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ÚVODNÍ SLOVO
Markéta Šafářová, ředitelka Oblastní charity Polička
Markéta
Šafářová
ředitelka
Charity
Milí přátelé a příznivci
Charity
Vítám vás na stránkách
charitního Zpravodaje.
Tento občasník k někomu
z vás přichází poprvé,
někteří ho již léta znáte –
byť v jiné graﬁcké podobě
a rozsahu.
Chceme vás nechat

nahlédnout pod pokličku
dění v Charitě a zakusit
něco málo z charitního
života. Doufám, že si z této
ochutnávky odnesete pár
informací:
ź zda a co se nám podařilo (i díky vám),
ź s čím se potýkáme,
ź jaká budoucnost se
před námi otevírá.
A hlavně – snad i z
následujících řádků, tak
jako z konkrétního osobního přístupu našich pracovníků, pocítíte smysluplnost charitní práce.

Tento výtisk Zpravodaje
je rovněž našim velkým
poděkováním všem příznivcům a podporovatelům
našeho úsilí o rozšíření
charitních prostor budováním třetího domu Charity.
Bylo vás mnoho, jednotlivců i ﬁrem. S významnou ﬁnanční pomocí v
podobě mimořádné investiční dotace přispělo
také město Polička. Velmi
městu i vám všem děkuji
a přeji příjemně strávené
chvíle nad Zpravodajem
Charity.

PODPOROVAT JAK JEN JE MOŽNO
Minirozhovor s Otakarem Klepárníkem, MEDESA, s. r. o.
Otakar
Klepárník
ředitel
MEDESA,
s.r.o.
Otakar Klepárník je
ředitelem a společníkem
prosperující ﬁrmy MEDESA, s.r.o. v Poličce a od
samého vzniku společnosti
je doslova mecenášem
Oblastní charity Polička.
Poličskou Charitu léta
podporuje ﬁnančně, radou, propagováním mezi
podnikateli a poskytováním
zakázek pro smysluplnou
výrobu v AC dílnách i v

Otacharu, u jehož zrodu
také stál.
Pan Klepárník nelituje
času a osobně se účastní
všech akcí Charity, na něž
je zván. Šíří dobré jméno
Charity, kde může a svým
příkladem ovlivnil zaměstnance MEDESA, kteří k
Charitě a jejím klientům
mají výjimečně přátelský
vztah.

životních zkušeností spojených s vírou. Dospěl jsem
k tomu, že člověk je tím, co
dá a ne tím, co má.
Na základě čeho jste si
vybral právě poličskou
Charitu?

Odkud se ve vás vzala
tak velká potřeba podporovat potřebné?

Rozhlížím se kolem sebe a
podporuji to, co je vidět a co
mohu považovat za
smysluplné. Poličskou
Charitu vidím už od začátku, protože mě sama
oslovila a to, co dělá,
považuji za velmi dobré.

Já jsem se narodil v chudých poměrech. K tomu,
čeho jsem dosáhl, jsem se
dopracoval vlastním úsilím,
prací, vývojem a sbíráním

Co Vám podpora a pomoc druhým dává?
Je to radost, osobní
zadostiučinění a plnění
záměrů Nejvyššího.

LIDÉ CHARITY
Svatý Vincenc z Pauly
se narodil 24. dubna 1581
v gaskoňském Ranquinu.
Už v 19 letech se stal
knězem a nějaký čas byl
kaplanem na dvoře krále
Jindřicha IV. V životě zažil
několik zlomových událostí. Jednou z významných bylo falešné obvinění z krádeže na královském dvoře, druhým
zajetí piráty a uvrhnutí do
otroctví.
Po svém vnitřním obrácení prohloubil duchovní
život a zasvětil ho pomoci
chudým. Jeho osobní
charisma dokázalo spojovat práci bohatých a
urozených s péčí o vyděděnce společnosti:
nemocné, nuzáky, galejníky a opuštěné děti.
Založil Kongregaci lazaristů a ženskou odnož
Dcery křesťanské lásky.
Vincenc zemřel roku 1660
a o 77 let později byl
prohlášen za svatého.
Patří mezi reformátory
francouzské církve a
zakladatele moderní evropské charity a péče o
chudé.
Svátek se slaví 27. září a
je patronem Charity, vězňů, bezdomovců, zajatců
a nemocnic.

Vincent
de Paul
patron
Charity
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POMÁHÁME DUŠEVNĚ NEMOCNÝM
DOBRÉ ZPRÁVY

O speciﬁcích sociální práce s duševně nemocnými.

Naučí se s počítači
Počítačový kurz pro lidi s
duševním onemocněním,
klienty Otevřených dveří,
mohl začít v září letošního
roku díky ﬁnanční pod
poře 10 000 Kč ze Sociálně zdravotní komise
města Poličky. Podzimního kurzu se účastní
sedm osob. Naučí se v
něm zvládat základní dovednosti v ovládání počítače.
Pomůcky Charitě
Dva nové mechanické
invalidní vozíky, skládací
čtyřkolové chodítko a antidekubitní matrace se
mohly pořídit z příspěvku
27 770 Kč od Výboru
dobré vůle - Nadace
Olgy Havlové. Budou
zařazeny do Půjčovny
pomůcek, aby rozšířily
sortiment zdravotnických
a kompenzačních pomůcek pro veřejnost. O
pomůcky z půjčovny je
totiž stále velký zájem.

Stavěcí elektrický zvedák
SITO za 25 000 Kč od
Nadace charty 77-Konta
bariéry pořídila Charita
pro klienty Denního stacionáře. Doposud manipulaci s imobilními osobami musel ženský kolektiv zvládat ručně.
Už zase tančíme
Únorový dětský karneval
vydělal tolik peněz, že je z
nich možné od září do
března příštího roku zaplatit odborníka na pohybové aktivity. Ty se
skládají ze cvičení, tance,
ale hlavně z poznávání
vlastního prožitku a jeho
vyjádření pohybem těla.
Tanečních aktivit se nadšeně účastní klienti AC
dílen a Denního stacionáře.

Oblastní charita Polička
nabízí své služby lidem
různého věku a rozličných
obtíží. Dospělým lidem,
kteří mají osobní zkušenost
s psychiatrií, se věnuje
středisko Otevřené dveře.
Duševní nemoc se často
zaměňuje s termínem
mentální postižení, přestože je jejich význam odlišný. Duševní onemocnění je
nemoc, která ovlivňuje
např. emoce, myšlení,
paměť, vůli apod. Stále je to
ale nemoc, a jako taková je
léčitelná pomocí medikamentózní a psychoterapeutické léčby. Po
léčbě ve zdravotnickém
zařízení má následovat
psychosociální pomoc a
podpora na zvládnutí
situací běžného života.
Duševně nemocní většinou
nemají postižený intelekt a
mohou žít samostatně,
pokud je jejich nemoc pod
kontrolou. Žijí trochu jako
na houpačce svého zdravotního stavu, který se
průběžně zlepšuje a zhoršuje.
Mentální postižení není
nemoc. Je to trvalý stav
sníženého intelektu, který
nelze ovlivnit léky. Lidé s
mentálním postižením

potřebují k nezávislému
životu snadno srozumitelné
informace, přiměřenou
podporu a praktický nácvik.
Bývají obvykle velmi bezprostřední a otevření,
snadno vyjadřují své
emoce a navazují kontakty.
Lidé s duševním onemocněním jsou spíše uzavřenější a ostýchavější, více
zaměřeni na svůj vnitřní
svět a své emoce nedávají
příliš na odiv.
Duševní nemoc může
člověka překvapit prakticky
kdykoliv. Často přichází
náhle a naprosto nečekaně. Střetnutí s ní bývá
bolestivé pro nemocného i
jeho okolí. Závažná nemoc,
která vstoupí bez pozvání
do života člověka, významně naruší a bourá jeho
dosavadní plány a představy, naděje a sny. Vezme
si je a místo nich nabídne
nejistotu, pocity ztráty,
nespravedlnosti a množství
nezodpovězených otázek.
Nemocné postaví před
obrovský úkol, kterým je
naučit se znovu žít. Žít svůj
život společně s nemocí.
Zjistit své hranice, sestavit
nový žebříček hodnot a
vytvořit jiné plány, cíle i
smysl života.

Úkolem podpůrných
služeb, mezi které patří i
Otevřené dveře, je podat
nemocnému pomocnou
ruku při hledání cesty, po
níž se dál může ubírat.
Poskytnout mu naději,
podporu a ujištění, že to
zvládne, že to zase bude
dobré. Ukázat mu, že v tom
není sám, a představit mu
další lidi, kteří se ocitli v
podobné situaci.
Konkrétně je třeba zjistit,
které schopnosti a dovednosti nemoc nejvíce
zasáhla, a ty pak postupně
rozhýbávat, nacvičovat a
rehabilitovat. Může jít např.
o pomoc při hledání práce,
zacházení s počítačem
nebo chození mezi lidi.
Účelem je posilovat samostatnost a soběstačnost
nemocného dle jeho vlastních limitů.
Reforma péče o duševně
nemocné usiluje o funkční
propojení zdravotnických a
sociálních služeb a zvýšení
jejich dostupnosti. Hlavní
cíl transformace je ale
totožný s cílem stávajících
služeb, a to zvyšovat
kvalitu života lidí s duševním onemocněním.
Jana Dobrovolná
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NA VRCHLICKÉHO ULICI SE POČÍTÁ „JEN” DO TŘÍ
Informace o charitních domech, zejména o tom nejnovějším, a o jejich využití.

Oblastní charita Polička III.

Charitní domy I, II. a III.

Tři domy na Vrchlického ulici vytváří zázemí sociálním a
zdravotním službám Charity. Na podzim dostaly nápisy na
fasády s pořadovými čísly I. II. a III. a staly se
nepřehlédnutelnými hlavně pro návštěvy a zájemce o
jakékoliv charitní služby. Co všechno v nich najdou?
V domě I. sídlí správní středisko celé Charity, tedy
ředitelka, její zástupce a účetní. Zbytek budovy obsadil
Denní stacionář a AC dílny. Obě střediska jsou určena k
dennímu pobytu osob s mentálním postižením.
Dům II. slouží zdravotní službě, terénním zdravotním
sestrám Charitní ošetřovatelské služby a Domácího
hospice sv. Michaela. Sklad tu má půjčovna zdravotních
pomůcek. V přízemí budovy je umístěna Občanská
poradna a Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce.
Suterén zaplňuje humanitní šatník a půdu sklady materiálu
do sociálně terapeutických AC dílen.
V třetím, nejnovějším domě se nachází Šance pro rodinu
s Centrem náhradní rodinné péče. Jsou to dvě služby

určené rodinám s dětmi a pěstounským rodinám. Dále zde
sídlí kancelář Osobní asistence pro lidi se zdravotním
postižením a seniory spojená s Charitní pečovatelskou
službou. Třetí sekcí jsou Otevřené dveře, sociální služba
pro lidi s duševním onemocněním. V přízemí domu je
pěkně vybavená cvičná kuchyň připravená klientům
napříč všemi středisky Oblastní charity.
Z těchto tří domů Charita vlastní dva, dům I. a III.
Prostřední budovu máme dlouhodobě pronajatou od
města Poličky.
Třetí dům sice nazýváme „nový”, protože jsme ho koupili
vloni na podzim 2014 a obsadili jsme ho teprve v květnu
2015. Paradoxně je z charitních budov nejstarší. Byl
postaven v roce 1935 a od té doby velice různorodě
využíván. V současnosti celým svým vzhledem volá po
kompletní rekonstrukci. Opravy, které jsme v domě po
nákupu udělali, jsme omezili pouze na ty nejnutnější,
abychom zajistili bezpečnost a funkčnost a mohli jsme se
do něho co nejdříve z pronajatých prostor přestěhovat a z
ušetřeného nájmu platit splátky úvěru.
Na nejzákladnější nezbytné opravy a splácení domu III.
jsme vyhlásili veřejnou sbírku „Dům pro Charitu” z které
přispíváme na opravy a splácení domu. Do budoucna
bychom se chtěli ucházet o nějaký investiční grant na jeho
kompletní rekonstrukci. Rádi bychom ho dostali do takové
kondice, která by minimalizovala naše náklady na údržbu
a přispěla i ke zlepšení jeho vzhledu.
Trochu nás zaskočilo, jak rychle se náš nový dům
zaplnil. Dnes si vlastně ani nedovedeme představit, jak
jsme bez něho ještě před rokem vůbec mohli fungovat. A
občas si povzdechneme, že by mohl být ještě o trochu
větší. Klientů Charity totiž stále přibývá a ruku v ruce s nimi
i lidí, kteří jim službu poskytují. A ti všichni potřebují místo.

LETECKÁ OTÁZKA PRO NOVÉ OBYVATELE DOMU
„Co se pro Vás změnilo koupí charitního domu Vrchlického čp. 10?”
Štěpán
Plecháček

Eliška
Pelikovská

Zuzana
Broklová

Pavel
Šimon

vedoucí
Otevřených
dveří

vedoucí
Osobní
asistence

vedoucí
Otachar,
s.r.o.

vedoucí
Šance pro
rodinu

Po třech stěhováních z
nájmu do nájmu
doufáme, že snad
naše středisko konečně dostalo trvalejší
zázemní, které bude
vyhovovat jak našim
klientům, tak i speciﬁkům sociální práce s
lidmi, kteří mají duševní onemocnění.

Dostali jsme menší
prostory v prvním
patře, s čímž jsme se
vypořádali. Dobré
zase je, že charitní
domy stojí na jedné
ulici, což klientům
ulehčuje orientaci a
nám pracovníkům
kontakt mezi sebou
navzájem.

V novém domě jsme
získali větší dílnu. Zde
se bez problémů dalo
nainstalovat zařízení
pro odsávání dýmu z
pájení při kompletaci.
Je tu místo na zázemí
pro dělníky i sklad
rozpracovaného materiálu a pro hotové výrobky pro zákazníka.

Přestěhovali jsme se z
přecpaných prostor do
větších . Díky tomu
jsme mohli konečně
přijmout další dva
pracovníky, které jsme
nutně potřebovali a
dokonce jsme je měli
kam posadit. Jsme už
zase nahečmaní, ale
jsme ve svém.
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LIDÉ, KTEŘÍ S „DOMEM PRO CHARITU” POMÁHAJÍ
Děkujeme všem, kdo se od listopadu 2014 do dnes připojili k veřejné sbírce.

Foto ze slavnostního otevření Charitního domu III.

Máme nový dům. Je to radost a starost zároveň. Se
starostí nám pomáhá mnoho lidí. Počítáme mezi ně
skvělé a poctivé řemeslníky provádějící nezbytné opravy
i úředníky z městského úřadu Poličky, Krajské hygienické
správy a Hasičského záchranného sboru, kteří nás
provedli celou anabází spojenou se zprovozněním domu.
Početnou skupinu účinné pomoci tvoří ﬁrmy. Zdaleka
největší ﬁnanční pomoci se nám dostalo od jednotlivců.
Prostřednictvím veřejné sbírky „Dům pro Charitu” jsme za
rok od individuálních dárců získali 270 000 Kč, kterými
jsme v srpnu uhradili mimořádnou splátku a zkrátili si tím
sedmileté splátkové období úvěru o 8 měsíců.
Od konce listopadu 2014 do současnosti do veřejné
sbírky přispělo 324 dárců, z toho s částkou 500 Kč a vyšší
109 dobrodinců. Těmto dárcům, pokud se je v systému
podařilo identiﬁkovat, náleží také výtisk našeho
informačního Zpravodaje Charity. Jsou to:
Adamcová Silva; Ing. Baláš Josef; Bártová Ludmila;
Benedová Blažena; Boucníková Blanka; Mgr. Brhel
Miloslav; Brokl Josef; Břeňová Marie; Bureš Pavel;

Burešová Jana; RNDr. Coufal Jiří; Coufalová Jiřina;
Čiperová Libuše; Dimovský Kosta; MUDr. Dobiášová
Eva; Dufková Marie; Ing. Dvořáková Štěpánka;
MUDr. Filipi Jana; Ing. Flídr Karel; Graciasová Šárka;
Grubhoffer Stanislav (ul. Haškova); Grubhoffer Stanislav
(ul. Pálená); Hájek František; Hájková Zdeňka;
Ing. Hamanová Marie; Hančil Vladislav; Mgr. Pavel
Hanych; Hanyková Renata; Hausmanová Marie; Havlík
Vladimír; Havran Josef; Ing. Holcman Oldřich;
Holomková Anna; Houšková Hana; Chadima Josef;
Chybová Vlasta; Jandl Oldřich; Jílek Josef; MUDr. Jílková
Danuše; Jílková Veronika; Juránková Emílie; Jůza
František; Kalánek Ladislav; Kašpar Antonín;
MUDr. Kašparová Leona; Kladivová Marie; Kopecká
Marie; Kopecký Jan; Kopčíkovi; MUDr. Koza Emil;
JUDr. Köck Jan; MUDr. Kösslerová Jitka; Kratochvíl
Stanislav; Krška Jan; Kučera Libor; MUDr. Kučerová
Marta; Kučerová Marie; Kučerová Věra; Macháček Pavel;
Macháček Tomáš; Machová Jarmila; Matějka Miroslav;
Matoušová Věra; Musílek Liboslav; Müller Karel;
Nečasová Růžena; Neumeisterová Květoslava;
MUDr. Novotná Jarmila; Novotná Věra; Nožková
Radmila; Ondroušová Dana; Pazderová Alena; Peskar
Jiří; Pešková Libuše; Pikula Jiří; Pitoňáková Marie;
Polmanová Irena; Pohorský Ladislav; Pospíšil Jan;
Pulkrábek Václav; Pytlík Zdislav; Radiměřský Josef;
Rensa Emil; Roušar Josef; Serafínová Anna; Staňková
Marie; Stifterovi; Mgr. Střílek Eduard; Stodola Jiří; Sysová
Jana; Mgr. Šafář David; Šejnohová Milada; Šimon Petr;
Šímová Jitka; Mgr. Šplíchalová, B.; Švandová Petruše;
Štěpánek Jiří; Štoudková Lenka; Švecová Zuzana;
Trávníček Jiří; Trnka Rostislav; Urban Pavel; Vackovi
Anežka a Jan; Válková Martina; Vápeníková Božena;
Vavřínová Marie; Voškrdalová; Vrbická Zdeňka; Weisová
Arnošta. Bez ohledu na výši daru Vám i ostatním dárcům
V E L I C E
D Ě K U J E M E !

I PODNIKATELÉ PODPORUJÍ MÍSTNÍ NEZISKOVKU
Budovatelské úsilí Charity ﬁnančně podpořila řada ﬁrem z Poličky a okolí.
Pětapadesát tisíc korun „vysoutěžila” letos v říjnu Oblastní charita Polička na litomyšlské Burze ﬁlantropie na projekt
„Vyženeme nezvaného nájemníka”. Přitom v propizicích stálo, že žádat je možné pouze o 50 000 Kč. Zdá se, že se
projekt poličské Charity i jeho prezentace přítomným porotcům líbily. Na projekt přispěli: Pardubický kraj, SAINT
GOBIN ADFORS CZ, a.s., a VHOS, a.s. Návdavkem MEDESA, s.r.o. a AB plast, s.r.o. poskytly materiálové dary.
Získané peníze použijeme na úhradu části nákladů spojených s nutnou opravou střechy proti zatékání a negativnímu
vlivu tesaříka ve střešní konstrukci třetího domu Charity.
Dalšími podporovateli poličské Charity jsou ﬁrmy, které poskytly sponzorské dary na beneﬁční muzikál NAROZENÝ.
Koná se 6. prosince 2015 v 19 hodin v Tylově domě Polička a je také pořádán ve prospěch „Domu pro Charitu”.
Děkujeme těmto sponzorům:
generální sponzoři:
sponzoři:

stálý partner
poličské Charity:
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VE CVIČNÉ KUCHYNI UŽ VAŘÍME OBĚDY
Připravit si jídlo patří k základům soběstačnosti člověka.
Obavy z vaření jsou už
dávno minulostí. Klienti AC
dílen, po pozvolném rozjezdu nácviku na jednoduché studené kuchyni, nyní zvládnou připravit celý
jednodušší oběd.
„Ze začátku se někteří do
kuchyně moc nehrnuli, ale
teď už v ní všichni pracují
bez obav a rádi,” řekla
vedoucí AC dílen Jaroslava
Trmačová.
S prací v kuchyni se začalo v květnu a polehounku. Nejprve si klienti připravovali jednoduché svačinky: pomazánky, saláty a
studené dezerty. Ke složitějšímu se propracovali
postupně. Na svém vlastnoručním menu už měli
například: žemlovku, řízky,
pizzu nebo smažený kvě-

ták. Co si společně uvařili,
to si také snědli.
Výuku vaření lidí s mentálním postižením jsme v
Charitě pojali komplexně.
Klienti si jídlo nejen uvaří,
ale učí se na něj nakoupit
suroviny, připravit potřebné nádobí, recept i dodržovat hygienická pravidla.
Na vaření navazují i další
povinnosti, na které se musejí naučit myslet. Například na den, kdy si připravují oběd ve cvičné kuchyni, si musejí sami
odhlásit oběd v jídelně.
Finálem celého procesu je
společné stolování.
Že v kuchyňce nadšeně
vaří lidé s lehkým mentálním postižením, bylo celkem očekávatelné, ale
stejně rádi do kuchyňky

chodí i více postižení klienti
z Denního stacionáře. Kuchyňský program se jim
pochopitelně musí upravit
na míru a dopomoc asistentek je podstatně vyšší.
Výukou vaření ve cvičné
kuchyni sledujeme zvýšení
soběstačnosti klientů. Věříme, že rodičům pomůže,
když jim jejich postižený
syn nebo dcera doma dokážou pomoci s vařením a
nebo pro ně jednou sami
jednoduché jídlo připraví.

Uvaříme a potom si to sníme.

JAK SE PROPLÉTÁME ZMĚTÍ ZÁKONŮ
Otazníky kolem domácí hospicové péče nejsou dořešeny.
Domácí hospic sv. Michaela má za sebou jeden
rok. Za tu dobu doprovodil
na „druhý břeh” pět lidí.
„Málo se o nás ví,” posteskla si vrchní sestra
Charitní ošetřovatelské
služby a hospice Želka
Plecháčková. „Nevím, jak
tuto informaci dostat blíž k
lidem, aby ji měli k dispozici
v situaci, když ji budou
potřebovat. Často se o této
možnosti nedozvědí ani od
ošetřujícího lékaře.” Přitom
je obecně známo, že pozůstalí hodnotí kladně,
když se jim podaří dosloužit
blízkým doma. Zkušenosti
z poličského hospice to
rovněž potvrzují.
Nízká ochota lidí myslet
na věci poslední je tou
menší potíží, kterou
domácí hospice řeší. Horší
je zatím jeho minimální
zakotvenost v legislativě.
V ČR probíhá pilotní
projekt VZP, do něhož je
zapojeno několik domácích
hospiců. Projekt končí v

dubnu 2016, a poté by měla
pojišťovna rozhodnout,
jestli tento druh péče bude
hradit z veřejného zdravotního pojištění. Zatím
tomu tak není .
A o to jde. Ačkoliv s
hospicem sv. Michaela
spolupracuje 5 lékařů,
ﬁnancování jejich práce jde
zatím zcela mimo systém
pojišťoven. My v poličské
Charitě je zatím hradíme
například z Tříkrálové sbírky a z příspěvků od dárců.
Dalším problémem je,
že se v Poličce nacházíme
na pomyslném konci světa.
Na celém území Svitavska

je takřka nemožné najít
odborného garanta s atestací v paliativní medicíně,
který je pro domácí hospic
požadován.
Problémů mají začínající
domácí hospice dost. Budiž
nám k dobru, že pacienta
ani pečující rodiny se nijak
nedotýkají. Pozůstalí po
prvních pěti hospicových
zemřelých jsou prostě rádi,
že při nich v nejtěžších
chvílích života někdo stál a
poskytoval jim i jejich blízkému laskavou a přitom
profesionální pomoc. Paragrafy je v tyto okamžiky
rozhodně nezajímaly.

DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolníci
Oblastní charita Polička
nemá akreditované dobrovolnictví, přesto jí v průběhu roku při různých
příležitostech pomáhá
asi 80 dobrovolníků. Nejčastěji se uplatní v obchodě Fimfárum. Zastupují zde dle potřeby
vedoucí prodejny v době,
její nepřítomnosti. Ve
Fimfáru dobrovolnickou
službu vykonává například paní Tošovská, která
se stala rekordmankou v
odpracovaných hodinách
roku 2014. Bylo jich 280.
Čtyři dobrovolníci dělají
pravidelně v AC dílnách a
Denním stacionáři klientům společníky a program. Dva dobrovolníci
zvou klienty na své statky
na venkově, 10 dobrovolnic je ochotno na požádání napéct na různé
charitní akce cukroví.
Charitě pomáhají dva fotografové a dva graﬁci a
další odborníci připraveni
pomoci profesionální poradou. Při letních táborech Šance pro rodinu
pomáhají studenti. Mezi
dobrovolníky jsou i někteří zaměstnanci Charity.
Speciální místo mezi
dobrovolníky má 550 dětí
a dospělých z Poličky,
Bystrého a dalších 27
vesnic při tříkrálových
sbírkách.
Kruh přátel Charity
Je otevřená skupina lidí.
Sdružuje se kolem poličské Charity a v současné době čítá 13 lidí,
kteří se o Charitu dlouhodobě zajímají, pomáhají ji radou, ﬁnanční i
věcnou pomocí, kontakty
a ti věřící také modlitbou.
Právě pro Kruh přátel
vznikl první Zpravodaj
charity, jenž v modiﬁkované formě dáváme k
dispozici také Vám. Dočtete se zde informace a
novinky přímo od nás.
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CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE
NEPOVEDLO SE
Otachar, s.r.o.
Dceřinnou ﬁrmičku jsme
založili v srpnu 2013 s
úmyslem zajistit pro
některé klienty Charity
příležitost k zaměstnání.
Mysleli jsme na lehce
mentálně postižené a
duševně nemocné lidi,
kterým se i přes větší úsilí
nepodařilo prosadit na
trhu práce. Při vzniku nám
radami pomáhali i někteří
podnikatelé. Zvolili jsme
podnikání v úklidových
pracích a drobných montážích.
Po dvou letech je situace
taková, že z klientů Charity v Otacharu již nepracuje nikdo. Jeden pracovník sice přešel na
otevřený trh práce, ale
ostatní buď práci sami
vzdali nebo ji museli
opustit, protože nezvládali
pracovní nároky. Nyní ve
ﬁrmě pracují lidé z venku.
Otacharu se podařilo získat dlouhodobější zakázku, ta ale nemá dostatečný rozsah, aby si
vydělala na management
nutný pro rozvoj a chod
společnosti, který je stále
zajišťován vedením Charity. Po dvou letech jsme si
znovu položili otázku po
smyslu ﬁrmy a rozhodli
jsme se pošetřit naše síly
pro Charitu a oblast podnikání přenechat odborníkům z byznysu.

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

Pohled do křišťálové koule, to je plánování budoucnosti.

Tým Charity ladí formu (září 2015, Bolešín)

„Správně, nic nového
nerozjíždět!” Dal by se do
cimrmanovské hlášky shrnout výsledek charitního
plánování na několik následujících let.
Osm celkem zkušených
lidí z vedení Charity se
sešlo na začátku listopadu,
aby se zamýšleli nad jejím
dalším směřováním.
V posledních letech se
poličská Charita prudce
rozvíjela. Podle potřeb
regionu se rozšířila rozmanitost sociálních služeb, stoupal počet klientů i
zaměstnanců a s tím i tlak
na materiální, ﬁnanční i
prostorové zajištění.
Není divu, že vedení po
překotném růstu vidí nutnost tempo poněkud zklidnit, nové služby usadit a
prohloubit, aby Charita
rostla nejen do objemu, ale

současně také do kvality
poskytovaných služeb,
protože ta zajímá klienty
především.
To bychom ale nebyli z
Charity, kdyby nás pár
inovací nenapadlo. Například takovou expanzi
Občanské poradny do Bystrého by jistě někteří místní ocenili. Byla by to expanze celkem malá, v podobě asi jednoho konzultačního dne týdně. Do
dvou-tří let očekáváme růst
klientů AC dílen a nárůst
střediska o jednu terapeutickou dílnu, patrně o
kuchyň, která je již vybudována.
Také půjčovna pomůcek
by zasloužila rozšíření,
protože např. elektrické
polohovací postele se v ní
nikdy neohřejí.
Z budovatelských úkolů

nás čeká shánění prostředků na pořádnou rekonstrukci domu čp. 10. Ideální
by bylo, kdyby se uskutečnila s přispěním nějakého grantu. A jinak nás
čeká splácení a zase
splácení úvěru.
Pokud by kolem Charity
šel grant na sociální
podnikání, který by dokázal
pokrýt plat manažera, a
ruku v ruce s grantem by
kolem prošel i vhodný
člověk, jenž by se nebál
vstoupit do podnikání s
handicapovanými, mohli
bychom probudit uspaného
Otachara.
Z drobnějších aktivit
bychom chtěli zkusit uspořádat internetovou aukci
uměleckých děl umělců a
tvůrčích příznivců Charity,
za předpokladu, že se nám
podaří získat k jeho realizaci odpovídající počítačový program nutný k
zajištění průběhu internetové aukce.
Strategické plánování
nám šlo. Jsme zvědaví, jak
se naše představy promění
v realitu. Uvidíme, co nám
přinese budoucnost. Stačí,
aby se například uprchlická
krize rozšířila do našich
končin a z plánů nemusí
zbýt nic. A my nakonec
zase budeme reagovat na
vzniklou akutní situaci tak,
jak jsme po léta zvyklípružně a z čistého stolu.

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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