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ÚVODNÍ SLOVO
Štěpánka Dvořáková, správní středisko OCH Polička
Štěpánka
Dvořáková
zástupce
ředitelky
Charity
Vážení a milí přátelé,
nový rok v Charitě začal
velkým přijímáním nových pracovníků. Děje se
tak dílem proto, že jsme
ochotni zaměstnávat
mladé ženy, a ony čas od
času odcházejí naplnit
svoji mateřskou úlohu,
dílem z důvodu nezadr-

žitelného růstu některých
charitních středisek. Jarní
expanzivní bujení vyvrcholilo především v Charitní pečovatelské službě,
Osobní asistenci a v Šanci
pro rodinu.
Při soustavné personální
práci s novými zaměstnanci jsem si uvědomila,
jak je pro ně obtížné se
vyznat a začlenit do různorodé a poměrně velké
organizace (vždyť už zaměstnáváme 54 lidí). A
napadlo mě, jak ještě těžší
je zůstat čitelní a přehlední

pro lidi z vnějšku, k nimž
řadím vás, naše příznivce, přátele, čtenáře.
I proto, abychom s vámi
udrželi kontakt, věnujeme
kousek z našeho času a
píšeme o Charitě na tyto
stránky. To, že jsme vyrostli, neznamená, že bychom se chtěli stát „fabrikou” na sociální služby. K
tomu, aby se tak nestalo,
musíme mimo jiné zůstat v
úzkém kontaktu s lidmi z
vnějšku. Usilujeme o to a
věříme, že i vy budete chtít
zůstat v kontaktu s námi.

NESTORKA KRUHU PŘÁTEL CHARITY
Povídání s nejstarší členkou KPCH Gertudou Krušinovou.
Gertruda
Krušinová
nejstarší
členka Kruhu
přátel Charity

Paní Krušinová je ve
svých 89 letech nejstarší
členkou Kruhu přátel poličské Charity. Za Charitu se
modlí i na ni ﬁnančně přispívá. Dílem osudu využívá její služby pro svoji
lehce mentálně postiženou
dceru Marii.
Paní Krušinová je nám
mladším příkladem, jak
nemarnit život v sebelítosti,
jak s pokorou přijímat dané

a jak se poctivě starat o to,
co za starost člověka v
životě stojí.
Jak se Vám líbilo na
setkáních v kruhu přátel?
Bylo to užitečné a zajímavé. Dozvěděla jsem se
tam hodně zajímavých věcí
o Charitě, dokud jsem tam
ještě mohla chodit.
Proč vůbec věnujete svoji pozornost Charitě?
Protože pomáhá lidem,
těm, kteří to potřebují.
A kvůli Maňce.
Trápí vás její postižení?
Ne. Nikdy mě to netrápilo.
Brala jsem to tak, jak to je a
vždycky jsem se dívala na
ty, kterým je hůř. Jsem moc

ráda, že ji mám.
Nebojíte se o její budoucnost?
Vím, že tady nemusím být
dlouho. O co jsem se mohla
postarat, to jsem udělala.
Má ještě sestru Věru a
bratra Karla. Ti jí pomohou.
Na čem vám v životě nejvíce záleží?
Všichni v rodině jsme byli
vždycky věřící, tak na víře,
pak na zdraví a na tom, aby
byla rodina aspoň trochu
spokojená. Na majetku ne.
Mám všechno, co potřebuji.
Máte z něčeho strach?
Bojím se, abych si nenaříkala, a to, co mě v životě ještě čeká, přijmula. ŠD

LIDÉ CHARITY
M a t k a Te r e z a , M a r y
Tereza Bojaxhiuová se
narodila 26. 8. 1910 ve
Skopje (býv. Jugoslávie)
do měšťanské rodiny.
Matka měla dalekosáhlý
vliv na její duchovní život.
Touhu stát se řeholnicí
pocítila už ve 12 letech. V
roce 1928 opustila rodinu.
Odplula do Indie, kde nastoupila do noviciátu kongregace Loretánských
sester.
V r. 1946 opustila klášter
a za tři roky v Kalkatě
založila kongregaci Misionářek milosrdenství.
Svoji činnost zahájila ve
slamu v Motijhilu. Když
narazila na problémy,
nikdy necítila nutnost postupovat obvyklou administrativní cestou: Našla-li
podvyživené dítě, nezačala tvořit plán, jak vyřešit
podvýživu, ale šla tou
nejkratší cestou a sehnala
dítěti jídlo.
Její neortodoxní, ale funkční přístup k sociální
problematice jí vynesl v
r. 1979 Nobelovu cenu
míru, uznání světových
osobností a pověst světice už za života.
Zemřela 5. 9. 1997 a v
r. 2003 byla blahořečena.
Její řád sídlí v 123 zemích.
ŠD

Matka
Tereza
řeholní
sestra
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MILOSRDENSTVÍ A LÁSKA RODIČŮ
DOBRÉ ZPRÁVY

Zamyšlení Jany Flídrové, vedoucí Občanské poradny.

Hippoterapie bude
Také letos se nám díky
výtěžku z dětského karnevalu podařilo získat
ﬁnanční podporu pro aktivity, které si klienti denního stacionáře a AC dílen
sami nezaplatí, ale jejich
prospěšnost je pro ně
markantní. Zvolili jsme
hippoterapii. Za koníky
bychom chtěli jezdit od
září. Nyní vybíráme vhodného poskytovatele.
JT
OD vařečka
Pátého dubna zahájily
Otevřené dveře nový edukační a nácvikový program nazvaný „OD vařečka“ během něhož mají
4 klienti Otevřených dveří
možnost seznámit se a ve
cvičné kuchyni si nacvičit
přípravu různých pokrmů.
Program se skládá z 10
lekcí (3 vyučovací hodiny
týdně), vedou jej pracovnice OD a bude zakončen celodenním závěrečným testem, tj. přípravou obědového menu
a předáním osvědčení o
absolvování edukačního
a nácvikového programu.
Náplň „OD vařečky“ je
přizpůsobena potřebám
účastníků se zřetelem na
speciﬁcká omezení, způsobená jejich duševní
nemocí. Každý ze zúčastněných zaplatil „zápisné“
500,- Kč. Je určeno na
nákup potravin, ze kterých se budou připravovat
pokrmy. Ty si klienti buď
na místě sní, nebo si je
mohou odnést domů. ŠP
Pečovatelská služba je
naplněna
Péče v minulém roce se
zvýšila 3x, proto se vedení
rozhodlo požádat Pardubický kraj o zvýšení
kapacity a personálního
zajištění, aby služba nemusela odmítat další zájemce. I přesto je už nyní
kapacita plná a musíme
bohužel odmítat.
EP

Sv. Zdislava z Lemberka, obraz na stěně konzultovny v Občanské poradně Polička. Namaloval Miloš Muzikář.

Zimní slunce prozářilo
místnost, dívám se oknem
ven. Brzy se objeví pan
Novák. Skončí směnu v
továrně a přijde si popovídat o tom, co dál. Pár let
po padesátce, pět dětí, žije
s rodinou v hospodářské
usedlosti. Dělá mu starosti
syn Toník. Zatím ho nevyhodil z domu, ale mnoho k
tomu neschází.
Kluk se vyučil, ale nikde
oﬁciálně nepracoval. Je
šikovný automechanik, ale
vždycky dělá jen načerno.
Chytl se party „dobrých“
kamarádů. Nepracují, pijí,
říká se, že prodávají drogy.
Táta Novák je z Toníka nešťastný. Ostatní dospělé
děti mu nadávají, že měl
toho prevíta dávno vyhodit.
S manželkou se rozhádali,
protože si kvůli synovi bez
vědomí manžela vzala dvě
půjčky, aby mu pomohla s
dluhy. Vždycky se ho zastávala. Opravdu mu „pomohla“ a hlavně rodinnému rozpočtu. Ještě 7 let budou
manželé splácet věřitelům
manželčiny půjčky, které jí
kluk nechal na starosti. Sama nemocná a v invalidním důchodu se pod ně podepsala. Syna litovala.
Před pár měsíci sehnal

pan Novák klukovi místo v
továrně. Syn dělal osm týdnů, výdělek by byl slušný.
Mladík však nevydržel.
Zpočátku si pan Novák
myslel, že syn nastartuje,
začne vydělávat a pomocí
osobního bankrotu se
dostane z nebezpečných
dluhů. Toník se dokonce
díky tátovi ocitl i u nás v
poradně. Hoch jak obrázek,
oči anděla. Všechno jsme
propočítali. Při pravidelném
placení a za předpokladu
práce a výdělku, by Toník
oddlužení jako svobodný
muž bez problému zvládl.
Objednal se tedy do poradny znovu - s předstihem,
než si sežene všechnu
možnou dokumentaci. Nepřišel. Dostavil se až na
náhradní termín sjednaný
tátou. S milým úsměvem mi
sdělil, že celou výplatu
proházel automaty a že se
mu v té blbé fabrice dělat
nechce… Koně přivedeš k
brodu, ale pít musí sám...
A tak Toník nepracuje,
ale doma bydlí. Ohrožuje
všechny členy početné
rodiny svými dluhy a následnými exekucemi. To
víte, exekutor se v domácnosti porozhlédne, co by se
dalo zařadit do seznamu

zabavených věcí a zpeněžit.
Ti, které neoprávněné
zabavení majetku postihne, se samozřejmě podle
zákona mohou bránit, ale je
to nepříjemné a pracné.
Možná by bylo jednodušší kluka z domu vyhodit.
Už jsme o tom s panem
Novákem vedli rozhovor,
ale on je táta příliš milosrdný…
Dopisuji později. Pan
Novák navečer řešil, jak
sepsat se sousedem
řádnou písemnou smlouvu
o výpůjčce motorové pily.
Obává se, že by exekutor
mohl zařadit do seznamu i
věc hodného souseda.
Proč by nemohl? Nebylo by
to prvně. Písemná smlouva
je jen na místě.
„Víte, já si snad sepíšu i
závěť, vždyť mě z toho ze
všeho ještě raní!“ „A proč
by nemohlo? Nebylo by to
poprvé“, myslím si. Dobře
napsaná závěť je jen na
místě. A kolotoč problémů a
starostí nekončí… Nezdárný syn zdárně likviduje
rodinu.
A tak se ptám: „Co je
milosrdenství?” Ani láskyplný pohled Krista nebyl
naivním.
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ASISTOVANÉ KONTAKTY - CO JE TO, NAČ A PROČ?
Aneta Girčáková z Šance pro rodinu hovoří o jedné z činnosti svého střediska.

Ilustrační foto Pavel Šimon

„Co si pod tímto pojmem asistované kontakty představit?”…To byly první otázky, které mě napadly při prvním
setkání s tímto pojmem.
Situací, při kterých lze využít asistované kontakty, je
nepřeberné množství. „Lidsky“ řečeno jde o kontakt dítěte
s biologickou rodinou. Rozdíl je, zda dítě vyrůstá v
pěstounské rodině nebo s biologickou rodinou. Pěstouni
mají povinnost umožňovat svěřenému dítěti styk s
biologickou rodinou za předpokladu, že o to dítě má zájem
a setkání bude ku prospěchu dítěte. U dítěte, které žije s
jedním z rodičů, je možné nastavit setkávání s rodičem
druhým nebo s prarodiči, kteří se chtějí potkat, ale bojí se
hádek. Tyto styky mohou být uskutečňovány po dohodě
obou stran, dané soudně nebo z návrhu pracovníka
OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí). Pokud
jsou pochybnosti, zda bude rodič nebo příbuzný schopen
se postarat o dítě, dohodnout se s druhou stranou nebo
zajistit jeho bezpečí při setkání, nastupujeme my a
asistované kontakty. Uvedu vám příklad, jak to asi může

vypadat z pohledu dítěte:
„Jsem Pepík a je mi 7 let. Bydlím s maminkou. Tatínek s
námi není, bydlí v jiném bytě. Dřív se maminka s tatínkem
hodně hádali, tak tatínek odešel. Už jsem ho dlouho
neviděl. Řekl jsem mamince, že bych rád viděl tátu, ale ona
mě nechtěla pustit. Zeptal jsem se znovu, tak se domluvila
s tatínkem, že mě tedy vyzvedne u nás doma. Jenže když
zazvonil, maminka se s tatínkem začali hádat. Křičeli na
sebe, vůbec jsem tomu nerozuměl. Nakonec si mě táta
vzal, ale byl jsem smutný. Když mě vracel zpátky k
mamince, vypadalo to stejně. Nevěděl jsem, co mám
dělat. Jednou za námi přišla paní a ptala se, jestli vídám
tatínka. Řekl jsem ji, co se stalo. Ta paní si potom povídala
s maminkou. Pak za námi přišla jiná paní. Říkal jsem ji
„teto“. Teta navrhla mamince, že může pomoci ve chvíli,
kdy si mě mají maminka a tatínek předat. Prý nám
pomůže, aby se nehádali. Teta prý mluvila i s taťkou.
Společně se maminka a tatínek domluvili na tom, jak
chtějí, aby to vypadalo. Po několika setkáních jsem byl
spokojený, protože se maminka s tatínkem vůbec
nepohádali. S maminkou jsme se vypravili na místo, kde
jsme se měli s tatínkem setkat. Byla tam i teta. Teta nás s
maminkou pozdravila, maminka ji řekla důležité věci, co
chtěla říct tatínkovi a já jsem s tetou odešel o kousek dál za
tatínkem. Teta mu ještě řekla, o čem mluvila s maminkou. A
já si vesele šel s tátou na zmrzlinu. Jsem rád, že jsem byl s
tátou a dělal s ním klukovské věci.“
Pracovník vedoucí asistované kontakty může dle potřeby být přítomný kontaktu. Nemluví do toho, co si s dítětem bude rodič povídat, zasáhne jen, pokud by to pro dítě
bylo nevhodné. Pro nastavení podmínek předávání
kontaktu je velmi důležitá spolupráce obou stran. Jen pak
si kontakt mohou všichni užít a nemusí trnout hrůzou nad
tím, co se asi při setkání dítěte s druhou stranou děje.

LETECKÁ OTÁZKA PRO SESTŘIČKY DOMÁCÍ PÉČE
„Zavzpomínejte, co Vás ve Vaší kariéře při práci v terénu nejvíce překvapilo?
Želmíra
Plecháčková
vrchní
sestra
CHOS

Jak velký cítím obdiv k
lidem, kteří se starají o
své nemocné blízké.
My sestry se od pacientů i jejich příbuzných
obvykle dočkáváme
velké vděčnosti. Jak
poděkovat těm, kdo u
lůžka nemocného s
láskou zůstávají až do
konce?

Jaroslava
Šestáková

Dvořáková

Ludmila
Krejčí

zdravotní
sestra
CHOS

zdravotní
sestra
CHOS

zdravotní
sestra
CHOS

Jak mě nezklamal šestý smysl. Jela jsem
kolem domu, kde jsme
ošetřovali ženu. Ačkoliv ten den neměla mít
návštěvu, něco se mi
nezdálo. Zastavila
jsem, snažila se dozvonit a pak nechala
policií otevřít dům. Paní to zachránilo život.

Jak máme lehká auta.
Když jsem v zimě o
víkendové službě zapadla do sněhu, hledala jsem rychlou pomoc,
protože jsem musela
pokračovat v aplikaci
inzulínů. Pomohli mi
hasiči. Charitní auto ze
závěje ve čtyřech mužích prostě vynesli.

Lékaři. I v době hospiců jsou schopni člověku dávat falešnou naději. Pošlou ho domů a
předepíší mu od nás
rehabilitační cvičení,
ačkoliv vědí, že ten
člověk umírá. Překvapení jeho i všech kolem, když se stav vyvíjí
jinak, je pak hrozné.

Dagmar
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ROK 2016 A POMOC VEŘEJNOSTI VE VELKÉM STYLU
Podnikatelé z Poličky a okolí se k potřebám Charity postavili čelem.

Jednou z pomocí jsou i beneﬁční koncerty. Zde muzikál NAROZENÝ.

Charita patří mezi neziskové organizace a vždycky se
kromě dotačních titulů opírala také o ﬁlantropickou
společnost. Je k tomu konec-konců od státu nucena. V
historii poličské Charity však nastaly dvě období, kdy této
potřeby pomoci bylo třeba v mimořádně větší míře.
První období bylo spojeno s výstavbou domu pro denní
stacionář v letech 2000 - 2005. Druhé nastává takřka
přesně po deseti letech a souvisí rovněž s potřebou řešit
prostorovou krizi rozrůstajících se sociálních služeb.
Obě období mají společné, že trvají déle než jeden
účetní rok, protože se týkají investic velkého rozsahu.

Milí dárci a sponzoři, ještě chvíli od nás budete slyšet
naše výzvy o podporu Domu pro Charitu. Jsme rádi, že to
nejen chápete, ale vytrvale a pravidelně nám pomáháte
ﬁnančními dary, čímž nás sunete k vytčenému cíli. Snad
za svoji pomoc dostatečně vnímáte náš vděk. Snažíme
se o to.
V roce 2015 nám pomohly tyto ﬁrmy a společnosti:
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 ;
AGROSPEKTRA Polička, s. r. o.; BÁČA Polička, s. r. o.;
Boštík & synové, s. r. o.; Boštík Jan, instalatér –
topenář; BIG POLIČKA; COBRA TRANSPORT, s.r.o.;
COMA, s.r.o; Consult VK Litomyšl, s.r.o.; ČSAD
P o l i č k a , s . r. o . ; D . A . S . P o l i č k a ; E l e k t r o Z A PA ;
H.R.G. spol. s r. o.; HŠV stroje, a.s.; Generali
pojišťovna, a. s.; I. AGRO Oldřiš, s. r. o.; Ing. Václav
Štěpař - Delta; INTRATECH družstvo; Kubík, a. s.; LIKO
Svitavy, a. s.; Logimex, s. r. o.; MAJT s. r. o. – ENTER
Polička; MEDESA, s. r. o.; NÁBYTEK SÁDOVSKÝ;
Pfahnl Backmittel, spol. s r. o.; Pinckaři Vysočina;
ProjectSoft HK a. s.; Psychiatrická ambulance
Polička, s. r. o.; RAVENSBURGER KARTON, s. r. o.; REK
plus, s. r. o.; RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL, s. r. o.;
Římskokatolická farnost Polička; Římskokatolická
farnost Pustá Kamenice; Saint Gobain Adfors, s. r. o.;
SAVOS I s. r. o.; STAVEBNÍ SDRUŽENÍ POPELKA;
STORY DESIGN, a. s.; Střechy LIPA, s. r. o.; Svitap J.H.J.
spol. s r. o.; ŠVANDA PRIMA, s. r. o.; Tomanová
lékárny, s. r. o.; VHOS, a. s.; ZLATOVÁNEK, s. r. o.

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI SE VRHLI NA POMOC CHARITĚ
Děkujeme těm, kdo v r. 2015 podpořili poličskou Charitu ve veřejné sbírce.
Veřejná sbírka na Dům pro Charitu, určená na jeho pořízení a opravu, vloni vynesla 273 486 Kč. Zveřejnit jsme
mohli pouze dárce, jejichž jméno a adresu se nám podařilo identiﬁkovat v systému a z prostorových důvodů
jsme zvolili ty, kdo přispěli částkou 500 Kč a více. Dárců však bylo mnohem víc - napočítali jsme jich 291. Všem,
bez rozdílu výše daru, upřímně děkujeme za velmi obětavou a účinnou pomoc. Z výtěžku byla v loni v srpnu
zaplacena mimořádní splátka úvěru ve výši 270 000 Kč, čímž jsme sedmileté splátkové období zkrátili skoro o 1/2
roku. Veřejná sbírka stále trvá. Stále se snažíme co nejdříve zbavit zátěže úvěru a hledáme cesty a prostředky, jak
dům kompletněji opravit. A proto stále hledáme a potřebujeme pomoc osvícených lidí z veřejnosti, abychom
tento úkol zvládli.
Adamcová Silva MUDr.; Báča Otto; Baláš Josef, Ing.; Kocandová Petra; Kopecká Marie; Kopecký Jan;
Baštová Alena; Benedová Blažena; Boleslav Jan; Kopčíkovi manželé; Koza Emil, MUDr.; Kozlová Jana;
Boštíková Jana; Boucníková Blanka; Brhel Miloslav, Mgr.; Köck Jan, JUDr.; Kösslerová Jitka, MUDr.; Krajsl Karel;
Brokl Josef; Břeň Jan; Břeňová Marie; Burešová Jana; Krška Jan; Krušinová Gertruda; Kučera Libor; Kučerová
Coufal Jiří, RNDr.; Coufalová Jiřina; Čiperová Libuše; Marta, MUDr.; Kučerová Marie; Kučerová Věra, Ing.;
Dobiášková Eva, MUDr.; Dufková Marie; Dvořáková Kysilka Josef; Kysilka Václav, Ing.; Matoušová Věra;
Štěpánka, Ing.; Fajmonová Lenka; Filipiová Věra; Flídr Mičková Emílie; Moravcová Ilona; Musílek Liboslav; Müller
Karel; Girschelová Zdeňka; Graciasová Jana; Graciasová Karel; Nečasová Růžena; Němcová Jana; Neumeisterová
Šárka; Grubhoﬀer Stanislav; Hájek Jiří; Hájek František; Květoslava; Novotná Věra; Ondroušová Dana; Pazderová
Hájková Zdeňka; Haman Jaroslav, MUDr.; Hamanová Alena; Peskar Jiří; Pešková Libuše; Pikula Jiří; Pitoňáková
Marie, Ing.; Hančil Vladislav; Hanych Pavel, Mgr.; Marie; Pohorská Marie; Polmanová Irena; Popelka Michal;
Hausmanová Marie; Havran Josef; Holcman Oldřich, Ing.; Pospíšil Jan; Radiměřský Josef; Rensa Jan; Roušar Josef;
Holomková Anna; Horáček Josef, MVDr.; Horák Antonín; Staňková Marie; Stifterova rodina; Stodola Jiří; Střílek
Horák Jiří; Houšková Hana; Chadima Josef; Chybová Eduard, Mgr.; Šafář David, Mgr. ; Šejnohová Milada;
Vlasta; Jílek Josef; Jílková Danuše, MUDr.; Jílková Šimon Petr; Šímová Jitka; Šlosr Josef; Šplíchalovi;
Veronika; Jirušová Jana; Juránková Emílie; Jůza Štěpánek Jiří; Štoudková Lenka; Švandová Petruše;
František; Kalánek Ladislav; Kárská Marie; Kastnerová Urban Pavel; Vacek Jan; Vavřínová Marie; Vojan
Marta; Kašpar Antonín; Kašparová Leona, MUDr.; Stanislav; Voškrdalová; Vrabec Jan; Vrbická Zdeňka;
Kladivová Marie; Klejchová Jaroslava; Kobelková Marta; Zahradník Leoš.
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POHYBEM K DOBRÉ NÁLADĚ A KONDICI
J. Trmačová a H. Malíková o přínosu tanečního pohybu.
„Tanec je univerzální
jazyk, obohacující každou
duši.“ (V. Delgado)
Od září r. 2015 klienti
Denního stacionáře a AC
dílen navštěvují hodiny
pohybové a taneční výchovy. Setkání probíhají jednou týdně v prostorách
Mozaiky v Poličce pod vedením MgA. Hany Malíkové. Celkem již proběhlo
44 hodin setkání, kterých
se účastní průměrně 10 klientů z dílen a stacionáře.
Lekce jsou ﬁnancovány z
výtěžku dětského karnevalu, který naši pracovníci
DS a ACD realizovali v roce
2015. Taneční výchova v
naší službě probíhá už
podruhé. Důvodem je velká
spokojenost a přínos pro
naše klienty. Chtěli bychom

tímto naši lektorce Hance
Malíkové poděkovat a dát jí
prostor k vlastnímu náhledu na tuto aktivitu:
„Jako taneční pedagog
působím na ZUŠ téměř 20
let, 10 let vedu cvičení
rodičů s dětmi v Tylově
domě v Poličce, spolupracuji s Domovem na zámku
v Bystrém, v letech 2011
/2012 a 2015/2016 také s
poličskou Charitou.”
Náplní lekcí jsou různé
taneční a pohybové hry s
písní nebo říkadly s ohledem na roční období, kruhové tance, kde v poslední
době nejčastěji vycházíme
z české lidové tradice. Tzv.
hrou na tělo a jednoduchými tanečními kroky se
přirozeně rozvíjí rytmické
cítění. V každé hodině je

zapojena práce s různým
cvičebním náčiním: šátky,
švihadly, kruhy, balóny,
podložkami, kdy se snažíme o maximální využití
vhodné pro danou skupinu.
Důležitá je motivace
účastníků k rozvíjení představivosti a pohybové fantazie a sociálního cítění.
Přínosné jsou hlavně pozitivní zdravotně terapeutické dopady.” Tolik k
pohybové terapii řekla Hana Malíková.

Dobrá nálada v hodinách tance.

JAK NÁM TO ŠLAPE VE FIMFÁRU
Příspěvek Jany Poliačikové o průniku služby s veřejností.
Fimfárum, pojem v
Poličce již obecně známý a
moje srdeční záležitost.
Figuruje na webu i facebooku, setkáte se s ním na
prodejních akcích na náměstí i jinde a vždy v něm
zažijete dobrodružství.
Prvním dobrodružstvím
je sortiment zboží - od
roztodivných darovaných
věcí po rozkošné výrobky
zhotovené rukama postižených lidí. Druhým dobrodružstvím je samotná obsluha, při níž se můžete
osobně potkat a seznámit s
lidmi, kteří vnímají svět
kolem nás trochu odlišně a
prací ve Fimfáru se učí
zvládat ho přesněji a lépe.
Přirozená a užitečná
práce pod laskavým, ale
odborným a také náročným
vedením a propojení zdravé majority s handicapovanými lidmi je největším
přínosem tohoto terapeutického obchodu.
Proto před léty Fimfárum
vzniklo. Veřejnost sem mů-

že darovat různé předměty,
které následně s pomocí
našich klientů prodáváme.
Nyní, po několika letech
provozu obchůdku, směle
konstatujeme, že si Fimfárum vydobylo nemalou oblibu mezi občany nejen z
Poličky, ale i ze vzdálených
míst naší republiky. Lidé se
k nám rádi a často vracejí a
pokaždé si něco pěkného
odnesou - alespoň na památku. Pro mnohé nakupující jsme místem, kde
nalézají své "poklady", ze
kterých mají potěšení. Dalším pomůžeme v těžší
životní situaci, pro pořízení

věcí, za mírnější ceny. Avšak hlavním přínosem, pro
který byl náš obchod zřízen, jsou samotní klienti.
Zde se učí dovednostem,
které užijí v běžném životě i
v případném budoucím zaměstnání. Rozvíjejí si zde
své komunikační dovednosti a společenské chování a učí se soběstačnosti.
Uvědomujeme si, že by
naše Fimfárum nemohlo
existovat bez Vás, zákazníků a ochotných lidí, kteří
nám darujete své věci k
prodeji. Proto i Vám všem
patří dík za to, že Fimfárum
může existovat.

DOBROVOLNICTVÍ
A tříkrálová sbírka
Příprava a organizace
Tříkrálové sbírky je pěkná
fuška! Tak to jsou moje
první slova po odklizení,
odvezení, ověření, odeslání… prostě po ukončení
Tříkrálové sbírky 2016.
Letošní sbírku jsem
absolvovala jako koordinátroka poprvé a čekala
mně spousta neznámého.
Naštěstí, jako už každý
rok, kromě téměř všech
zaměstnanců OCHP, pomáhali se sbírkou dobrovolníci „z venku“.
Po zkušenostech z lednových deštivých měsíců
v minulých letech, jsme se
rozhodli vyrobit nové nepromokavé koruny. S tím
nám pomohla jedna z
dobrovolnic. Další dobrovolnice napekly skvělé
buchty a cukroví, restaurace Jordán koledníkům
navařila výborný guláš.
Problém nastal v pátek
večer před sbírkou, kdy
množství přihlášených
koledujících dětí přesahovalo počet, který jsme
potřebovali pro jednoho
vedoucího skupinky. Proto se stalo, že do některých domácností přišlo
místo tří králů, králů pět.
Vše bylo nachystáno,
sbírka mohla vypuknout.
Do vestibulu Charitního
domu I. se ráno nasoukalo 153 koledujících dětí
a 45 vedoucích skupinek.
Dům praskal ve švech, ale
vše díky ukázněnosti dobrovolníků proběhlo v
pořádku. Ještě průvod,
požehnání od pana faráře
a koledníci mohli vyrazit
do domácností v Poličce.
Průběh sbírky fotil opět
dobrovolník - profesionál.
Nová tříkrálová zkušenost mi ukázala, kolik v
našem malém městě žije
dobrých lidí. Dobré věci
ochotně pomohlo více než
250 dobrovolníků napříč
všemi věkovými kategoriemi.
(JB)
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OTEVŘENÉ DVEŘE SLOUŽÍ 10 LET
PŘIPRAVUJEME
Labyrintem třetího
domu
V historii již potřetí se
Oblastní charita Polička
připojí k mimořádně zdařilé celoměstské akci „Čas
pro neobyčejné zážitky”.
V předcházejících letech
jsme se přidali v roce 2012
s pásmem „Ze země do
nebe” uspořádaným v
Charitní budově I. V roce
2014 jsme představili
program v obou charitních
budovách I. a II., v pronajatých prostorách obchodu Fimfárum a v Tylově ulici.
Letos návštěvníkům
otevřeme náš nový Charitní dům III. V labyrintu
tohoto domu hosté naleznou výstavu umělecké
tvorby lidí s duševním
onemocněním. Necháme
návštěvníky okusit relaxaci v nově vybudované
místnosti pro asistované
kontakty, připravujeme
nápaditou výzdobu celého objektu i charitní „polífčičku” na posilněnou. A
nebude chybět ani tradiční dramatická zápletka
- zápas dobra se zlem jako symbol každodenní
lidské reality.
Těšíme se na vaši
návštěvu. Přijďte se podívat v sobotu 4. června
od 19 do 22:30 hodin do
třetího domu Charity a
pomozte nám zvítězit! ŠD

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

Štěpán Plecháček o připravovaných oslavách výročí.

Volnočasové aktivity v OD mohou vypadat takto nebo i zcela jinak.

„Před deseti lety, v září
2006, se otevřely Otevřené
dveře (OD) prvním klientům - lidem s osobní zkušeností s duševní chorobou. Služba tehdy zaměstnávala několik pracovníků, jejichž společný úvazek byl dohromady cca 1.
Klientům služba v té době
nabízela „pouze“ volnočasové klubové aktivity 2x
týdně odpoledne. Již v
prvních dvou letech se
ukázalo, že jen tato podoba
pomoci duševně nemocným nestačí, protože jejich
potíže nesouvisí pouze s
nadbytkem volného času a
nedostatkem kontaktů s
lidmi. Proto se v r. 2008
spektrum nabízených služeb rozšířilo o individuální
podporu klientům zajišťovanou terénní i ambulantní
formou.

Dnes službu zajišťují 3
sociální pracovníci s plnými
úvazky a další zaměstnanci. Vzhledem ke stále
narůstající poptávce po ní
by se měl příští rok tým
sociálních pracovníků rozšířit. Klubové a skupinové
aktivity fungují dodnes,
klienti se v Klubu schází 1x
v týdnu, další den v týdnu
se vybraný počet z nich
účastní nácvikových a
edukačních aktivit.
Otevřené dveře už 10 let
pomáhají lidem s osobní
zkušeností s duševní chorobou. Desetileté výročí
chceme společně s veřejností oslavit. Na podzim v
rámci Týdnů pro duševní
zdraví uspořádáme akce,
které poučí i pobaví.
Poličský Týden duševního zdraví začne 30. září
„psychoedukačním víken-

dem“, na kterém se lidem s
duševním onemocněním
(uživatelům služeb OD) i
jejich blízkým budou intenzivně věnovat odborníci z
oboru psychologie, psychiatrie a sociální práce. Edukace účastníků bude probíhat zejména formou skupinových diskusí nad tématy.
V následujícím týdnu pak
vyjedou zástupci pracovníků i uživatelů OD do
„terénu“ resp. na vybrané
základní a střední školy
Poličska, Litomyšlska a
Svitavska. Zde spolu se
studenty budou debatovat
o duševní nemoci a různých představách a postojích společnosti vůči ní.
V pátek 7. 10. Týden pro
duševní zdraví vyvrcholí
komponovaným večerním
programem v poličském
Divadelním klubu. Ten se
bude skládat z promítání
dokumentárního ﬁlmu o
životě člověka s duševním
onemocněním komentovaného ředitelem naší
„sesterské“ organizace Péče o duševní zdraví MUDr.
Petrem Hejzlarem. Po
skončení přijde na řadu
zmiňované pobavení, totiž
koncert kapely „Typical
Stereo”, která potěší účastníky hudbou, jenž v sobě
zahrnuje mix žánrů od
balkan, latino, klezmer,
swing po reggae.
Srdečně vás zveme.

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), 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.
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