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ÚVODNÍ SLOVO
Štěpán Plecháček, vedoucí střediska Otevřené dveře.
Štěpán
Plecháček
vedoucí
sociální
služby
Co nelze vyléčit, musí
být pohlazeno
Čtu si v současné době
jednu zajímavou knížku
plnou různých příběhů
lidí, kteří onemocněli
duševní nemocí. Knížka
je pro nás pracovníky,
kteří s těmito lidmi pracujeme. Má nám pomoci

pochopit, co nemocní lidé
prožívají a co je pro ně
důležité. Ještě jsem ji
nedočetl, ale vypadá to, že
mi knížka potvrdí to, s čím
se při mé práci s duševně
nemocnými lidmi nejvíce
setkávám. Totiž životodárný efekt naděje. Naděje, že život s nemocí nemusí upadat do nudného
a šedého přežívání, ale že
i s nemocí se dá jít za
svým štěstím. A když už se
nám u někoho občas zdá
být jeho zotavení z nemoci
nepravděpodobné a jeho

štěstí nedosažitelné, je
důležité, abychom mu alespoň byli nablízku. Protože to pomáhá. Moc hezky to říká holandský básník Gebrand Adriaenszoon Bredero: „Co nelze vyléčit, musí být pohlazeno.“
Vážení čtenáři Zpravodaje Charity, přeji vám,
abyste v životě kolem sebe měli lidi, kteří vám
budou umět v pravý čas
dát potřebné pohlazení
a vy, abyste dokázali tutéž
službu poskytnout druhým.

KDYŽ PÁN DOVOLÍ, BUDU DÁL SLOUŽIT
Rozhovor s Janou Stodolovou, zakladatelkou Charity.
Jana
Stodolová
dobrovolnice
členka Kruhu
přátel Charity

Ze začátku po určitou dobu
ano, ale teď už vůbec ne.
Sleduji a fandím.
Co cítíš, když jdeš Vrchlického ulicí kolem třech
charitních domů?

Jana Stodolová je „matka
zakladatelka”. V roce 1992
se stala iniciátorkou zrodu
poličské Charity, deset let v
ní pracovala a zůstala ji
věrná dosud. Je aktivní
členkou Kruhu přátel poličské Charity, donátorkou a
čilou dobrovolnicí. Nepochybně svoje „dítě” stále
sleduje a má ho ráda.
Bylo to těžké dívat se, jak
Tvé dílo převzali jiní?

Dívám se do všech oken a
nejčastěji do domu prostředního, kde sídlí ošetřovatelská služba. Zdravotní služba totiž byla leitmotivem celé mé charitní
práce. To Charita mi umožnila věnovat se lidem a ne
jen „diagnózám”.
Představovala sis někdy,
na začátku, jak by mohla
v budoucnu vypadat?
Ta doba se vůbec nedá
srovnat. Podmínky teď a

před 24. lety jsou naprosto
odlišné. Především jsem
chtěla, aby potřební lidé
mohli, pokud to půjde,
zůstávat doma. A to je snad
to jediné, co zůstává stejné.
Zklamala ses někdy v lidech z Charity?
Ano. A nechci o tom víc
mluvit.
Tak proč ji máš tak ráda?
Lidé se vyměnili a poličská
Charita je stále moje dítě.
Máš směrem k ní nějakou
tužbu, sen?
Jak Pán dovolí, byla bych
ráda co nejvíc užitečná prací, a když už to třeba nepůjde, tak modlitbou.
Štěpánka Dvořáková

LIDÉ CHARITY
Svatý Jan Bosco,
vlastním jménem Giovanni Melchiorre Bosco,
se narodil 15. srpna 1815
v Becchi v Itálii v rodině
chudých rolníků. Velký vliv
na jeho formování měla
jeho matka Markéta.
V devíti letech prožil
první mystický zážitek
vyzývající ho ke „krocení”
ostatních chlapců. Volání
vzal vážně.
Vystudoval seminář a
kněžskou práci začal v
Turíně v nemocnici svaté
Filomény. Tehdy se kolem
něho začali shromažďovat chlapci z ulice. Bylo
jich na 400, často problémoví, negramotní, bezprizorní. Bosco se jich ujal,
vybudoval pro ně Oratoř s
ubytováním, dílnami a
školou. Sepsal několik
učebnic i vychovatelský
model „Preventivní systém”. Založil kongregaci
Společnost sv. Františka
Saleského a věnoval se i
misionářské činnosti. Celý
život překonával mnohá
nepochopení i od představených církve.
Zemřel roku 1888 a v
roce 1934 byl papežem
Piem XI. svatořečen.
Církev jeho památku slaví
31. ledna v den jeho smrti.

Jan
Bosco
kněz
otec a učitel
mládeže
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OBĚTAVÉ NASAZENÍ PRO TY NEJMENŠÍ
DOBRÉ ZPRÁVY

Rozhovor s manželským párem o pěstounské péči.

Pro děti dárky z Globusu
Letos jsme opět dostali
možnost obdarovat děti
z chudých rodin vánočním
dárkem. Dříve se vánoční
dárky nakupovaly především dětem z dětských domovů. Chudé děti, se kterými pracujeme v Šanci
pro rodinu, a jež žijí v biologické rodině, takovou
možnost neměly. Jsme rádi, že jsme se i letos mohli
do projektu Globusu zapojit a pomoci vytvořit dětem ze sociálně slabých
rodin veselejší Vánoce. AG
Hipoterapie
Máme radost, že můžeme
našim klientům z AC dílen
a Denního stacionáře nabídnout novou zábavnou
(pro někoho i adrenalinovou)aktivitu, která zároveň působí léčebně. Jedná se o hipoterapii, tzn.
jízdu na speciálně připraveném koni. Při ní se využívá především pohybu
hřbetu koně v kroku. Tím
se stimuluje centrální nervová soustava a je možné
docílit pokroku u lidí např.
s postiženou koordinací
pohybu a rovnováhou. A
kde jsme na to „vzali“?
Hipoterapie je placena
z peněz, které jsme získali
realizací dětského karnevalu začátkem letošního
roku. Na hipoterapii jezdíme do Stašova do stáje
manželů Pletichových. JT

Ukázka z hipoterapie.

Ilustrační foto.

Můžete se stručně představit a říci, jak jste se dostali k pěstounství?
Jmenujeme se Jarka a Jiří,
máme vekou pětičlennou
rodinu. Naše myšlenka stát
se pěstounem na přechodnou dobu přišla, když nám
začaly naše tři děti odcházet na vysokou školu. V našem domě v obci na Vysočině zavládl velký klid.
Domluvili jsme se, že chceme pomáhat dětem, které
nemají štěstí vyrůstat v milujícím a harmonickém rodinném prostředí. Podali
jsme si žádost na místní
OSPOD a začala řada kontrolních návštěv a vyplňování dotazníků.
Jak probíhala odborná
příprava?
Po deseti měsících od podání žádosti, jsme byli
pozvání sociálním odborem Pardubického kraje do
Poradny pro rodinu na intenzivní přípravu. Během ní
jsme se setkali s odborníky
pedagogy, psychology, pediatry... Navštívili jsme
dětský domov, oživili si základy první pomoci, absolvovali psychologické testy.
Velkým přínosem byly pro
nás zkušenosti adoptivních
rodičů a pěstounů.
Jaká byla reakce vašeho
okolí na skutečnost, že se
stáváte pěstouny na

přechodnou dobu?
Naše širší rodina nás podporuje a vnímá tuto skutečnost pozitivně, především jako důležitou pomoc.
Ostatní okolí nechápe, proč
si přiděláváme nové starosti. Nerozumí, jak můžeme přijaté dítě, se kterým
navážeme citovou vazbu,
po pár měsících předat do
dlouhodobé pěstounské
péče, k adopci nebo vrátit
zpět do biologické rodiny.
Říká se, že předání dítěte
je velmi zátěžová situace.
Jak jste předání prvního
dítěte vnímali vy?
První předávání našeho
chlapečka probíhalo po
devíti měsících od našeho
převzetí z SOS vesničky.
Od prvních chvil jsme s tímto faktem počítali, a v duchu
jsme se na předávání psychicky připravovali. Vlastní
předávání probíhalo ve
velkém klidu. Dítě jsme
dlouho připravovali prostřednictvím setkávání
s novu maminkou, četbou
terapeutické pohádky o
broučkovi, který hledal svoji postýlku a novou maminku. Pro nás okamžik předání, kdy chlapeček byl šťastný v náručí nové mamky a
neutrpěl žádné trauma, byl
nejlepší odměnou za naši
péči a lásku. S touto rodinou jsme v kontaktu a má-

me z ní radost.
Máte 3 děti. Jaký je rozdíl
ve výchově biologických
a svěřených dětí?
Rozdíl ve výchově vlastních a pěstounských dětí je
velký. Vlastní děti, které
nám vyrůstaly v otevřeném
náručí, jsme průběžně
formovali a vytvářeli jim
mantinely. Tímto se mohly
přirozeně pozvolna rozvíjet. Přijaté děti trpí nedostatkem lásky, nemají žádné návyky, sociálně strádají. Během několika dnů vycítí pocit bezpečí a čekají
na hranice, které jim vymezíme. Je neuvěřitelné, jak
rychle dokážou reagovat
na nové podněty a zařadit
se do rodiny. Vážíme si
našich vlastních dětí, které
nám v péči pomáhají.
Velkou oporou nám je naše
doprovázející organizace
Charita Polička.
Proč si myslíte, že je pěstounů tak málo?
Stát se pěstounem je obrovské poslání, které může
vykonávat jen zdravý člověk s velkým srdcem a pozitivní energií. V dnešní
době si málo lidí dokáže
odepřít své pohodlí a obětovat se pro druhé.
Děkuji Vám za příjemný
rozhovor i za vaši obětavou službu.
Pavel Šimon
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MILENCI A DLUHY aneb ZAPLATÍ TEN DRUHÝ
Zamyšlení nad riziky lásky od Jany Flídrové, vedoucí Občanské poradny.
Láska – ten cit úchvatný, velkolepý, hory přenášející,
konejšivý jako horský potůček v kamenné pustině. Cit
básníky opěvovaný, skloňovaný od okamžiku, kdy se
lidstvo nadechlo k výkřiku a k vědomí člověčenství…
A přesto není citu, který by byl dnes častěji vykrádán,
devalvován, šizen a zrazován. Lidé mého věku si slibovali
lásku, úctu a věrnost, moje babička slibovala dědečkovi
před oltářem ještě poslušnost...
Dnešní mladí lidé zavrhují instituce, nepotřebují formální
svazky, mají své přítelkyně, své přítele. Odhodili přežitou
formu manželství. „Máme se rádi a to je hlavní!…“ A já
pevně věřím, že i dnes si lidé slibují ve chvílích, kdy jsou si
nejblíže, lásku a věrnost, a že se nikdy neopustí.
Jenomže jak dlouho vydrží láskyplné vztahy bez
jakéhokoliv institucionálního zajištění? Znám hodně
takových příběhů vykradačů vztahů, jež ničí své
protějšky…
Před půl rokem přišel do poradny dvoumetrový muž.
Ruce, co znají práci, se mu chvěly, hlas také. Vyprávěl mi
svůj příběh. Manželka si našla jiného, on znal jen tvrdou
práci v družstvu, žádné vysedávání v kavárně. Žil pak
nějaký čas sám, občas se v domácnosti ukázala dcera.
Mívala otevřenou dlaň… Potom se v jeho životě objevila
„Ona“. Příjemná, milá, uměla dobře vařit. Do jeho
„upadající domácnosti“ vnesla příslib tepla a citu. Byl to
však jen krátkou dobu trvající přelud.
Svěřila se mu, že má před sebou dědické řízení po
zemřelém příbuzném. Musí vyplatit bratra, a tak se teprve
dostane k vlastnictví domku. Domeček mu zpovzdálí také
ukázala. Mohli by tam žít spolu, jistě pohodlněji než po
podnájmech, nebo by mohli domek prodat… Každopádně
potřebovala teď aktuálně založit, aby se přes to obtížné
dědické řízení překlopýtala a získala slušný majetek.
O peníze koneckonců nejde, vždyť se mají rádi, všechno
mu vrátí, plánovali společnou budoucnost...

Vzal si u banky půjčku tři sta tisíc, jí by nepůjčili – měla
malý výdělek. Peníze vybral a přítelkyni odevzdal.
Dokonce mu napsala jakési písemné potvrzení o tom, že
má vůči němu dluh – nevyžadoval to, ale chtěla mít
všechno v pořádku. Poslala na jeho účet dvě splátky a se
třetí se již opozdila…
Zmizela z jeho života tak rychle, jak se objevila.
Zpočátku po ní pátral, ale když zjistil, že slibovaný
domeček nepatří ani jejímu bratrovi, ani jí, pouze cizím
lidem, došlo mu, že sliby se mají jinak. Byl zadlužený, v
nájmu, dcera požadovala zvýšit výživné. Vzal si ještě
nějakou půjčku, aby to zvládl a v práci měl úraz. Pracovní
neschopnost, dlouhodobá rekonvalescence a výhrůžky
věřitelů mu vzaly veškerou sebeúctu. Přišel jako zlomený
člověk…
Měli jsme s klientem několik sezení. Nakonec se
odhodlal na bývalou přítelkyni Evičku podat trestní
oznámení pro podvod. Požádal krajský soud o osobní
bankrot a oddlužení mu skutečně povolili. Soud uznal
Evičku vinnou z trestného činu podvodu a podle rozsudku
soudu má zaplatit to, co z něho podvodně vymámila.
Ovšem, kde je Evičky konec?
Náš klient platí svůj dluh sám a účinnost exekuce vůči
Evičce je bezvýsledná. Mění své bydliště a nic prakticky
nevlastní. Vlastně ano. Příslib tepla a citu, kterým
osamělého člověka obšťastnila.
V životě našeho klienta a v jeho domácnosti však
vysvitlo slunce. Dcera se k němu vrátila a on získal
potřebnou sebedůvěru, že kontrolu nad dluhy zvládne.
Ač byla jistota instituce manželství a Desatera v naší
společnosti nahrazena institucí ničeho – smlouvu
o zápůjčce a ruku v ruce i uznání dluhu chápu jako drobnou
úlitbu pro vlastní zajištění.
Přeji vám láskyplné vztahy založené na poctivosti,
vzájemné úctě a věrnosti. Vždyť po nich všichni toužíme.

LETECKÁ OTÁZKA URČENÁ PRO LIDI ZE SPRÁVNÍHO
Co vy to tam „nahoře” na tom správním vlastně děláte?
Markéta
Šafářová

Štěpánka
Dvořáková

Jitka
Balášová

Zahradníková

Petra

ředitelka

zástupce
ředitelky

asistentka

účetní

Já někdy ani nevím.
Jako ředitelka zodpovídám za vše: Aby
byly peníze na provoz
a výplaty, aby měl práci
kdo dělat, aby zaměstnanci pracovali, jak
mají, aby vše probíhalo podle zákona a k
tomu navíc, abychom
se měli v Charitě rádi.

Sbírám vše, co se netýká služeb a je třeba
udělat. Patří sem PR
organizace, web a facebook, plakáty, letáky, zpravodaj a většina
akcí. Oslovuji sponzory a vedu veřejnou
sbírku. Starám se o
BOZP a řídím údržbu
všech našich domů.

Jsem Ferda mravenec
- práce všeho druhu.
Každá drobnost potřebuje svůj čas a ten
vykrývám já: pošta,
klíčový systém, nástěnky, roznáška tiskovin, pomoc při charitních akcích, koordinátrorství Tříkrálové
sbírky a dobrovolníků.

Protože jsem na rodičovské dovolené, pracuji z domu. Účtuji, dělám výplaty, vedu evidence majetku, připravuji rozpočty a ﬁnanční
podklady pro dotace a
ekonomické rozbory.
Komunikuji s příslušnými úřady a těším se
na návrat do práce.
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VYŠLAPÁVÁME NOVOU STEZKU PRO CHARITNÍ DŮM
O tom, co plánujeme na příští rok a kdo nám letos pomáhal ve veřejné sbírce.

Bádání nad prvními nástřely, jak s rekonstrukcí Charitního domu III.

Stránce číslo 4 tohoto zpravodaje vévodí téma třetího
charitního domu, evergreenu, jež bychom rádi úspěšně
završili. Cesty jsou různé a jedna zajímavá se otevřela
letos na podzim v podobě evropského projektu IROP,
určeného na investiční akce pro neziskové organizace.
Zavětřili jsme a jdeme po stopě. Rýsuje se totiž jedinečná
příležitost, jak vyměnit „ﬂikování oprav” po kouskách
za jednorázovou a kompletní generální rekonstrukci.
Po prozkoumání podmínek jsme se rozhodli: „Půjdeme
do toho.” Oslovili jsme projektovou kancelář a na
doporučení sehnali projektového manažera, který nám
pomůže vypracovat žádost a ucházet se o dotace z EU v
řádu milionů. Ruku v ruce se záměrem jsme otevřeli
novou veřejnou sbírku. Projekt bude poměrně nákladná
záležitost (cca 350 - 400 tis. Kč), a tak trochu spoléháme,
že nám lidé se získáním peněz na projektovou dokumentaci pomohou. Původní veřejná sbírka, na jejímž účtu
je shromážděno 300 000 Kč, poslouží jako povinný
ﬁnanční spolupodíl při případné realizaci rekonstrukce.
Bonusem rekonstrukce je idea vybudovat navíc v pod-

kroví třetího charitního domu zázemí pro Denní stacionář
pro lidi s mentálním postižením, protože první charitní
dům pod tlakem klientů doslova „praská ve švech”.
Uvidíme, jestli se nám odvážný záměr podaří.
V každém případě děkujeme vám všem, kdo jste nám
prostřednictvím veřejné sbírky „Dům pro Charitu” v roce
2016 pomáhali. Částkou 500 Kč a vyšší přispěli tito lidé:
Andrlíková Věra; Báča Otto; Balášová Ludmila; Balášová
Marie; Bártová Ludmila; Boleslavová Renata;
Boucníková Blanka; Boušková Anežka; Brokl Josef, Ing.;
Břeň Josef; Břeňová Marie; Burešová Jana; Coufal
Jiří, RNDr.; Coufalová Jiřina; Cupalová Věra; Drbohlavová Milada; Faimanová Hana; Girschelová Lenka;
Gloser Bedřich; Hájek František; Hájek Jiří; Hájková
Marie; Hájková Zdeňka; Hausmanová Marie; Holomková
Anna; Houšková Hana; Chadima Josef; p. Chmelíková;
Chvála Milan; Chybová Vlasta; Jandl Oldřich; Janko Emil;
Jílková Danuše, MUDr.; Jirouš Milan; Juránková Emílie;
Jůza František; Kadidlo Luboš; Kastnerová Marta;
Kladivová Marie; Klejchová Jaroslava; Kobelková Marta;
Kopecký Jan; Koza Emil, MUDr.; Kössler Pavel, MUDr.;
Krajsl Karel; Kučerová Marie; Lebar Antonín; Mach
Zdeněk; Martinů Jiří; Matějka Miroslav; Matoušová Věra;
Mičkovi; Müller Karel; Novotná Věra; Novotná Vlasta;
Nožková Radmila; Nunvářová Jarmila; Odehnalová
Jana; Oškrdalová Jiřina; Pamánková Zdeňka; Pazderová
Alena; Pitoňáková Marie; Portl Jan; Portl Josef, st.;
Pospíšilová Lenka; Rensa Jan; Roušar Josef; Roušarová
Jana; Říha Antonín, Ing.; Sádovská Marie; Sodomková
Ilona; Sodomková Vladimíra; Staňková Marie; Stodolová
Magda, MUDr.; Šafář David, Mgr.; Štěpánek Jiří; Štolová
Jaroslava; Štoudková Lenka; Vackek Jan; Válková
Martina; Weisová Arnošta, Zelená Marie a ﬁrmy: LIKO
SVITAVY, a. s. a VHOS, a. s. Bez ohledu na výši daru Vám
i zde nejmenovaným dárcům D Ě K U J E M E a doufáme,
že nám v dalším rekonstrukčním pokusu zůstanete věrni.

BENEFICE ODĚNA DO NOBLESY VÁŽNÉ HUDBY
Přípravy na projekt EU IROP začaly už 29. října v kostele sv. Jakuba v Poličce.
Beneﬁční koncert mezzosopranistky Lucie Hilscherové a smyčcového kvartetu PKF - Prague Philharmonia byl
iniciačním počinem procesu získávání prostředků na podklady pro podání žádosti do EU na kompletní rekonstrukci
Charitního domu III. Podnikatelé, ryzí realisté a praktici, pochopili, jak výjimečnost příležitosti, tak pragmatičnost záměru
dům jednou pro vždy zrekonstruovat. Tím si Charita uvolní ruce, aby se mohla více než na opravy soustředit na
záležitosti, pro které je stvořena - na sociální a zdravotní služby. Přispěli velmi štědře částkou 114 500 Kč při rekordním
zastoupení generálních sponzorů v počtu pět. U P Ř Í M N Ě D Ě K U J E M E.
Výčet log sponzorů odhaluje ﬁrmy, které na Poličsku, Svitavsku a Litomyšlsku poličské Charitě fandí.

generální sponzoři:

sponzoři:
stálý partner
Oblastní charity Polička

Totušek Roman

stavební práce

P E K Á R N A
MAREK & MAREK, s.r.o.
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DOMOV A RODINA JE TO NEJCENNĚJŠÍ
Poznatek osobních asistentek slovy Lucie Králové.
Před pár měsíci jsem
dostala možnost pracovat v
Oblastní charitě v Poličce.
Stala jsem se asistentkou
střediska Osobní asistence. Byla jsem ráda, práce
s lidmi se mi líbí, baví mě
a naplňuje. Je to pro mě
velká zkušenost.
Nyní pracuji jako osobní
asistentka a domácí (terénní) pečovatelka. Moje
práce se spíše týká seniorů, ale pracuji i s mladými
lidmi. Vím, že pro každého
jsou velmi důležité: komunikace, pochopení a vyslechnutí jejich bolestí, trápení, ale také radostí. Každého naplňuje, co má rád,
a to je hlavně rodina.
Už dříve jsem pracovala
s lidmi. Bylo to však v sociálním zařízení, ne v domá-

cím prostředí klienta. A to je
rozdíl. Pokud klienti zůstávají doma, musí se
zapojovat rodina. Z mého
minulého zaměstnání mám
zkušenost, že lidé se zdáli
spokojení, ale kdo je blíž
poznal, vycítil z nich, že jim
něco chybí. Byla to rodina.
Tu jsme jim bohužel nahradit nedokázali .
Samozřejmě všichni nějakou rodinu měli. Přicházela je navštěvovat. Ale
některým klientům chodily
návštěvy pouze 1x měsíčně. Bylo vidět, jak je to trápí.
Někdy jejich nespokojenost
přerostla ve zlost, kterou si
vybíjeli na ostatních okolo.
Domov je prostě pro každého prostředí nejlepší.
Jen si představte sami sebe, jaké by to bylo odstě-

hovat se někam, kde to
neznáte, mezi cizí lidi? Asi
by to bylo hodně těžké. Natož pro starého a nemocného člověka.
Vím, že je mnoho rodin,
které by naši pomoc uvítaly,
ale bohužel se na všechny
nedostane. Naše kapacity
Charitní pečovatelské služby a Osobní asistence jsou
plné. Ale mohu s klidným
svědomím říci, že naše paní vedoucí se snaží vyhovět, jak jen to jde.

Osobní asistentka při práci.

NOVINKY Z TERAPEUTICKÝCH DÍLEN
Hledáme práci a učíme pracovat lidi zdravotně postižené.
AC dílny primárně rozvíjejí
pracovní schopnosti a dovednosti lidí s mentálním
postižením a hledají možnosti, jak by se mohli uplatnit ve skutečném zaměstnání. To je základ naší služby, tomu je podřízen denní
režim, systém docházky,
práce v dílnách apod.
Dalším krokem pro uskutečnění tohoto cíle je nabídnout klientům vhodné
pracovní místo, které by
odpovídalo jejich schopnostem a cítili se v něm dobře.
Díky rozšíření služby o dalšího sociálního pracovníka
je možné se oblasti zaměstnávání intenzivněji
věnovat. V současnosti našim klientům ve spolupráci
s jejich opatrovníky nabízíme evidenci na úřadu práce, což je nezbytná podmínka pro jejich případné
zařazení do projektu „pracovní rehabilitace”. Projekt
je určen lidem se zdravotním postižením. Přes
úřad práce je pak zájem-

cům nabízen nácvik pracovních dovedností přímo
u nasmlouvaných zaměstnavatelů. Zde je jim k dispozici instruktor k zaškolení. Pokud se práce ukáže
pro klienta jako vhodná,
dalším krokem je pracovněprávní vztah.
Podobný princip nabízíme i v AC dílnách v rámci
pracovní praxe. Je postavena na dohodě AC dílen
přímo se zaměstnavatelem, který je ochoten umožnit nácviky. S klientem na
ně dochází sociální pracovník, který mu maximálně po dobu 1/2 roku po-

Nácvik pracovních dovedností.

skytuje podporu. Pokud klient pracovní činnost zvládne, může se zaměstnavatelem uzavřít pracovní
smlouvu a pracovat samostatně. Tuto možnost mohou využít klienti, kteří nemají zájem evidovat se na
úřadu práce .
Klienti AC dílen se svými
zdravotními omezeními
nejsou schopni konkurovat
lidem bez postižení. Oběma uvedenými způsoby se
snažíme zvýšit jejich šanci
najít vhodnou práci a podporujeme je ve snaze realizovat se smysluplně a
prospěšně.
Jaroslava Trmačová

VÍCE INFORMACÍ
Dobrovolníci
Dva mimořádné dobrovolnické počiny se odehrály v průběhu letošního
roku. K 1. listopadu 2016
odpracovala dobrovolnice Jana Stodolová na výrobě kostýmů pro koledníky tříkrálové sbírky 239
hodin. Vzniklo 150 krásných bílých kompletů plus
sedm barevných rouch
pro muzikanty.
Další blíže nezjištěný
počet dobrovolnických
hodin odpracoval počítačový „mág” Martin M. na
tvorbě aukčního webu pro
Andělskou aukci.
JB.
Pozor! Zbystřeme!
Jak je v druhém Charitním domě ? Víc než těsno, řekla bych. Vezmu-li
na pomoc statistická čísla, na nichž bych demonstrovala současný raketový nástup návštěv lidí v
nízkoprahovém centru,
tak řeč čísel vypadá takto:
V roce 2013-36 kontaktů
s lidmi v obtížných podmínkách, bez přístřeší;
v roce 2014-73 kontaktů
(probíhala rekonstrukce
domu); v roce 2015 již
171 kontaktů a do 8. 11.
2016 máme 208 kontaktů
s potřebnými. Jsou před
námi zimní měsíce, lidé
hledají pomoc. Obávám
se, jak ten příval lidí bez
domova zvládneme v tak
provizorních podmínkách, v jakých pracujeme.
Mluvím o číslech – jako
vždy při jednání se zástupci Města Polička,
mluvím o tom, že se bez
ubytovny s řádným režimem sociální služby již
neobejdeme. Nemluvím o
narůstající agresivitě,
zoufalství lidí, apatii a
potenciálu nebezpečí,
který přináší vývoj ve
společnosti. Lidi, kteří
jsou bez jistoty spánku,
tepla a jídla, máme na
ulici! Nemají zábrany!
Trnou mi z toho zuby. JF
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VITAMIN V - ŽIVINA PRO KAŽDÉHO
PŘIPRAVUJEME
Andělská aukce
Rozepjatá křídla, oduševnělá tvář a dobročinění, to
jsou lidské antropomorfní
představy o poslech dobra - o andělech. Vypůjčili
jsme si je jako symbol pro
neobvyklou akci, kterou
připravujeme na příští rok.
Název „Andělská aukce”
ponese internetová dražba výtvarných děl více či
méně známých umělců.
Za silné dobrovolnické
pomoci ji už rok chystá
Oblastní charita Polička.
Akce by měla přinést další
prostředky na opravu
třetího charitního domu a
dražitelům radost ze hry a
možnost získat zajímavý
umělecký předmět: obraz,
fotograﬁi nebo jiné dílo.
Díla do aukce se poličská
Charita snaží získat od
umělců darem s podmínkou, že dar je poskytnut za
účelem jeho vydražení ve
prospěch Charity.
„Už dva roky dopisem
s vloženou složenkou žádáme obyvatele Poličska
o podporu. Lidé na to slyší.
Jsme jim moc vděční, a
proto pro ně do dárcovství
chceme vnést i trochu
hravosti,” řekla ředitelka
Markéta Šafářová. „Doufáme, že vás dražení bude bavit a přinese vám i
malý užitek. A i kdyby snad
ne, věříme, že nám zůstanete v podpoře věrni.” ŠD

Buďte s námi
Hledáme Vás, lidi, kteří se
zajímáte, jak lze v naší
společnosti pomáhat lidem, kteří 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

Zamyšlení zdravotní sestry Lídy Krejčí nad hodnotami.

Ilustrační foto

Pracuji jako zdravotní
sestra v Charitní ošetřovatelské službě šestým
rokem. Celkem je nás devět a navštěvujeme pacienty v jejich domácím
prostředí. Provádíme zdravotní výkony jako sestřičky
v nemocnici, ale snažíme
se pečovat také o psychické a spirituální potřeby
našich klientů.
Dovolte mi krátké zamyšlení k tématu vděčnosti. Ta
je v tomto Roce milosrdenství zvlášť aktuální
a slovy pátera Martina Sedloně je nejdůležitějším vitaminem v životě (1).
Při své práci se setkáváme s mnoha lidskými
osudy. Vidíme bolesti,

zdravotní omezení, ale i odvahu, chuť k životu a pevnou vůli našich klientů.
Mnohdy nechtěně nahlédneme okolnosti nějaké rodinné tragédie.
Povahy a zvyklosti našich
klientů jsou samozřejmě
různé a reagovat na ně
není vždy jednoduché. Utkvěl mi v paměti klient velmi
vulgární, slovně agresivní.
Běžným projevem u něho
bylo ponižování všech okolo, včetně nás, zdravotních
sester. V duchu jsem se
ptala, co je příčinou jeho
chování. Vztek, samota,
zranění duše? To teď ale
ponechejme stranou, to by
bylo na další článek.
Tato zkušenost mě při-

vedla k poznání, jak málo si
vážím toho, když se mnou
klient spolupracuje, je ke
mně milý, poděkuje mi za
mou práci a starost. Zkrátka jsem to brala jako samozřejmost. Nebyla jsem
za to vděčná.
Ale omyl! Jaká strašná
chyba! Vždyť přece nic v
našem životě není samozřejmé! Takže díky Bože za
tuto zkušenost. Díky, že
nám posíláš do cesty i nepříjemné lidi. Proto děkuji
touto cestou všem našim
spolupracujícím a vděčným klientům i jejich rodinám. A je vás opravdu
většina.
Nebereme někdy i naše
nejbližší doma všedně?
Všímáme si jejich starostí
a péče? Jsme vděčni za to,
že se k nám nechovají škaredě? Právě vděčnost nám
pomůže připomenout si
pěkné chvíle a zážitky v době, kdy se nám společný
život zdá šedivý a nudný.
Zkusme se tedy dívat na
náš osobní a pracovní život
s vděčností v srdci. Ale
pozor, tento důležitý vitamin neprodávají v lékárně!
Přeji sobě i vám, abychom
vždycky měli dostatek vitaminu rozpustného v lásce - vitaminu „V”.
(1)Sedloň Martin, OMI, farní exercicie, kostel
sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské v
Bystrém, 11. 6. 2015.
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