně jednotlivé byty
a obdaroval všechny děti balíčky. Byl přivítán smíchem i pláčem, protože někteří malí obyvatelé Azylového domu se báli
čerta. Po jeho odchodu se všichni radovali ze sladkostí, ovoce a z hraček, za které děkujeme panu Tomáši Cvekovi a paní
Olze Málkové zastupující Tesco Stores ČR a.s. v Uherském
Brodě.
Renata Slavíková,
pracovnice v sociálních službách
Radka Roubalíková,
vedoucí ADMD

Statutární zástupkyně hejtmana Hana Ančincová:
svými rouškami jsem zásobovala široké okolí
Dne otevřených dveří Regionálního dobrovolnického centra
Zlínského kraje ve Zlíně, které se konalo ve čtvrtek 10. prosince, se účastnila také statutární zástupkyně hejtmana, Bc.
Hana Ančincová. Slovo „dobrovolník“ pro ni, jak ukázal rozhovor, není cizím pojmem.
Paní Ančincová, jak vnímáte vznik Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje, a v čem spatřujete
jeho hlavní potenciál?
Vznik dobrovolnického centra vnímáme jako pozitivní krok
ve smyslu kooperace různých sociálních skupin a koordinace
jejich prací a služeb k vzájemné podpoře a pomoci. Potenciálem je právě shromažďování a utváření týmů a pracovních
skupin, které mohou být prospěšné společnosti nejen v krizových dobách, jako zažíváme v současné době, ale také v rámci pomoci a podpory napříč sociálními vrstvami.
Jak vnímáte situaci s dobrovolnictvím v našem kraji máte nějaké plány či návrhy, co by v této v této oblasti
bylo dobré prioritně vykonat či změnit?
Náš kraj je co se týče dobrovolnictví na velmi dobré úrovni. Jako Moravané máme v povaze vzájemně se o sebe starat
a pomáhat si. Určitě bych zmínila skauty a jejich počin krizového centra, který právě v době koronavirové krize dobrovolníky sjednocoval. Určitě stojí za zmínku práce Charit
i sociálních služeb, ale i dobrovolníků napříč institucemi,
společnostmi, školami a v neposlední řadě domácnostmi.
Prioritně je důležité sjednotit a monitorovat tyto dobrovolnické týmy, zmapovat jejich potřeby a působnost. Myslím si,
že toto pomůže adekvátně rozprostřít pomoc napříč krajem
a podpořit tyto skupiny v jejich práci.
Máte nějakou osobní zkušenost s dobrovolnictvím?
Ano, sama jsem dobrovolníkem a to nejen v rámci své politické partaje. V první vlně jsem sedla za šicí stroj a svými
rouškami jsem zásobovala široké okolí, sázím stromy, a ve
volném čase ráda pořádám osvěty o problematice zerowaste

(životní styl Život bez odpadu – pozn. red.) a ekologického
způsobu života.
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Poděkování společnosti Orkla Foods
Děkujeme společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko za poskytnutí štědrého daru v podobě dvou palet dětských výživ a marmelád.
Toto zboží bylo uloženo do skladu Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy v Uherském Brodě a bude sloužit rodinám
i jedincům našeho regionu, kteří se ocitli v akutní materiální nouzi.

František Bílek,
zástupce ředitele a koordinátor sbírkové činnosti
Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

Charita Valašské Meziříčí

Sbírka potravin v číslech
V sobotu 21. listopadu se konala celorepubliková Potravinová
sbírka, do které se naše Charita zapojila ve spolupráci s obchodním domem Tesco.
Letošní ročník byl vzhledem k aktuálním protiepidemiologickým
opatřením jiný. Nebylo možné rozdávat letáčky přímo na místě,
kontakt s dárci bylo potřeba také minimalizovat. Samozřejmostí bylo dodržování rozestupů, nošení roušek,… S napětím jsme

očekávali, jak vše dopadne. Výsledek nás mile překvapil. Celkem
lidé darovali 773 kg potravin a 72 kg drogistického zboží.
Veškeré vybrané zboží putovalo do skladu Centra sociálně-materiální pomoci Charity Valašské Meziříčí, odkud pak může být
vydáváno v případě potřeby lidem v krizové životní situaci.
Všem, kteří sbírku podpořili, velmi děkujeme!
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Dárek Jam i letos pomáhal
Do poslední chvíle se nevědělo, jestli bude možné Dárek Jam
uskutečnit. Konečné rozhodnutí Zbyněk Terner, hlavní organizátor akce, udělal ihned, jakmile bylo jasné, že se protiepidemiologická opatření mírně rozvolní. Opět oslovil své kamarády a známé muzikanty, kteří ani chvilku neváhali tento koncert podpořit.
Všichni se sešli v úterý 8. 12. v rožnovské restauraci Brasserie.
Návštěvníci tentokrát museli zůstat venku před restaurací a přes
sklo mohli sledovat koncert, na který byl vstupenkou dárek pro
maminky a děti z Azylového domu a pro lidi bez domova, kterým
Charita pomáhá zvládnout jejich nelehkou životní situaci.
Návštěvnost opět předčila naše očekávání, což dokazuje množství získaných dárků, které naplnily několik osobních automobilů. Mezi dárky převládalo dětské oblečení a hračky. Darováno
bylo také oblečení pro dospělé včetně čepic, rukavic a ponožek,
kosmetika a dva velké proutěné koše trvanlivých potravin.
Dárky pro klienty lidé nejen nosili na koncert, ale také posílali
poštou. Byli jsme překvapeni, když na Charitu byly doručeny čtyři velké balíky plné dárků.Odesílatel se nemohl osobně koncertu
zúčastnit, a přesto chtěl i tentokrát udělat radost.
Kromě věcných dárků návštěvníci hudebního večera darovali
8 746 Kč, za které budou zakoupeny trvanlivé potraviny pro Centrum sociálně materiální pomoci, které naše Charity provozuje.
V Centru může o pomoc požádat každý, kdo se dostal do nečekané obtížné životní situace. Potravinová pomoc je poskytována na
základě sociálního šetření.
Dárek Jam dokazuje, že mnoha lidem není osud druhých lhostejný.
Jménem Charity Valašské Meziříčí děkuji organizátorovi akce
panu Zbyňku Ternerovi za realizaci hudebního večera, účinkujícím a vám všem, kteří jste i v této zvláštní době přišli koncert
pro dobrou věc podpořit.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

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 práceschopní 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 s 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 zajištěním 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 situaci řešit ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí.
To pro tyto účely vyčlenilo prostory na 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 zpřístupnilo
ostatním klientům, kterým se nákaza vyhnula. Provoz se po
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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 něm, tak i ve službách pro lidi bez domova se vše již nyní
pomalu vrací k normálu. V současné době nákaza postihla pracovnice Pečovatelské služby, které denně pečují o šedesát seniorů z Rožnova a okolních obcí. Ve službě zůstaly jen dvě pečovatelky. Pomoc nabídly nejen kolegyně z jiných našich služeb, ale
také dobrovolnice a zaměstnanci z Diakonie Valašské Meziříčí.
Ti všichni teď společnými silami pečují o naše klienty.

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.
Současnou situaci nikdo z nás nezažil. Každý se s ní musí vyrovnat po svém. Tato doba nám ale kromě negativ ukazuje také svá
pozitiva. A to například, že když je potřeba, dokážeme se spojit
a „táhnout za jeden provaz“.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Charita Vsetín

Nová střecha na budově Azylového domu
Všichni si uvědomujeme, že už nějakou dobu jsme součástí světa,
ve kterém nemůžeme žít tak, jak jsme byli mnohá léta zvyklí. Od
jara se učíme prožít každý náš den s vědomím přítomnosti neviditelného ohrožení - nemoci, o které se denně z médií dozvídáme
většinou špatné zprávy. Často se nemůžeme setkávat se svými
blízkými, s nelibostí vnímáme izolaci a změny běžného denního
režimu.
Proto se Charita Vsetín rozhodla, že svým příznivcům bude na
blízku s pomocí moderních technologií, prostřednictvím video
zpráv. Věříme, že pár minut strávených tímto způsobem bude pro
naše klienty, uživatele, ale i širokou veřejnost, příjemnou změnou
a vytržením od každodenních starostí. Rádi bychom jim touto
formou nabídli podporu, sílu a přinesli do domovů trochu klidu,
naděje a víry. Rozhodli jsme se přinášet Dobré zprávy z Charity Vsetín. Chceme veřejnosti ukázat naši práci, tým pracovníků,
jednotlivé služby. Čtvrtletně budeme natáčet zpravodajství o tom,

jak se nám daří, jak zvládáme aktuální situaci, jak naše jednotlivé služby pracují, a že fungují i přes neustálé riziko, spojené
s pandemií Covid-19 ve stejné kvalitě, na kterou jsou naši uživatelé zvyklí. Chceme šířit Dobré zprávy! První díl Dobrých zpráv
zavede diváky do Denního stacionáře Magnolia, kde uvidí nejen jeho prostory, ale také výrobky a činnosti, kterými se klienti
Magnolie se zájmem a zaujetím zabývají. První natáčení našich
„Dobrých zpráv“ jsme využili zároveň k tomu, abychom veřejnost seznámili s netradičním průběhem Tříkrálové sbírky 2021.
Na první díl Dobrých zpráv z Charity Vsetín se můžete podívat
na kanálu YouTube Charity Vsetín – Dobré zprávy, pod odkazem https://youtu.be/tVqqUEjMRbA.
Eva Šafaříková,
Fudraiser/PR,
Charita Vsetín

Charita Zlín

Ocenění Charity Zlín „Pracovník roku 2020ˮ pro paní Janu
Ruka podaná v nesnázích. To není pouze vize organizace. To
je neměnný fakt, který ke zlínské Charitě neodmyslitelně patří. Protože každý pracovník je onou rukou podávanou člověku,
který se ocitnul v pro něj nekomfortní životní situaci. Člověku,
který na ni čeká, potřebuje ji, aby se o ni mohl opřít. I proto bylo
před léty nastaveno, že nejen slova díků si zaslouží ti, kteří ruku
podávají, tedy zaměstnanci Charity Zlín. Symbolem poděkování, věrnosti, profesionality a empatie se stal objímací polštář.
Po mši svaté, u příležitosti „Dne Charity Zlín v Adventu“, nastala již třikrát ona slavnostní chvíle, kdy si upomínku převzala
jedna z pracovnic přímé péče. Letos šlo tedy o čtvrtou oceněnou. Paní Jana Černá, pracovnice azylového domu pro matky
s dětmi v tísni je tou, která se může pyšnit titulem ´Pracovník
roku 2020´ zlínské Charity.
Paní Jana Černá zde pracuje od jara 1998. Na otázku, co ji při
práci naplňuje, před dvěma lety řekla: „Jsem ráda, když mi občas klienti řeknou, že jsou rádi, když jsem v práci. Jsem ráda,
když můžu pobýt s dětmi našich klientů, zvláště pak s těmi maličkými. Jsem ráda, když si můžu s kolegyní dát malé kafíčko
a popovídat si při předání směny. A jsem moc ráda, že se z mých
kolegyň staly mé kamarádky.“ A jak nyní dodává, za tím si stále
stojí.
Temperamentní a často usměvavá pečovatelka je velmi oblíbená
u klientů, i svých kolegů. „Jejího všestranného nasazení si velmi

vážíme a je také naší milou a vždy ochotnou kolegyní, připravenou vždy pomoci. Svou, jak sama říká ´lehkostí bytí´, umí
i vážné situace odlehčit a brát s humorem,“ zamýšlí se vedoucí
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služby Eva Danielová a pokračuje: „Je vstřícná k potřebám klientů. Je velmi aktivní při zajišťování dárků pro děti. Pomáhá
velmi efektivně při organizaci akcí, jako je například Zahradní
slavnost či fašank. V neposlední řadě je nutno podotknout, že je
praktikujícím a příkladným křesťanem. Ve svém volném čase
často pomáhá u sester karmelitánek ve Štípě.“

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, finanční podpora v roce 2020: Zlínský kraj, statutární město Zlín, město
Otrokovice, MPSV a dárci - děkujeme.
Pavla Romaňáková,
PR

HUMANITÁRNÍ POMOC

Děti na Ukrajině potěší vánoční balíčky.
Letos jim je však Charita nepřiveze osobně.
Všechny vánoční dárky, kterých je letos 363, budou během úterního
dopoledne 15. prosince naloženy a pak již nezbývá než popřát dopravci
šťastnou cestu do ukrajinského Ternopilu, kde si je převezmou partneři
Arcidiecézní charity Olomouc. Poprvé od roku 2008, kdy ukrajinské
děti obdržely z rukou ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Václava
Keprta vánoční dárky českých dárců, nám současná situace zabránila
v tom, abychom na Ukrajinu dárky osobně zavezli. Epidemická situace nám letos také neumožní dětem dárky osobně předat a sdílet jejich
radost, kterou pak autenticky zprostředkováváme českým dárcům.
Akci Vánoční balíček vyhlásila Arcidiecézní charita Olomouc letos
podvanácté. Dárky připravili lidé z celé České republiky, jsou mezi
nimi jednotlivci i celé rodiny. Vánoční zásilka vážící 1,2 tuny obsahuje
nejčastěji oblečení, obuv, psací potřeby, omalovánky, sešity a hračky.
Spolu s našimi partnery na Ukrajině jsme vytipovali opravdu ty nejchudší děti, jejichž rodiny se ocitly v materiální nouzi, některé navíc
přišly o jednoho z rodičů, další přebývají v dětských domovech.
Dárky děti rozbalí 5. a 6. ledna. V těchto dnech se na Ukrajině slaví Vánoce. Po celých 11 let, kdy je akce pořádána, bylo zvykem, že zástupci
Arcidiecézní charity Olomouc osobně dětem dárky předávali. Na počátku příštího roku budou naši partneři děti v Bortnikách, Ternopilu, Kolomyji a Lopatynu obdarovávat bez naší přítomnosti. Tradiční

hromadné předávání dárků není z důvodu pandemické situace možné
a ukrajinská vláda podle posledních informací zvažuje na počátku nového roku vyhlášení celostátního lockdownu.
Osobní předání dárků není jediné, co současná koronavirová krize
zkomplikovala. „Některé rodiny tradičně zahajovaly předvánoční
dobu tím, že společně se svými dětmi osobně donesly balíčky na jednotlivé Charity. Letos to nebylo možné a dárky byly většinou zasílány poštou,“ říká Khrystyna Novodvorska, koordinátorka projektů na
Ukrajině. „Další komplikací byly zavřené obchody. Mezi našimi dárci
jsou i starší lidé, pro které je náročné nakupovat na internetu. Právě
proto si v současnosti ještě více vážíme těch, kteří v tak náročných
podmínkách myslí na druhé. Děkujeme jim za to,“ dodává Khrystyna
Novodvorska.
Další lidé dobré vůle akci podpořili finančně, čímž přispěli na dopravu
vánočních balíčků do místa určení.
Děkujeme všem dárcům i Charitám za jejich štědrost a ochotu pomáhat.
Dagmar Jurčíková,
PR
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