ZPRAVODAJ

POLIČSKÉ CHARITY
Oblastní charita Polička
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ÚVODNÍ SLOVO
Jaroslava Trmačová, vedoucí AC dílen a Denního stacionáře.
Jaroslava
Trmačová
vedoucí
ACD a DS
Vážení čtenáři,
srdečně Vás zdravím a
jsem ráda, že jste si udělali čas na náš charitní
zpravodaj.
Privilegium oslovit Vás
v úvodníku jsem získala,
jelikož služba sociálně
terapeutické dílny pro lidi
s mentálním postižením

(AC dílny), v níž pracuji, v
roce 2017 slaví 10. výročí
svého vzniku. Což mě nutí
zamyslet se, čím je ojedinělá? Jsou to klienti.
Nemám ráda jakoukoliv
idealizaci nějaké skupiny
lidí, ale někdy mě napadá,
že s postižením máme
problém spíše my „zdraví“. Je to postižení nedostatkem času, dobré nálady, úsměvu, upřímnosti,
nesoutěživosti, které se u
našich uživatelů vyskytují
v mnohem menší míře.
Uvědomím si to každé

ráno, když utíkám vyřídit
nějaký důležitý úkol a potkám klienty AC dílen, kteří
se v naprostém klidu a s
úsměvem na rtech začnou
zajímat, jak se mám, jak
jsem se vyspala, jakou
jsem měla cestu a pod. To
se vždycky zabrzdím a
řeknu si: „Vždyť mají pravdu. Je třeba si všímat a
plně prožívat i všední věci
a maličkosti každého dne.
A učím se to od nich.”
Přeji krásné jarní dny a
kolem Vás dobré lidi, jako
máme my!

CÍRKEV A CHARITA PATŘÍ K SOBĚ
Minirozhovor s poličským farářem Miloslavem Brhelem.
Miloslav
Brhel
duchovní
správce,
Farnost Polička

Miloslav Brhel je farářem
Římskokatolické církve
v Poličce už šestým rokem
a stejný čas s místní Charitou spolupracuje.
Doba, kdy kněz oslovoval
„ovečky” výhradně od oltáře už minula, a tak pana faráře potkáme na charitních
akcích, v čele tříkrálového
průvodu, na zahájení porad, při Dni Charity i jinde.
Představitel církve do cír-

kevní organizace prostě
patří.
Jaký na vás poličská
Charita udělala dojem?
Velice dobrý profesionálním přístupem i domácí atmosférou, tím, jak mě klienti i zaměstnanci jako
faráře přijímají. A dojem
posiluje také to, jak slyším
lidi Charitu chválit.
Vnímáte nějaký rozdíl
mezi církevním a necírkevním zařízením?
Asi to nedokáži přesně
posoudit. Církevnost vnímám nejen podle názoru,
ale také podle začlenění do
života farnosti. V případě
Poličky je zapojení Charity

do farnosti a farníků do
Charity pro obě strany naprosto přirozené. Vnímám
touhu Charity, aby kněz byl
její součástí a vidím snahu
nabízet duchovní náplň
pracovníkům i klientům.
Na čem vám ve vaší práci
nejvíce záleží?
Dát prostor Pánu Bohu ve
svém životě, abych pak
k Němu mohl vést druhé.
Chcete čtenářům zpravodaje něco vzkázat?
Moc bych jim poděkoval
za čas, energii a prostředky, které věnují dobrým věcem. Jsem rád, že naplňují
slova bible: „Kdybych neměl lásku, nejsem nic.”
Štěpánka Dvořáková

LIDÉ CHARITY
Zdislava z Lemberka, se
narodila r. 1220 šlechtickým, silně katolické víře
nakloněným rodičům Přibyslavu z Křižanova a Sibyle, původem ze Sicílie.
Roku 1238 se provdala za
důvěrníka krále Václava I.
Havla z Lemberka. Z manželství vzešly čtyři děti.
Podle legend byla Zdislava milující manželkou,
obětavou matkou a zároveň houževnatou a rozhodnou pomocnicí těm
nejubožejším. Její jméno
je spjaté s dominikánskými kláštery v Turnově a
v Jablonném v Podještědí, kde nechala vybudovat špitál. Do něho
neúnavně docházela, aby
osobně ošetřovala chudé
a nemocné.
Zemřela předčasně v asi
33 letech a byla pohřbena
v kostele sv. Vavřince
v Jablonném, jehož stavbu započala.
Její mimořádná služba
charitě i výstavba špitálu,
ji učinily známou už za
života. Svatořečení se
však dočkala až mnohem
později, 21. května 1995
v Olomouci při návštěvě
Jana Pavla II.
Je patronkou rodiny
a Libereckého kraje.
ŠD

Zdislava z
Lemberka
šlechtična,
manželka,
matka

Strana 2

zpravodaj POLIČSKÉ CHARITY

8. ročník, 13. číslo, jaro 2017

I LIDÉ S DUŠEVNÍ NEMOCÍ SNÍ SVÉ SNY
DOBRÉ ZPRÁVY

Rozhovor s Alenou, klientkou Otevřených dveří.

Karneval pomáhá
V sobotu 25. února jsme v
prostorách domu Jordán
v Poličce pořádali již
tradiční dětský beneﬁční
karneval Oblastní charity
Polička, tentokrát s andělskou tématikou. Zásluhou propracovaného
programu a pravidelně
skvěle odvedené přípravě, na níž se spolu s pracovníky Charity podílejí
také klienti AC dílen a
Denního stacionáře, se
akce stále těší poměrně
velkému zájmu návštěvníků. Díky nim a sponzorům dosáhl letošní výtěžek 27 382 Kč. Chceme
ho využít na hodiny muzikoterapie pro naše klienty s mentálním postižením, popřípadě na zakoupení vybavení do Denního stacionáře.
JD
Postoupili jsme
S vystoupením „Motýlí
tanec” klienti AC dílen a
Denního stacionáře postoupili do „Duhového
křídla”. Na podzim s ním
pojedou do Pardubic na
krajský festival dramatické tvorby lidí s mentálním postižením .
Poprvé tanec předvedli
veřejnosti 30. března
2017 v Tylově domě v Poličce na akci „Život je jen
náhoda”, jíž se účastní už
9 let. Až letos však zaznamenali takový úspěch.
Blahopřejeme!
ŠD

Ukázka z vystoupení.

Pobyt klientů Otevřených dveří v Bolešíně připravil krásné zážitky - například romantický výhled na obec Vír.

Milá Aleno, moc si vážím
toho, že jsi ochotna si se
mnou popovídat o naší
spolupráci. Víš vlastně,
jak spolupráce s Otevřenými dveřmi začala?
Pamatuji si, že v roce 2009
jsem potřebovala řešit svoji
rodinnou situaci, která byla
v té době velmi složitá, a vyhledala jsem pomoc charitní Občanské poradny.
A tam mne, vzhledem k mému onemocnění, nasměrovali na Otevřené dveře,
kde v té době byla možnost
navštěvovat odpolední Kluby OD. A jelikož jsem tenkrát byla hodně sama, tak
jsem této možnosti ráda
využívala a na Kluby Otevřených dveří jsem pravidelně jezdila. Později za
mnou začala jezdit terénní
sociální pracovnice Otevřených dveří i domů, abych
s ní mohla řešit své osobní
problémy.
Pojďme zavzpomínat, co
vše jsme společně zažili.
Vzpomeňme na doby pro
tebe těžší i na ty pohodové.
Ty těžké doby byly, když
jsem byla hospitalizována v
psychiatrické léčebně. Ty
jsi za mnou pravidelně
jezdil, a to bylo moc fajn,
protože jsem v tu dobu

vlastně nikoho jiného
neměla. Také byly dost
těžké chvíle, když jsem se
musela stěhovat. Dobré ale
bylo, že jsme mohli stěhovat spolu. Nevím jak bych
to sama zvládla. Nesmírně
si vážím toho, že mi Otevřené dveře pomohly s tím,
že má dcera nešla do adopce, ale do pěstounské péče, a potom i s tím, že jsem
se s ní mohla začít setkávat. Moc ráda také vzpomínám na víkendový pobyt
Otevřených dveří v Bolešíně a těším se na ten
letošní.
Dokázala bys vypíchnout jeden nebo dva
nejdůležitější důvody,
proč i nadále spolupracujeme?
To nejdůležitější je, že se
mohu někomu vypovídat a
že vím, že když budu s
čímkoli potřebovat pomoci,
mohu se na svého pracovníka z Otevřených dveří
obrátit.
Jak se vlastně díváš na
problematiku lidí s duševním onemocněním? S
čím se podle tebe nejvíce
potýkají. Co si ty, jako
člověk s osobní zkušeností s duševní nemocí
myslíš, že je dobré, aby
ostatní lidé věděli?

Mrzí mě, že většinou nyní v
médiích probíhají zprávy,
že nějaký schizofrenik
někde něco ošklivého
provedl. Já si myslím, že
ačkoliv mám také toto
onemocnění, tak bych
nikomu nic neudělala.
Dobré by bylo, aby nás lidé
posuzovali podle svých
osobních zkušeností a ne
podle toho, co slyší ve
zprávách.
Co by lidé bez zkušenosti mohli pro lidi s duševním onemocněním
udělat? Jak by se měli
chovat, co by měli říkat,
čeho by se neměli bát?
Asi, aby byli více tolerantní
a jak jsem již říkala, aby nás
lidé hlavně posuzovali podle svých osobních zkušeností.
Co plánuješ do budoucna? A jaké plány máš
s Otevřenými dveřmi?
Ráda bych někdy zase pracovala, ale zatím mi to nejde, nejsem schopna pracovní nároky zvládnout.
Těším se moc do Bolešína
na pobyt s ostatními lidmi
z Otevřených dveří. Plány
s Otevřenými dveřmi mám
takové, že bych s nimi ráda
dále byla a měla od nich
podporu, kterou mi v životě
dávají.
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JAK SE VEJÍT DO TŘÍ DOMŮ - TO JE VÝZVA !
Úvaha Štěpánky Dvořákové, jak řešit „nadváhu” Charity.

?

Nenachází se náhodou na obrázku vlevo řešení?

Nevím, jak to v naší Charitě děláme, ale pořád se do ní
nějak nemůžeme vejít. Jen seženeme podnájem, už přibývá další středisko. Sotva pořídíme dům, přestává stačit .
S poličskou Charitou je to jako s většinou žen. Ačkoliv by
si přála aspoň chvíli zůstat na stejné váze, bobtná dál...
Situace posledních let připomíná pokus korpulentní dámy
natěsnat se do svých maturitních šatiček. Což nefunguje a
karambol je na spadnutí.
Jak to tedy s proporcemi Charity konkrétně vypadá?
Charitní dům I. přetéká už několik let. Zvyšovali jsme
kapacitu klientů v dílnách i v Denním stacionáři, a ta se
znovu rychle naplnila. Nyní uživatelé AC dílen o přestávkách mezi prací postávají na chodbě, protože
společenská místnost je plná klientů Denního stacionáře.
Kdyby dílny nedocházely na obědy do Penzionu, k jídlu
bychom do společné místnosti museli zasedat na etapy.
Také kanceláře pro správu organizace jsou „našlapané”,
takže nově příchozí metodik žije v provizoriu s jiným

pracovníkem u jednoho stolu. Další stůl není kam postavit.
Charitní dům II. sice drží, akorát nabývá na intenzitě
práce v Nízkoprahovém denním centru pro bezdomovce,
kam se sice podařilo vtěsnat personál pro jejich obsluhu,
ale přijmout víc lidí už nelze.
Charitní dům III. je příkladem, jak někdy už v den akce
může být pozdě. Během půl roku mezi nákupem a zprovozněním budovy přibyli oproti plánu do kanceláře Šance
pro rodinu dva sociální pracovníci navíc. A pro nárůst klientely Otevřených dveří jsme letos museli posílit personál
o nového člověka. Okamžitě po skončení Otacharu v
přízemí si prostory zabrala Šance pro rodinu pro stále
četnější asistované kontakty. A je plno.
„Co máme dělat?! Ještě není splacený nový dům a už
nám to zase nestačí,” řešili jsme celý loňský rok a přitom
hledali vhodné prostory, kam „udat” aspoň Denní stacionář. Nepovedlo se. Především hygienické požadavky
jsou tak náročné, že odpovídající zázemí bez nákladnějších úprav v Poličce snad ani nelze najít. „Ale prostory
kancelářského charakteru bychom sehnat mohli. Tam jsou
nároky mírnější...” dospěli jsme k objevu.
A... nápad byl na světě.
Vedle Charitního domu II. stojí pěkně opravený penzion.
Už dva roky je na prodej. Jdeme se do něho podívat - bez
velkých iluzí. Bude asi drahý...
Nebylo to tak strašné - v porovnání s předchozím domem
a jeho technickým stavem. Pět milionů a je okamžitě k
nastěhování. Nejsou třeba opravy ani stavební úpravy.
Počítáme, vy jednáváme, přemýšlíme: „Pomůže nám to?”
Pomůže. A hodně! Ulevíme současně dvěma domům jedničce a trojce tím, že přesuneme do nového z prvního
celou správu Charity a z druhého tři terénní služby.
Nezbývá, než jít zase DO TOHO. Lehké to nebude. Bez
dalšího úvěru se rozhodně neobejdeme. Držte nám palce!

LETECKÁ OTÁZKA PRO TERAPEUTICKÉ DÍLNY
„Co jste se od klientů při své práci naučila?”
Hedvika
Švecová

Jana
Maděrová

Kateřina
Otcovská

Poliačiková

výtvarná
dílna

keramická
dílna

dřevařská
dílna

obchod
Fimfárum

Škola je to trvale, „učím” se v ní už 15 let.
Klienti mě naučili vnímat je a poslouchat.
Někdy mě zneklidňovala jejich jinakost, a
pomohlo mi, až když
jsem přijala fakt, že je
nikdy zcela nemohu
poznat. Stále mě proto
překvapují.

Že realita je relativní
pojem. Zejména v mezilidských vztazích u
lidí s mentálním postižením se mi často něco nějak jeví, ale ve
skutečnosti je to úplně
jinak, než si myslím.
Naučila jsem se dokola
hledat, co vlastně je ta
pravá „skutečnost”.

Naučila jsem se vnímat pravdivost přísloví: „Není nutné brát
život tak vážně, protože z něho stejně
nevyvázneme živí”.
Poznala jsem, že některé, pro nás podstatné a pro život důležité věci, jimi ve skutečnosti nejsou.

Zjistila jsem, že je třeba naše klienty uvádět
do většinové společnosti, protože také něco umí, dokáží s ostatními lidmi existovat,
obhájit se a navázat s
nimi kontakt. Potvrdila
jsem si, že jsou pro
druhé přijatelní a mnohým přinášejí radost.

Jana
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DĚKUJEME VÁM, KDO JSTE NÁS VLONI PODPOŘILI
Těmto společnostem, ﬁrmám a lidem záleželo, aby poličská Charita fungovala.
SAMOSPRÁVA:
Pardubický kraj, město Polička
města Litomyšl a Bystré a obce Banín, Borová,
Borovnice, Budislav, Dolní Újezd, Hartmanice, Hradec
nad Svitavou, Jimramov, Kamenec, Korouhev, Květná,
Lubná, Morašice, Oldřiš, Osík, Pomezí, Poříčí u
Litomyšle, Pustá Kamenice, Rovečné, Sádek, Sebranice,
Stašov, Telecí, Trpín, Vendolí
FIRMY A SPOLEČNOSTI:
Boštík & synové, s. r. o.; Boštík Jan, instalatér –
topenář; H.R.G. spol. s r. o.; HŠV stroje, a. s.; Generali
pojišťovna, a. s.; KUBÍK, a. s.; ISOFIN CZ, spol s. r. o.;
Janssen - Cilag, s. r. o.; LIKO Svitavy, a. s.;
Logimex, s. r. o.; MEDESA, s. r. o.; Pfahnl
Backmittel, spol. s r. o.; POPELKA- STAVITEL; Project
Soft HK a. s.; SAINT - GOBAIN ADFORS CZ , s. r. o.;
VHOS, a. s.
A B P L A S T, s . r . o . ; A G R O N E A a . s . P o l i č k a ;
A G R O S P E K T R A P o l i č k a , s . r. o . ; C O B R A
TRANSPORT, s. r. o.; COMA, s. r. o; Consult VK
Litomyšl, s. r. o.; Elektro ZAPA; Farní sbor ČCE Svitavy;

Farní sbor ČCE Telecí; I. AGRO Oldřiš, s. r. o.;
LENADORES; MAJT s.r.o. – ENTER Polička; NÁBYTEK
SÁDOVSKÝ; PEKÁRNA MAREK & MAREK, s.r.o.;
P o l i č s k é s t r o j í r n y, a . s . ; R AV E N S B U R G E R
KARTON, s. r. o.; REK plus, s. r. o.; Římskokatolická
farnost Borová; Římskokatolická farnost Pustá
Kamenice; SAVOS I s. r. o.; Spinning s I. Rokosovou;
Stavební činnost Roman Totušek; Střechy LIPA, s. r. o.;
Svitap J.H.J. spol. s r. o.; Tamelová - Květena; T.E.S. s.r.o.
Polička; Tomanová lékárny, s. r. o. - NOVÁ LÉKÁRNA
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:
RNDr. Coufal Jiří; Kopecký Jan; RNDr. Skalník Jakub;
Šimon Petr; Volf Jan
Berkovcová Eva; Baláš Josef, Ing.; Bureš Pavel; Černá
Hana; Dobiáš Jaroslav, Ing.; Filipi Jana, MUDr.; Havlová
Alžběta, Mgr.; Houdek Stanislav; Chmelíkovi; Krejčí Aleš;
Krušinová Gertruda; Kysilková Jaroslava; Lebarová
Helena; manželé Portlovi; Modráčková Monika;
Plecháček Miloslav; Plecháčková Vlasta; Pospíšil Jan;
Staňková Marie; Stodolová Jana; Taberyová Anna;
Tobiášová Marie, Ing.; Večeře František; Zemanová
Karolína, MVDr. a další anonymní dárci

JEDNOTLIVCI POCHOPILI NALÉHAVOST PROSBY
Solidarita lidí s místní neziskovou je ohromující a pro příjemce až dojemná.
Dárci v roce 2016 do první veřejné sbírky Dům pro Charitu vložili 181 tisíc korun a do druhé - Projekt charitní dům
přidali dalších 123 tisíc. Na těchto stránkách zveřejňujeme dobrodince, jejichž jméno a adresu se nám podařilo
identiﬁkovat v systému a přispěli částkou 500 Kč a vyšší a zároveň děkujeme úplně všem přispěvatelům. Bylo
jich celkem 297.
VEŘEJNÁ SBÍRKA DŮM PRO CHARITU:
Ing. Marie Hamanová; MUDr. Stodolová Magda
Andrlíková Věra; Báča Otto; Baláš Josef, Ing.; Balášová
Marie; Bártová Ludmila; Boleslavová Renata; Boucníková
Blanka; Boušková Anežka; Brokl Josef, Ing.; Břeň Jan;
Břeň Josef; Břeňová Marie; Burešová Jana; Coufal
Jiří, RNDr.; Coufalová Jiřina; Cupalová Věra; Drbohlavová
Milada; Faimanová Hana; Girschelová Lenka; Glosser
Bedřich; Hájek Jiří; Hájek František; Hájková Zdeňka;
Hájková Marie; Hausmanová Marie; Holomková Anna;
Houšková Hana; Chadima Josef; Chmelíková; Chvála
Milan; Chybová Vlasta; Jandl Oldřich; Janko Emil; Jílková
Danuše, MUDr.; Jirouš Milan; Juránková Emílie; Jůza
František; Kadidlo Luboš; Kastnerová Marta; Kašparová
Leona, MUDr.; Kladivová Marie; Klejchová Jaroslava;
Kobelková Marta; Kopecký Jan; Koza Emil, MUDr.;
Kössler Pavel, MUDr.; Krajsl Karel; Kučerová Marie;
Kysilka Josef; Kysilková Jaroslava; Lebar Antonín; Mach
Zdeněk; Martinů Jiří; Matějka Miroslav; Matoušová Věra;
Mičkovi rodina; Moravcová Ilona; Müller Karel; Novotná
Věra; Nožková Radmila; Nunvářová Jarmila; Odehnalová
Jana; Ondroušová Dana; Oškrdalová Jiřina; Pachovská
Marie; Pamánková Zdeňka; Pazderová Alena; Pitoňáková
Marie; Popelka Josef; Pospíšilová Lenka; Portl Jan; Portl
Jan st.; Renza Jan; Roušar Josef; Roušarová Jana; Říha
Antonín, Ing.; Sádovská Marie; Sodomková Ilona;
Sodomková Vladimíra; Staňková Marie; Šlosr Josef;
Štěpánek Jiří; Štolová Jaroslava; Štolovi rodina;

Štoudková Lenka; Vacek Jan; Válková Martina; Weisová
Arnošta; Zelená Marie
VEŘEJNÁ SBÍRKA PROJEKT CHARITNÍ DŮM:
Mgr. Miloslav Brhel, MUDr. Jaroslav Haman,
Kocandová Petra, Mgr. Eduard Střílek, RNDr. Růžena
Tomanová
Albertová Marta; Andrlíková Věra; Baláš Josef, Ing.;
Bártová Ludmila; Benedová Blažena; Boleslav Jan;
Boštíková Jana; Břeň Jan; Břeňová Marie, Polička;
Břeňová Marie, Lubná; Cesnóriová Marie; Dobiáš
Jaroslav, Ing.; Dobiášová Eva, MUDr.; Dostálová Helena;
Dufková Marie; Dvořáková Štěpánka, Ing.; Eminger
Arnošt; Girschelová Zdeňka; Grubhoﬀer Stanislav; Hájek
František; Hejtmánková Alena; Horáček Josef, MVDr.;
Jílková Danuše, MUDr.; Kalánek Ladislav; Kastnerová
Marta; Klejchová Jaroslava; Kopecká Ludmila, Lubná;
Kopecká Ludmila, Lezník; Kopecký Jan, Střítež; Kučerová
Marie; Kučerová Věra, Ing.; Kysilková Jaroslava;
Macháček Tomáš; Netolický Roman; Neumeisterová
Květoslava; Němec Petr; Novák Miroslav; Omastová
Růžena; Pavlíčková Markéta; Pešková Libuše; Pešková
Marcela; Pohorská Marie; Portlovi manželé; Pulkrábek
Václav; Renza Jan; Provazníková Zdeňka; Sionová
Ludmila; Stodola Jiří; Strnad Leoš; Sýsová Jana; Šimon
Petr; Škorpíková Marie; Šplíchal Vladislav; Štěpánek Jiří;
Švecová Anna; Trávníček Jiří; Vacek Jan; Vojan Stanislav;
Zavoral Jaroslav
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SOCIÁLNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT LIDSKÁ
Jana Flídrová o tom, kým má být pomáhající pracovník.
Účinná pomoc lidem bez
domova není jednoduchá.
Provoz nízkoprahového
denního centra je nutně
podmíněn sociální prací
angažovaných pomáhajících pracovníků.
Přístup k lidem nespočívá
v povinném vzdělání, ve
znalosti problémů a terénu,
ve věku protagonistů, charakteru zařízení, výši platu,
ve veřejném závazku řídit
se zákony a předpisy. Rozdíl je v pohledu na člověka.
V tom, koho já, jako pomáhající, jsem schopen před
sebou uvidět. Dívám se na
klienta s lhostejností a
spatřuji v něm pouze prostředek nezbytný k výkonu
mé práce a obdržení výplaty? Nebo před sebou
vidím člověka v jeho plné
důstojnosti a dokáži ho
milovat láskou k bližnímu?
Ze způsobu pohledu na
člověka vyvstává i možné
odsuzování druhého. Je
nejméně namáhavé ustrnout v pohodlném „udělání
si názoru“ na jednotlivce či
skupinu lidí. Toto „spraved-

livé“ zařazení jedince do
šablony, bere pomáhajícímu schopnost o lidech
přemýšlet, být na ně zvědavý a efektivně s nimi
pracovat. Kolektivní posuzování lidí je nebezpečné.
Odsuzování druhých je sice jednodušší, ale zneschopňuje nás k účinné pomoci. Sami se jím lidsky
okrádáme, neboť setkání
s druhými nás obohacuje
a posunuje výš.
Člověk pomáhající, pracovník v sociálních službách je přizván k životu
druhých lidí, do intimity jejich prostoru. Pokud se prochází spolu s klientem ohleduplně a citlivě v zahradách
života, do nichž byl pozván,
může být druhými také velmi obohacen. Náš pohled
na člověka se zpětně odráží ve způsobu jednání
s ním, v naší řeči i postojích. Slovem můžeme pozvednout i zabít. Měli bychom si toho být vědomi.
Někdo svoji práci může
vykonávat jako manuálně
zručný pracovník na třídí-

cím pásu. Pak rozpoznáme, že zapomněl být člověkem. Pokud pomáhající
pochopí obdarování svojí
profesí, je obohacen životy
a důvěrou ostatních. Může
hrát na housle lásky a přátelství k lidem pokornými
tóny přijetí sebe i druhých.
Způsob, jak se díváme
na člověka, tvoří základ
celé sociální práce. Možná
sebereﬂexe, kým pro mě,
jako pro pomáhajícího člověk je, je zásadní pro rozpoznání optimistických
a angažovaných nebo lhostejných neangažovaných
pracovníků.
Jestliže chápu druhého
jako svého bratra, pak k němu nemohu být lhostejným.

Pokrm hladovějícím.

POMŮŽE NEBESKÁ AUKCE CHARITĚ ?
Vstupte s námi on-line do krajiny umění a dobročinnosti.
OBLASTNÍ CHARITA
POLIČKA

NEBESKÁ AUKCE
aukcecharita.cz

Ústřední motiv Nebeské aukce z webu: www.aukcecharita.cz

Dražba? Mnohovýznamová činnost - v podání
Charity samozřejmě s pelem bohulibosti. Od 5. do
25. června 2017 ji můžete
zažít na vlastní kůži. Stačí
vstoupit na novou charitní
webovou stránku:
www.aukcecharita.cz
Většina z vás čtenářů zpra-

vodaje patří také k našim
dárcům. Neradi bychom
vás našimi opětovnými
prosbami o podporu nudili,
ačkoliv sami víte, že vás o
ni stejně zase znovu požádáme. Z vděku k vám věrným, trpělivým a štědrým
přispěvatelům jsme pocítili
touhu udělat něco zvlášt-

ního. Rádi bychom, abyste
si při dárcovství užili také
trochu zábavy. Proto jsme
pro Vás připravili beneﬁční
on-line aukci uměleckých
děl nazvanou Nebeská aukce. Její výtěžek je opět
určen na účel veřejné
sbírky Dům pro Charitu.
Ať už si chcete zadražit či
raději ne, doporučujeme,
abyste se na stránky podívali. Je tam spousta krásných děl věnovaných různými umělci. Ti všichni poličskou Charitu podpořili. I
samotná webová stránka je
dílem dobrovolníků.
Milí čtenáři, zkoumejte,
přihazujte, bavte se. Anebo
zase vyplňte složenku. A
zůstaňte nám, prosím, dál
nakloněni. Děkujeme Vám.

DOBROVOLNICTVÍ
Povzbuzujeme
Centrum náhradní rodinné péče plánuje víkend
pro pěstouny. Uskuteční
se 19. až 21. května v
Daňkovicích. Pěstouni se
chtějí vzdělávat, sdílet a
zaslouží si odpočinek. Na
to vše při plánování činností střediska myslíme.
Hlavním hostem bude paní Věra Bechyňová, která
s rodinami mnoho let pracuje a stála nápomocna u
zrodu prorodinných služeb naší Charity.
PŠ
Cvičíme s Petrem
V září 2016 nás oslovil
p. učitel Mgr. Petr Schaffer, že by se rád stal dobrovolníkem Charity a
nabídl uživatelům Denního stacionáře pohybové
aktivity. Této možnosti
jsme využili a po domluvě
začali navštěvovat tělocvičnu na Masarykově
základní škole. Za dobrovolníkem Petrem docházíme každý pátek dopoledne a využíváme buď
zrcadlový sál nebo velkou
tělocvičnu. Pan učitel se
našim klientům velmi věnuje. Hraje s nimi míčové
hry: fotbal, házení na koš
a vyzkoušeli si i ﬂorbal.
Uživatelé se na páteční
cvičení moc těší. Doufáme, že i nadále bude
pokračovat naše spolupráce. Děkujeme Petrovi
za jeho nadšení a Masarykově škole za poskytnutí prostor.
MZ a LG

Cvičení s Petrem.
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METODIKY - MŮJ DENNÍ CHLÉB
PŘIPRAVUJEME
Běžíme s Charitou
V rámci oslav 10. výročí
vzniku sociálně terapeutických dílen (AC dílny),
a po domluvě s našimi
sportovními dobrovolníky
a nadšenci, jsme se vůbec
poprvé rozhodli uspořádat
sportovní akci. Pojmenovali jsme ji: „Běžíme s
Charitou“.
Běh se uskuteční v
sobotu 10. 6. 2017 odpoledne v Liboháji. Sraz k
zápisu proběhne od 13:30
hodin u Domova mládeže
Střední školy obchodní a
služeb (Zákrejsova 142).
Ke zdolání trati v délce
6 kilometrů vyzýváme
běžce, „poloběžce” i obyčejné nadšence, kteří mají
rádi pohyb. Pro děti bude
připraven speciální běžecký okruh s úkoly a rukodělné dílničky.
Kromě sportovního úsilí
se účastníci dozvědí i
něco o naší službě a budou si moci prohlédnout a
koupit výrobky z dílen.
Na vítěze čekají originální medaile, drobné
ceny a občerstvení.
Večer v 19 hodin zveme
účastníky běhu i širokou
veřejnost do Divadelního
klubu na vernisáž fotek
Martina Žece, spojenou s
vystoupením hudební
skupiny No Ambition.
Přijďte s námi strávit
příjemné odpoledne.
JT

Buďte s námi
Hledáme Vás, lidi, kteří se
zajímáte, jak lze v naší
společnosti pomáhat těm,
kdo si sami pomoci nemohou. Hledáme Vás,
kdo při nás budete stát,
když my budeme podpírat
našeho klienta.
Podpořte nás:
ź slovem
ź radou
ź pomocí
ź darem

Michal Hrdlička o práci nezbytné pro střediska služeb.

Michal Hrdlička dobývá „chléb vezdejší”.

„Chléb náš vezdejší dej
nám dnes...“, bleskla mi
napoprvé hlavou myšlenka, když jsem si přečetl
zadání článku. „To máš za
ty nevyžádaný korektury!“
přihlásila se o slovo druhá.
Ať tak či tak: „Koho chleba
jíš, toho píseň zpívej.”
Milý čtenáři, určitě se
těšíš na vysvětlení složitých pojmů metodika, standard, formulář, pokyn,
směrnice, revize a dalších,
pokud ještě nějaké existují.
Musím tě ale předem upozornit, že na místo metodika OCHP jsem se dostal
vlastně náhodou. Odjakživa jsem aspiroval na vyšší posty, než mi nakonec
připadly. Například již ve
školce jsem se chtěl stát
vůdcem třídy, ale všichni
spolužáci mi utekli do školy.

Pak jsem chtěl létat jako
motýl, ale skončil s otřesem
mozku v nemocnici. Touhu
stát se nejlepším fotbalovým brankářem zhatil
nedostatečný vzrůst a
nejhezčí doktorandku v
okolí mi přebral kamarád.
Vedoucí NZDM (čti nízkoprahu) se ze mne také
nestal, ředitelování farní
charity překazilo stěhování
a výběrové řízení na sociálního pracovníka města
Svitavy skončilo hned, jak
se zeptali na peníze. Až
náhoda tomu chtěla, abych
se místo programátora stal
pracovníkem Oblastní
charity Polička, kde zrovna
přemýšleli, co udělat s
„těmi metodikami“. Když se
mne při pohovoru ředitelka
Markéta zeptala, zda bych
si trouﬂ na tvorbu a správu

metodik, chvilku jsem
zalapal po dechu a zapřemýšlel, co tím ošklivým
slovem asi myslí. Pak jsem
sáhl do paměti a nechtě si
musel přiznat, že jsem
podobnou neproduktivní
činností strávil značnou
část svého produktivního
života a nevědomky přikývl.
Od té chvíle to již šlo ráz
na ráz. S plnou vervou
jsem se pustil do práce.
Zkritizoval jsem všechny
předpisy, co mi přišly pod
ruku a pomalu ale jistě
začal navrhovat velkolepé
změny s podtitulem „nenadři se víc, než musíš“.
Nadřel jsem se jak mezek,
leč bylo mi taktně sděleno,
abych měnil nejdříve sebe.
Zase vedle. Od té doby
cestuji mezi charitními domy a službami, obhospodařuji si své papíry, prezentuji prezentace, přepisuji předpisy a bezděčně
zjišťuji, že se na práci
metodika vlastně docela
hodím. Například hodně
zapomínám, takže se
musím stále doptávat, jak
to autor směrnice vlastně
myslel.
A jestli máš, milý čtenáři,
pocit, že jsem tě někdy
tahal trochu za nos, pak
nezbývá, než pokračovat
slovem v úvodu: „… a
odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme
našim viníkům.“

Cílem Zpravodaje poličské Charity je informovat všechny přátele, dobrodince,
dárce a dobrovolníky o dění v poličské Charitě a být transparentní a otevřenou
organizací zejména vůči těm, kdo se o činnost a působení Charity v poličském regionu
zajímají.
Je poděkováním desítkám a v některých případech i stovkám lidí (například Tříkrálová
sbírka, veřejné sbírky Dům pro Charitu a Projekt charitní dům), kteří Oblastní charitě
Polička nezištně, dlouhodobě a často anonymně pomáhají.
Představuje práci a nasazení pracovníků Charity z jejich osobního úhlu pohledu.
Poskytuje informace přímo od zdroje.
Vydává Oblastní charita Polička
Vrchlického 22, 572 01 Polička, tel. 461 725 552, www.policka.charita.cz, e-mail: charita@policka.cz,
redakce: Štěpánka Dvořáková
tel.: 734 435 458, e-mail: zastupce@pol.hk.caritas.cz
č. účtu: 351105664/0600
Tisk pro Charitu sponzorsky zajistila H. R. G., spol. s r. o.
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