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ZPRAVODAJ

OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA
OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA
JE NEZISKOVÁ CÍRKEVNÍ ORGANIZACE
POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
NA POLIČSKU.

Dnešní doba je křehká
Vážení přátelé, milí čtenáři,
je mi velkou ctí a radostí, že jsem dostal
příležitost Vás všechny a každého
jednoho oslovit. Není lehké najít správná
a výstižná slova, kterými chci poděkovat
Oblastní charitě Polička a všem jejím pracovníkům za obětavou práci, kterou každodenně
odvádí. Jsme svědky velmi smutné a nelehké doby,
kdy téměř celý svět čelí globální pandemii. I my v naší
zemi a v našem městě jsme svědky bezpočtu případů a
osudů, kterým je celá řada našich spoluobčanů
vystavena.
Cena, kterou my lidé zaplatíme, je nemalá. Nejde
jen o ekonomické následky, ale především o ztráty na
životech, včetně prohloubení dalších souvisejících
dopadů, jako je např. léčba mnoha odborných
zdravotních problémů včetně těch psychických.
Jsem velmi rád, že i my v naší malé, ale krásné
Poličce máme skvěle fungující společenství lidí pod
hlavičkou OCHP, která v této těžké době s velikým
úsilím naplňuje odvěké a lidsky krásné poselství být
jeden druhému na blízku a být si vzájemnou oporou.
Přeji nám všem především hodně zdraví, lásky a
vzájemnou soudržnost.
Jaroslav Martinů
starosta města

Díky za to, že můžeme pomáhat

Máme za sebou rok plný výzev, který
nás naučil, že vše nemusí jít tak, jak
máme "naplánováno". Učíme se zvládat každodenní nové výzvy, které nám
přináší trvající omezení.
Nemá cenu se vracet zpět, kdy jsme
řešili prvotní problém, jak ochránit sebe, klienty a
své blízké. Nyní se díváme hlavně dopředu a chceme
pomáhat tam, kde je potřeba. Stále jsem pyšný na
všechny pracovníky charity, kteří nás nenechávají ve
„štychu“ ale jsou připraveni pomoci.
Velice mě těší, že neřešíme strach z nemoci, ale
obavy, jak zvládnout podporu lidem, kteří využívají
našich služeb v situacích, bez naší přímé pomoci.
Často jsme stáli před variantou zavření služby, ale
vždy převážil zájem pomoci. Poradit umíme i po
telefonu, ale osobní kontakt je k nezaplacení. Máme
tu příklady z poradny, z rodin, od lidí s dušením
onemocněním, s mentálním handicapem, od seniorů,
lidí bez přístřeší a lidí se zdravotním postižením.
Dnes dokážeme pomoci klientům s onemocněním
covid-19. Pracovníci jsou proškoleni, jak pečovat o
nemocné klienty i o své zdraví. Tato pomoc je
nejvíce využívána klienty pečovatelské služby,
domácí zdravotní péče a hospicové péče. Jsme
připraveni i na situaci, když nás například město po-

žádá o převoz klienta, u kterého je podezření, nebo
prokázané onemocnění covid 19.
Těší nás i zprostředkování pomoci od třetích dárců,
kteří nabízejí potravinovou a materiální pomoc.
Věřím, že se nám podaří zvládnout všechny výzvy,
které nám přináší tato doba.
S prosbou o požehnání pro naši práci
Mgr. Martin Dvořák

Nabízíme pomoc a podporu lidem
v tíživých životních situacích

ředitel OCHP

Radosti a strasti
charitního ekonoma
Úkol zněl jasně, napsat článek o tom, jaké jsou
radosti a strasti, ať profesní či soukromé, charitního
ekonoma. Takže, budu tedy upřímná… článek
vznikal v naprosto nejzazším možném čase, který
jsem na toto dostala, s notnou a velmi silnou
dávkou kofeinu v mém hrnku, s pěkně chrupajícími
dětmi v jejich pokoji (a v tuto hodinu spí asi všichni
obyvatelé naší čtvrti, soudím, dle tmavých
okenních výplní …) a prázdným listem před sebou.
Ono, ptát se ekonoma nebo účetní v březnu, jaké
jsou jeho/její radosti, to je, zdá se mi, dosti troufalé
😊 - kdo jen trochu občas nakoukl pod charitní
pokličku, tak může tušit, co se tu od ledna vaří.
Pokud bych měla začít výčet všech prací,
souvisejících s účetnictvím – daněmi – dotacemi,
tak bych mohla skončit na konci tohoto Zpravodaje,
a to by jistě ostatní autoři článků za mnou neměli
radost. Můžu Vám jen ve zkratce sdělit, že je to
opravdu jedna velká jízda čísel, tabulek, formulářů,
která hned po Vánocích začne, a skončí až s
příchodem prvních jarních paprsků! Neměla bych
letos opomenout ještě jeden fakt, který mi „naředil“
jinak velmi fádní hru s čísly (audit účetní závěrky
😊), a to ten, že se ze mě stala při tom všem ještě
„paní učitelka“, protože syn tak nějak nemůže
chodit do školy… (a vlastně nikdo nikam nemůže
…, že?) takže, abych to možná pro ty, kdo nemají
úplně představu o tom, jak může vypadat běžný den
paní účetní na charitě, shrnula … základem je jeden
velký a hluboký nádech, pozitivní mysl, víra a
především je důležité mít na stole dobrou kávu,
kterou máte s kým pít … tím bych chtěla poděkovat
svému muži za jeho toleranci a obrovskou
trpělivost, kterou se mnou a mými nočními
směnami má! … tím bych také chtěla poděkovat
své tchýni (to zní děsivě …), tedy babičce Milušce,
která naprosto nezištně a obětavě pečuje o naše
kluky, abych já mohla pečovat o charitní čísla.
Děkuji vám!
Petra Zahradníková
ekonomka a zástupkyně ředitele OCHP

Již delší čas prožíváme nelehké situace, kdy by jistě
spousta lidí víc než kdy jindy uvítala pomoc a
podporu. Zde je namístě služba nás, charitních
pracovníků. Zdravotní sestry, pečovatelky a další
pracovníci v přímé péči jsou nablízku nemocným a
potřebným navzdory omezením. Je také ale mnoho
lidí, kteří potřebují „jen“ vlídnost, radu, podporu. V
takovém případě může být moudrým naslouchajícím
terapeut či duchovní. Tíhy současné doby, která na
mnohé z nás doléhá, jsme si dobře vědomi, proto
nabízíme lidem v tísni následujících několik
telefonních čísel, na která se mohou s důvěrou
obrátit, budou-li rozhovor potřebovat …
P. Tomáš Enderle
děkan ŘKF Polička
608 719 872 (po – pá, 14 – 17 h)
P. Ondřej Špinler
farář ŘKF Sádek
604 536 470 (út – so, 9 – 16 h))
P. Milan Romportl
farář ŘKF Borová
775 651 602 (po – pá, 14 – 17 h)
P. Stanislav Tomšíček
farář ŘKF Svojanov
732 513 972 (po – pá, 9 – 12 h)
P. Josef Matras
okrskový vikář, farář ŘKF Bystré
605 230 393 (po,st,čt pá 14 – 17 h)
P. Josef Glogar SDB
farní vikář ŘKF Sebranice - 731 600 085
Pro lidi osamělé, zahlcené starostmi,
smutkem a zmatkem dnešních dnů nabízíme také
možnost rozhovoru s terapeutkou
- telefon 731 604 683.
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Charitní půlrok

Jak šel s námi čas ...
... od prosince do května

Pomohli jste mi stát se dobrým člověkem
Příběhy z Indie v Poličce

Začátek roku byl jako tradičně ve znamení
Tříkrálové sbírky. Ovšem čas konání byl snad to
jediné, co zůstalo v rámci realizace "Tříkrálovky"
tradiční. Stejně jako celou společnost i chod této
akce zasáhla koronavirová vládní opatření a my
byli den ode dne stále ve střehu, připraveni na
několik variant koledování. Vlastně vše ostatní
pro nás bylo nové, originální, zvláštní, tak trochu
nejisté a nakonec ve výsledku zcela překvapující,
nádherné a úctyhodné. Zkrátka cenná zkušennost
a svědectví o tom, že je kolem nás obrovská
spousta dobrých lidí, kteří nám byli svou
spoluprací a podporou úžasným způsobem
nakloněni a my si toho velice vážíme. Proto jsme
zpracovali krátké poděkování do videa, které
můžete shlédnout
na www.policka.charita.cz
nebo www.charitapolicka.cz/podekovani. Snažili
jsme se v něm vystihnout vše, co nás letošním
netradičním ročníkem provázelo – nadšení, práce,
radost, přízeň lidí i počasí … Moc bychom stáli o
to, aby se poděkování dostalo k široké veřejnosti,
která se svými dary má na výsledku sbírky svůj
jednotlivý a jedinečný podíl. Ze srdce děkujeme.

Mgr. Marcela Vraspírová
správní středisko OCHP

Vysoušíme s Tescem

Letos se v březnu ve farním kostele sv. Jakuba v
Poličce uskutečnila putovní výstava příběhů z Indie „Za
naše úspěchy vděčíme Vám“. Diecézní charita Hradec
Králové tímto způsobem vypráví příběhy úspěšných
absolventů projektu Adopce na dálku®.
Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat
dalším lidem. Mnozí z dnes již dospělých absolventů
prožívali v dětství těžké chvíle kvůli nemoci nebo úmrtí
jednoho z rodičů. Naštěstí se jich ujali indičtí partneři
projektu Adopce na dálku®. Když se pak tito mladí lidé
postavili na vlastní nohy, začali někteří sami finančně
podporovat chudé děti a další jim ve svém volném čase
pomáhají třeba s domácími úkoly. Dárci Diecézní
charity Hradec Králové podpořili od roku 2000 více než
6500 indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání.
Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů
projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní
sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich
sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje
rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost.
Před svým březnovým
zastavením v Poličce byla tato putovní výstava
instalována v Havlíčkově Brodě, Náchodě nebo
Ústí nad Orlicí. V Poličce bude výstava k vidění
znovu v měsíci květnu,
kdy bude přístupná široké veřejnosti ve vstupních
prostorách historické radnice na Palackého náměstí.
Mgr. Marcela Vraspírová

Poděkování
"Skupině 1983"
Významnou podporu poskytl naší Charitě
Nadační fond Tesco z programu "Vy rozhodujete,
my pomáháme“. Částku 20.000 Kč jsme získali
na pořízení dvou vysoušečů vzduchu. Jejich nákup
již proběhl, oba už jsou plně vytíženy a slouží pro
řešení tíživých situací v našem regionu.
Tímto děkujeme Nadačnímu fondu Tesco, že
podpořil náš projekt „Dovolte nám pomáhat tam,
kde voda znehodnotila Váš domov“. Velmi
oceňujeme jeho spoluúčast na řešení možných
krizových situací.

RNDr. Eva Skalníková
správní středisko OCHP

Rádi bychom z celého srdce poděkovali skupině lidí,
dovolte nám ji označit jako „Skupina 1983“, která se
dala dohromady a nashromáždila finanční prostředky na
zakoupení koncentrátoru kyslíku, dokonce dvou těchto
přístrojů za spolufinancování naší Charity. Tyto
přístroje budou sloužit lidem s dýchacími problémy,
kterých v době pandemie přibývá (klientům charitních
slkužeb i zájemcům z řad ostatní veřejnosti). V dnešních
dnech je tato zpráva rozhodně tou zprávou, která přináší
radost a utvrzení, že dokážeme společně konat dobré
věci a pomáhat druhým. Ještě jednou: „Děkujeme
Vám.“
RNDr. Eva Skalníková

3

Spolupráce s městy a obcemi
je jedním z pilířů naší práce

Dovolte mi malý osobní úvod. Možná to znáte.
Děláte práci, která Vás naplňuje, máte ji rádi a
člověk, kterému ji poskytujete, je naladěn na Vaši
vlnu. Co víc si člověk může přát… Mluvím o práci
v sociálních službách. Ve srovnání s touto činností
se může zdát práce v „kanceláři“ fádní, možná až
příliš statická. Přesto už několik měsíců „sedím na
dvou židlích“, pracuji na půl úvazku v denním
stacionáři a na druhou půlku v kanceláři, kde jsou
mou náplní žádosti o granty a dotace. Věřili byste,
že i toho může být napínavá „jízda“?
Bez finančního zabezpečení by naše služby zely
prázdnotou. Některé prostředky nám poskytuje stát,
Pardubický kraj, některé různé nadace, či naši
klienti, další třeba štědří dárci. Kdo je našim velkým
podporovatelem, to jsou místní samosprávy. Je na
uvážení rad a zastupitelstev, jak dokáží prosadit a
vzít za své, že za jejich občany v různě nelehkých
situacích dojíždí naše služba nebo oni dojíždějí za
námi a že je na tuto činnost nutno nashromáždit
dostatek finančních prostředků. Zkrátka, jsme
financováni vícezdrojově.
Když jsem nastoupila do kanceláře naší Charity a
postupně jsme si stanovili cíle, kterých by bylo
potřeba v této oblasti dosáhnout, vyrazili jsme s
panem ředitelem na návštěvy obcí a jejich
představitelů. Cílem bylo vysvětlit, co nás vede k
našim žádostem o finanční příspěvky, jaké služby
poskytujeme, jak se územně propojujeme s jinými
charitami. Na druhou stranu nás i zajímalo, jak oni
vnímají nás, zda jsme z jejich pohledu prospěšní
občanům a zda naše služby jsou v obcích vítány.
Myslím, že ve všech případech, byla setkání
nesmírně užitečná. A to i tehdy, kdy nám místní
rozpočty nebyly nakloněny a někde ani letos
nemohu být. Přesto si spolupráce s městy a obcemi
velmi vážíme a vnímáme je jako někoho, kdo s námi
pluje na jedné lodi, protože občané i naši klienti
jedno jsou.
Děkujeme Vám za spolupráci a věřte, že se o Vaše občany
staráme ve všech službách staráme s otevřeným srdcem.

RNDr. Eva Skalníková
správní středisko OCHP

Vstřícnost
+ domluva
= spolupráce
Pokud můžeme, rádi pomůžeme. A tak jsme v
březnu spolupracovali na převozu občana Poličky na
testování do Litomyšle. Občan neměl možnost se do
Litomyšle dopravit sám a testovací tým neměl v daný čas volnou kapacitu, aby mohl hned přijet. Proto
po domluvě s městem zajistila pracovnice Oblastní

chartity převoz na PCR testování do Litomyšle. Díky
rychlému testování se mohla nastavit rychleji opatření
k omezení šíření nákazy. Těší nás, že pracovníci
Charity v případě potřeby neváhají a pomáhají tak rovněž v situacích, kdy je jen podezření z onemocnění,
nebo i pomáhají u klienta s již prokázanou nemocí
covid - 19.

Mgr. Martin Dvořák
ředitel OCHP

Připravujeme
II. ročník Nebeské aukce
aneb Cool v mém srdci ...
Co je Nebeská aukce? Nebeská aukce je naším
charitním online projektem, ve kterém zájemci kupující dostanou jedinečnou možnost zakoupit si,
resp. vydražit výtvarné dílo. Téma II. ročníku
Nebeské aukce zní: „Cool v mém srdci“. Pro tvorbu
výtvarných prací na toto téma jsme oslovili žáky druhého stupně ZŠ a také poličské gymnaziální a
středoškolské studenty. Nebeská aukce bude
prezentována a bude probíhat prostřednictvím
www.aukcecharita.cz. Jako kupující se pak aukce
může účastnit široká veřejnost. Nebeská aukce je
benefiční akcí. Finanční prostředky, které se nám
podaří za prodej výtvarných děl letošního ročníku
nashromáždit, věnujeme na opravy a dovybavení
Charitního domu IV. na Vrchlického ulici. Věříme, že
v tomto roce již budou moci být veškeré přípravy
korunovány realizací a rádi tak nabídneme jistě
poutavá díla našich mladých výtvarníků v Nebeské
aukci ve dnech 1. - 10. září 2021. Od 20. září potom
chystáme z děl zařazaných do aukce uspořádat
výstavu, která by měla proběhnout v prostorách
Knihovny Polička. Září se sice zdát být ještě daleko,
ale již nyní se můžete těšit s námi ...
(mv)

Našla jsem se ve Fimfáru
Charitní obchůdek Fimfárum má od
prosince "novou paní"... "Fimfárovská
práce není jen o prodávání, přijímám ji
jako službu, ve které i ráda předávám
dobrou náladu", říká o své nové pracovní roli Renáta
Petrová. "Zabydlela jsem se tu okamžitě a skočila do
práce s nadšením. Nedokážu být nečinná, stále něco
tvořím, předělávám a snažím se, aby zde bylo pro
zákazníky vlídné a zajímavé prostředí, kam budou
rádi chodit a nakupovat. Těším se na spolupráci s
klienty z charitních AC dílen, tato setkání mne teprve
čekají. V čase, kdy je obchod z důvodu vládních
opatření zavřený, rozhodně nezahálím. To pomáhám
charitním kolegům s jinou prací, s radostí se pouštím
třeba do mytí oken, kterých máme na Charitě
'požehnaně'. Na každý den se upřímně těším a moc si
vážím vstřícného, přátelského kolektivu napříč
Charitou. Jsem tu zkrátka šťastná."
(mv&rp)
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Běžím(e) srdcem pro Domácí hospic
sv. Michaela ... ...
...
... ...
Myšlenka tohoto běhu vznikla v souvislosti se
současnou nelehkou dobou. Protože už delší čas byla
bohužel všechna sportoviště zavřená, hodně lidí
začalo běhat jen tak v přírodě. Ať už pro kondici
nebo pro radost, je to určitě dobře. Proč toho
nevyužít pro dobrou věc? Každý sportovec při a po
svém výkonu prožívá možná trochu bolesti, ale také
určitě krásné pocity radosti, a hlavně vděčnost za to,
že běhat a sportovat může. A tak jsme se touto
sportovní aktivitou rozhodli podpořit rozvíjející se
Domácí hospic sv. Michaela, kdy svou účastí i svým
výkonem chceme vyjádřit podporu a blízkost všem
našim hospicovým pacientům, kteří se ve svém
„běhu života“ již blíží do cíle, i jejich pečujícím
rodinám a blízkým. Proto jsme naši akci nazvali
„Běžíme srdcem pro Domácí hospic sv. Michaela“.
A co Vy, přátelé, byli jste na trati s námi 😊 ?
Výsledek této dubnové akce se míjí s uzávěrkou
Zpravodaje, proto více informací přineseme v příšštím čísle.
(mv)
Pár běžeckých momentek & fotovzpomínek

Pozdrav z mateřské (běžecké :-) dovolené
V předchozím příspěvku jsme Vás seznámili se
sportovním počinem, kterým poličská Charita oslovila
v dubnu širokou veřejnost k účasti na jarní pohybov
aktivitě ve prospěch Domácího hospice sv. Michaela.
Celý nápad s touto akcí pochází od naší milé kolegyně,
Ivy Rokosové, která je tělem i duší nadšený chariťák i
sportovec. To, že "žije" prací i na mateřské dovolené
dokládají následující řádky.
"Možná podle názvu budete očekávat, že
následující článek bude převážně o péči o mého nyní
už skoro ročního syna, o přebalování, o kojení, o
příkrmech, procházkách s kočárkem, prostě o tom, co
se běžně na mateřské dovolené dělá. Ano, to všechno
dělám a moc si to užívám. Jsou to velmi krásné
starosti a radosti, ale to bych asi nebyla já, kdybych s
tímto končila a také by ten rok mateřské musel být v
době „normální“. Moje mateřská dovolená začala
netradičně už tím, že jsem rodila s rouškou a bohužel
bez manžela, ale i to se dalo zvládnout a byl to velmi
krásný porod. Ale vůbec jsem nečekala, jak
dobrodružná mateřská dovolená mě čeká, a to mám za
sebou teprve rok. Jako všichni, kdo mají malé děti
školou povinné, mám doma 9letého Kryštůfka, se
kterým se každý den učím, píšu úkoly a velmi často
mu organizuju i odpolední čas, aby byl smysluplný a
aktivní. Co se aktivity týče, té mám opravdu hodně,
začala jsem hodně běhat, i s kočárkem, a to i přes
únavu fyzickou, protože pohyb mě drží v duševní
pohodě a dobré náladě. V prosinci, v čase adventním,
mě nadchl běh pro tři děti s postižením, a tak jsem s
kočárkem i bez kočárku naběhala bezmála 400 km.
Celá parta „Advenťáků“ pro děti vyběhala přes jeden
milion korun. A tato krásná akce mě přiměla k nápadu
využít běhu a pomoci také pro naši Charitu. Nebude to
pravděpodobně taková částka, ale to nevadí. Každá
koruna se počítá. Srdečně Vás tedy zvu na běh, kterým
podpoříme Domácí hospicovou péči. Takže máme na
to celý duben. Věřím, že z toho budeme mít všichni
radost a všem nám to něco přinese. Domácímu hospici
Sv. Michaela peníze, nám dobrou náladu, pohyb,
radost a třeba i víru, že svět bude zase jednou
normální. Mějte se krásně a ať jste zdraví a prostě jen
obyčejně spokojení."

Ivana Rokosová, Dis.
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Zprávy z charitních služeb
Charitní ošetřovatelská služba a Domácí hospic sv. Michaela (CHOS a DHP)

Čas máme vždy na to, na co si ho uděláme
Co vlastně znamená slovo čas? Relativní pojem, který každý
z nás v určitých okamžicích vnímá jinak a má pro něho jiný
význam. Jsou v životě situace, kdy pro nás čas znamená
dlouhou dobu, která se vleče a jen sledujeme hodiny, kdy už
konečně budeme moct jít kam chceme nebo být s někým, kdo
pro nás něco znamená. Ale na druhou stranu jsou chvíle, kdy
čas vnímáme jako pouhý okamžik, který trval tak krátce a rádi
bychom tento čas prodloužili.
Toto vnímání je ovlivněno i věkem. Každý z nás určitě
vzpomene, jak jsme si jako děti říkali "už abychom vyrostli a
byli dospělí", ale ta doba nám připadala jako věčnost.
V dospělosti už míváme spíš pocit, že toho času máme méně
a méně. A ve stáří už nás tento čas většinou doběhne.
Čas lze ale také vnímat jako hodnotu, kterou můžeme
pomoci nebo podpořit či dát najevo, že nám na druhém záleží.
Věnovat náš čas někomu, kdo ho potřebuje je velmi podstatné.
A jak se říká "čas máme vždy na to, na co si ho uděláme"
Ze své pozice zdravotní sestry, kdy navštěvuji pacienty v jejich domácím prostředí, musím říct, že jsou velmi vděční za
každou chvíli, kterou s nimi strávím a promluvím alespoň pár
slov, které je potěší. A zároveň to těší i mě a naplňuje pocitem,
že tato práce má velký smysl a není jen pouze o odbornosti, ale
také o lidskosti.
Na druhou stranu se bohužel ve své praxi setkávám s tím, že
i ti nejbližší si tento hodnotný pojem nemohou pro své blízké
udělat. Možná je to i dnešní uspěchanou dobou, která vyžaduje,
aby lidé byli dlouho ve svém zaměstnání a po návratu domů na
ně ještě čekají domácí povinnosti a děti, kterým je také potřeba
se věnovat. I přesto bychom neměli zapomínat na své blízké a
ostatní lidi, kteří nás potřebují.
Nikdy totiž nemůžeme vědět, kdy tuto pomoc nebo tento čas
budeme od druhých potřebovat my. Kdy budeme rádi, že s námi
někdo promluví, vyslechne nás nebo nám bude jen pouze na
blízku. Je to jen pouhopouhý čas, který vlastně znamená tak
moc ...

Bc. Pavlína Ehrenbergerová
zdravotní sestra

Domácí hospic sv. Michaela
2014 - 2021
Od roku 2014
poskytuje Oblastní charita Polička
službu Domácího
hospice sv. Michaela. Rok 2021 je pro tuto službu rokem
změn směřujících k posílení a rozvoji
poskytování služeb domácí hospicové
péče více pacientům (a jejich rodinám),
též na větším území regionu. Změna ruku
v ruce přichází také v organizačních
záležitostech. Pomyslné žezlo vedení
služby předala od 1. března dosavadní
vedoucí a vrchní sestra Želmíra
Plecháčková své nástupkyni Mgr. Jitce
Kosíkové, zdravotní sestře,
která působila v misích Lékařů bez hranic, byla členkou týmu pražského hospice Cesta domů,
sestře, která po profesním proplutí světa
skromně a bez dávání na odiv sesbírala
všechny své cenné zkušenosti a přivezla si
je do poličské Charity. Novou posilou
hospicového týmu je také MUDr.
Magdalena Vlachová.
Od obou vedoucích služby DHP
směřují ke čtenářům i klientům naší
domácí hospicové péče následující slova.
Želmíra Plecháčková: "Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem rodinám, do
kterých jsme vstoupili jako hosté, za jejich
statečnost a obrovské nasazení při péči o
jejich blízké. A také za obrovskou
podporu veřejnosti, které se nám stále
dostává. Zachovejte nám, prosím svou
přízeň. Jsme tu pro vás.“
Jitka Kosíková: "Nevím, zda si mohu
troufnout něco vzkazovat. Na to jsem tady
v Poličce krátce. Napsat, že se těším, až se
potkáme, je trochu podivné vzhledem k
tomu, že se naše práce týká těžkých
okamžiků v životě. Napadá mne jediné:
‚Carpe diem, quam minimum credula
postero.‘ - Užívej dne, neboť budoucnost
je nejistá.“
(mv)
Fotografie přibližují tým DHP při tvorbě koncepce v roce 2014, dále Ž. Plecháčkovou, Mgr. J. Kosíkovou a
MUDr. M. Vlachovou v r. 2021.
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Občanská poradna a Nízkoprahové denní centrum (OP a NDC
S tím sousedem je to těžké a se sousedkou taky aneb
(i úsměvné) příběhy z praxe, když nás potká problém
Potkávají nás různé problémy. Mohou se týkat mnoha
oblastí a neodmyslitelně k nim také patří problémy mezi
sousedy. Dohady o centimetry z hranice pozemku, o půl
metru kolem plotu, o přílišné šumění stromu v sousední
zahradě a jiné „zásadní“ věci. Ale není problém jako
problém.
„Prosím Vás, my máme problém se sousedem,“ začíná své
líčení obtíží nenápadná starší paní. „Máme domek a vedle nás
je také domek, ten si teď někdo koupil a není možné se s ním
dohodnout.“ Takový příběh jsme již v poradně slyšeli
mnohokrát, a tak se pokouším zjistit, na čem se není možné
dohodnout. „Víte, soused si pověsil na plot plachtu a nám teď
na zahrádce u plotu nic neporoste.“ Aha. Snažím se pátrat
dále: „Takže váš soused si dal na plot plachtu a ta Vám teď
stíní na zahrádku?“ „No, stíní… Ona naše zahrádka je o něco
níž, než ta sousední, přes tu plachtu tam to sluníčko nemůže.“
„Dobře, a plot je na hranici vašich pozemků?“ „Ano, a on
tam má takovou tu děravou plachtu, takovou jako
vojenskou.“ „Mohu se zeptat, co myslíte tou děravou
plachtou?“ „No, taková spíš jako síť.“ „Aha, Váš soused si na
plot pověsil vojenskou maskovací síť.“ „Ano právě tu. A ona
ten plot zatěžuje.“ „Máte obavy, že vám plot spadne do
zahrádky?“ „Ale ne, ten ještě nějakou dobu vydrží.“ Jelikož
se zatím žádný zásadní sousedský spor nepodařilo objevit,
pátrání pokračuje a spolu s ním snaha o nalezení nějakého
kompromisu. „Víte, myslím si, že by bylo dobré si se
sousedem promluvit. Třeba by se našlo nějaké řešení, jak to s
tou sítí udělat.“ „Ale my jsme s ním už mluvili,“ ujišťuje
paní, „ale on ji jen posunul asi metr od toho plotu.“ „Takže
jestli tomu dobře rozumím, síť už nevisí na plotě?“ „Ne. Má ji
nataženou mezi stromy, asi metr od plotu. Povídal, že chce
mít soukromí.“ „Promiňte,“ pokouším se mírně oponovat,
„ale na tom se mi nezdá být nic špatného, že Váš soused chce
mít soukromí na své zahradě. Dokonce Vám vyšel vstříc a
posunul síť dál od plotu, aby Vám tam nevadila.“ „No jo, ale
to přece není normální, takhle se chovat k sousedům, jaké
soukromí?“ „Víte možná, že se na celou věc nedívám úplně
správně,“ snažím se hledat smířlivý tón, „ale zdá se mi, že
Váš soused je celkem vstřícný člověk, a jediné, co chce, je
mít na své zahradě soukromí. Proto na svém pozemku natáhl
mezi stromy maskovací síť, aby do zahrady nebylo vidět.“
„No, to je právě ono!“ Paní se rozzáří oči a já naopak chápat
přestávám. Znovu tedy kladu otázku, abych pochopil
„závadnost“ sousedova chování. Paní mi s mírnou
netrpělivostí vysvětluje: „Vždycky když jsem přišla do
kuchyně, podívala jsem se z okna a viděla jsem, co se u
sousedů děje. No a copak teď něco uvidím, když tam má tu
síť? Teď se můžu dívat tak akorát na náš plot. No řekněte, je
tohle to vůbec možné?“ Že na jednání jejího souseda není nic,

čím by jí vadil, a že si na svém pozemku,
do své zahrady maskovací síť klidně může
umístit, si paní slyšet nepřála. V duchu mě
napadlo, že se sousedy je opravdu někdy
potíž a možná i se sousedkami.
Zbývá dodat, že se nakonec přeci jenom
podařilo nějaký kompromis najít. Na svou
otázku, co má dělat, když má před okny
plot, dostala paní návrh vysázet kolem
plotu popínavé kvetoucí rostliny.

„Až se Vám rozzáří plot záplavou
krásných květů - a věřím, že pro takovou
zdatnou zahradnici, jakou ve vás vidím, to
jistě nebude problém - budete mít z okna
krásný výhled.“ S napětím jsem očekával,
co na to paní řekne. A musím přiznat, že
jsem byl docela rád, když odpověděla:
„Hmm. To by možná šlo.“

Bc. Stanislav Větrovský
Občanská poradna

Rozhovor a naše zdroje v době
pandemie

Krouží kolem nás – doba, kdy se lámou
kry našeho života a nemoc ochromuje
celý lidský prostor ... V izolaci poznáváme
své zdroje. Jsou vnější, spíše povrchní,
nebo hluboko v nás, takové, jimiž krizová
situace nezahýbá? Hledáme je všichni, se
starými mechanismy řešení věcí již neobstojíme. Současné problémy nevyřešíme
uživatelským způsobem bytí. Konstruktivní
způsob hledání cesty musí vyvěrat odněkud
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z prostoru ticha. Hledejme své zdroje a
připusťme si odvážnou myšlenku, že i my
sami se můžeme stávat zdroji jistoty pro
druhé. Jak? Tichou nenápadnou cestou –
úsměvem, telefonátem, návštěvou, pokud
je to možné. Citátem zaslaným někomu,

kdo zápasí. Modlitbou za člověka, o jehož
velkém trápení ví jenom Bůh. Statečným a
odvážným slovem o poměrech, pravdivým
pojmenováním stavu věcí, nelhostejností k
situaci druhého, snahou o nápravu věcí
veřejných. V temných zákoutích života
může slovo druhého posvítit na cestu,
pomoci, aby nepadl, neztratil ve tmě
odvahu. Jaký to prostor pro sdílení
evangelijních příběhů do dnešní doby!
Takový rozhovor uzdravuje. Rychlostí
blesku se objevují na internetových
serverech
zprávy
o
negativních
zkušenostech dneška (týrání seniorů v
pečovatelských
domech,
hromadné
autohavárie, podrobnosti utrpení obětí
domácího násilí…). Za pár hodin již
zprávu nedohledáte. Nahradí ji jiná,
podobně útočící na stabilitu naší psychiky.
Ta rychlost informací, jež cválá na vlně
„rozhodující sledovanosti“, je přímo
ďábelská. Bere nám prostor a schopnost o
věcech přemýšlet, uvažovat o slyšeném a
viděném.

Denní stacionář a AC dílny (DS a ACD)
Jediná má zpětná vazba je mé svědomí
Dívám se do očí
a ony mlčí,
sledují každé moje pohnutí,
svět se kolem těch očí točí
a oni zůstávají téměř bez hnutí.
Dotknu se ruky,
podám pití,
pomůžu rtům se napíti,
klid polknutí a někdy zakuckání,

Neustálé zahlcování informacemi, které nemůžeme strávit,
ochromuje naše vnímání. Ztrácíme šanci v prudkém toku
událostí rozlišovat, co je podstatné, co nepodstatné, co je
prospěšné, co škodlivé či lživé a směšné ... Samota a nucená
izolace dneška nás paradoxně může navrátit k sobě samým. K
vytvoření rytmu a harmonogramu dne, k činnostem, jež kotví.
Také k promýšlení věcí do hloubky a tvoření sítě pomoci
druhým a pro druhé.
Přivádí nás k opuštění egocentrismu, ke starosti o ostatní,
k vědomí, jak nesmírně jsme na sobě závislí. A to i přes
veškerý dosavadní rétorický „humbuk“ o nezbytném
prosazování individuality, práv a potřeb člověka - myšleno
zde v uživatelském, materiálním smyslu bez ohledu na druhé.
Člověk byl stvořen k pospolitosti, ke společenství s
druhými, k souznění duší. Bez vody rostlina usychá a stejně
tak člověk bez rozhovoru. Znovu se tedy k naslouchajícímu
rozhovoru vracím – zachovává lidství a důstojnost lidí, ač
mnozí přišli o všechno - své blízké, majetek, postavení, společenskou prestiž, o naději…
Dovolím si citovat z knihy benediktinského mnicha
Anselma Grüna Kdybych měl už jen jeden den života:
„Co se děje, když s někým mluvím? Letí má slova jen
kolem jeho uší, anebo vzniká při rozhovoru společenství,
vzájemné pochopení, tušení společného základu, z něhož
žijeme oba? Mluvím k druhému tak, že se nad ním otevírají
nebesa, anebo mu svými slovy vezmu všechnu naději, takže
se v něm všechno zbortí?“

Přeji všem čtenářům dostatek času a odvahy k čištění
studní vlastních zdrojů a k rozhovorům s druhými.
Mgr. Jana Flídrová

to všechno vidím,
přesto přeju si
… abych Vám více rozuměla,
abych se mohla s Vámi aspoň jednou smát,
i tak je služba moje skvělá,
mé svědomí je se mnou napořád
.......…
Za vřelé veršované vyznání
ke své krásné práci
v Denním stacionáři
děkujeme jedné (na vlastní přání nejmenované)
charitní kolegyni :)
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Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče (SAS a NRP)

„Když můžeme, pomůžeme“ …
Naše služba Šance pro rodinu je připravena být
nablízku rodinám, které se náhle ocitly nebo dlouhodobě
ocitají v obtížné, zátěžové nebo stresující životní situaci.
Co si pod tím můžeme představit? Může jít o náhlou
ztrátu zaměstnání, vážnou nemoc blízkého, potíže s
výchovou dětí či jejich školní přípravou, dlouhodobá
péče o hendikepované dítě a mnoho dalších situací …
Při závažných obtížích rodiny, kdy může být
ohroženo zdraví a vývoj dětí, do řešení situace vstupují
pracovníci sociálně právní ochrany dětí. Ti pak často
osloví naši službu, abychom rodině pomohli. V těchto
případech se obvykle jedná o klubko spletitých starostí a
problémů, které se s rodiči a dětmi snažíme rozplést.
Tato práce je pro rodinu i pracovníky velmi náročná –
rodiče často nevnímají, že by měli nějaký „problém“. Za
úspěch považujeme navázání vztahu s rodinou,
překonání jejich nedůvěry k nám a ochotu věnovat se
dílčím starostem rodiny.
Daleko lepší pro nás i pro rodiny je, když nás osloví
přímo člen rodiny nebo jeho blízký, soused, kamarád…
v situaci, kdy se rodině přestane dařit. Stačí začínající
problémy dítěte se spolužáky nebo se zvládáním učiva,
stačí krátkodobý výpadek příjmů rodiny nebo třeba
neshody s partnerem či s dětmi, které se promítají do
dalších oblastí života… Každý z nás se někdy v životě
ocitne v náročné situaci a nemusí mít právě kolem sebe
člověka, který mu bude nablízku. Pracovníci Šance pro
rodinu jsou vám k dispozici. Budou vám oporou a
společníkem při hledání cest z nastalé situace, dokážou
vám i prakticky pomoci.
Víme, že je těžké překonat pocit, že „bych si měl/a
situaci vyřešit sama“, že „ostatní mají přece také
problémy a poradí si“. Občas nevidíme žádné
východisko ze své situace nebo si sami neuvědomujeme,
že bychom pomoc potřebovali. Proto bychom rádi
apelovali na vás čtenáře. Buďte vnímaví ke svému okolí
a pokud znáte rodinu, která se potýká s těžkostmi,
pošlete ji nebo doprovoďte k nám, do služby Šance pro
rodinu. Pracujeme diskrétně, nikdo další se o návštěvě
rodiny nedozví.
Děkujeme všem – odborníkům, pedagogům a dalším
lidem, kteří pracují s dětmi, že nás rodinám v obtížích
doporučují. Zvláště v dnešní době, kdy všem chybí
sociální kontakty, je to náročné. Velmi si ceníme všech,
kteří mají oči a srdce otevřené, a nasměrují potřebnou
rodinu do Charity.

"Rodina není tou
nejdůležitější věcí.
Je totiž vším."
(Michael J. Fox)

Šance pro rodinu je tým lidí, kteří pomohou a poradí
rodinám, které se ocitly v obtížné situaci a chtějí najít
řešení. Napomáhá všem členům rodiny, aby se mohli
dle svých možností a schopností do řešení situace
zapojit, aby došlo ke zlepšení. Služba je určena pro
rodiny v obtížné životní situaci, které potřebují
poradenství, podporu nebo pomoc a je poskytována
zdarma.

Mgr. Markéta Šafářová

Tým služby SAS a NRP
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Charitní pečovatelská služba a Osobní asistence (CHPS a OA)
Senioří se covidu nebojí, nejhůře snáší osamění
Paní Helena Michálková pracuje již 3 roky ve službě Osobní asistence Oblastní charity Polička, kde se
stará o několik lidí starších 80 let. Jak prožívají tuto nelehkou dobu a jak vypadá práce osobní asistentky,
se dočtete v rozhovoru.
Nemáte někdy pocit, že ta samota je pro tyto lidi už
devastující? Že v tomto věku už toho člověk tolik
Jak se vaše práce změnila zhruba od března
nemá, tolik vjemů, a jestli chybí setkávání, nemůže to
2020, kdy je zde covidová epidemie?
mít třeba nějaké negativní psychické vlivy a přerůst
"Nemyslím, že by se nějak zásadně změnila.
třeba i v deprese?
Změna je pouze v tom, že musíme dodržovat více
"Působí to na ně hodně negativně, a pokud často
hygienu a dezinfekci, ústenky a respirátory, což
poslouchají v televizi zprávy, tak je to rozhodí vždycky.
dost zatěžuje, protože když to máme mít šest
Proto, když tam jsme, tak jim říkáme: tak si to tak často
hodin na obličeji a při koupání, tak je to docela
nepouštějte, protože stejně tomu nepomůžete, nechte to
náročné. Musíme často používat dezinfekce,
být. I děti jim pak zakázaly si to pouštět a pak to bylo
časté mytí a dezinfikování rukou a nošení
lepší. Jenže pak na to zapomenou a zase jsou zvědaví a
respirátorů a jednorázových rukavic."
zase si to pustí, tak je to tak trochu dokolečka.
A jak poznáte, že jste v pořádku?
Někteří lidé jsou dost smutní a působí to na ně negativně.
"Chodíme často na testy, každých pět dnů.
Když pak k tomu přijde nemoc a třeba bolesti a samota,
Antigenní testy nám dělají zde, u nás v kanceláři.
tak se může vyvinout i deprese."
Zrovna dnes ráno jsem byla. Před službou, vždy
Takže starší lidé teď žijí určitě víc osaměle...
pátý den, tak abychom se zde nepotkávali. Pět
"Ano, dříve k nim třeba zaběhla sousedka a teď nikdo.
minut musí být mezi námi časový rozestup a po
Mohli chodit víc do kostela a teď jim řeknou, zůstaňte
testování máme za 20 minut výsledky. Zatím
doma, pan farář za vámi přijde. Jenže v kostele potkali
jsem pozitivní nebyla."
ostatní lidi a cestou domů si popovídali a to teď nejde a
Takže máte nějakou jistotu, že jste negativní…
chybí jim to .
"Hlavně se vlastně člověk musí všeobecně
My je občas vezmeme na procházku, ale někam, kde
chránit tak, aby chránil sebe i klienta. Kvůli práci
nikoho nepotkáme s rouškami a tak. Pomohlo to léto, kdy
jsem omezila kontakty a nechodím nikam, kde je
běžel život vcelku normálně. Ale teď už to zase trvá
víc lidí. Chodím do přírody nebo na zahradu nebo
dlouho."
za vnoučaty, ta jsou doma, protože jsou malá a
Jak se dívají na očkování, myslí si, že to něco vyřeší?
maminka je s nimi doma."
"Zatím se k tomu neupínají a jsou obezřetní. Chtějí to
A máte strach, že budete pozitivní?
konzultovat se svým lékařem. Cítí nejistotu, zda to pro ně
"Ne, vůbec se toho nebojím, jsem úplně v klidu."
vůbec bude dobré."
O koho se teď staráte jako pečovatelka?
A vy, jako pracovníci v sociální službě, budete mít
"Moji klienti jsou lidé, kteří mají přes 80 roků,
přednost při očkování?
chodím ke čtyřem. Po určitém čase se s děvčaty
"Ptali se nás, jestli se budeme chtít očkovat. Pokud
vyměníme. Třeba po třech týdnech, ale většinou
budeme chtít, tak ano. Je to na individuální domluvě a
nás dávají k jednomu klientovi, abychom něco
rozhodnutí každého. Já si říkám, že to zatím nechám
neroznesli."
potřebnějším, nebráním se tomu, ale zatím jsou určitě lidi,
A jak podle vás tuto dobu prožívají staří lidé?
kteří to potřebují víc."
"Nezdá se, že by z epidemie byli nějací nešťastní
nebo vystrašení. Covid nevnímají jako něco
hrozného; říkají, že stejně mohou na něco zemřít.
Největší hodnotu pro ně má jejich rodina. Oni
jsou spíš nešťastní z toho, že se nemohou stýkat
se svojí rodinou, s vnoučaty, s pravnoučaty.
Stěžují si, že jim je smutno. Byli zvyklí, že za
nimi děti přijely, přijela vnoučata a pravnoučata,
ale ti to omezili. No tak aspoň si telefonují, ale
stejně jsou více osamělí. Jejich děti se bojí, že by
na ně mohli něco přenést, protože chodí do práce,
Jak vypadá váš den, co vše u těch klientů děláte, jak
tak kontakty omezili."
jim pomáháte?
(pokračování na další straně)
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"U každého je to jinak. Například chodím k paní,
které ráno pomůžu z lůžka, to už by nezvládla,
uděláme hygienu, vykoupu ji, vysušim vlasy,
promazám, obléknu ji, podám snídani a pak, co
chce. Buď luštíme křížovky, nebo sudoku, u těch
křížovek se někdy docela zasmějeme, protože to
špatně přečteme. Pak pomáhám s domácími
pracemi. Pomáhám jí na toaletu. A tak. U jiné
paní si zase hodně povídáme, pomodlíme se
spolu, pomáhám jí třeba udělat vánočku, najíst
se, dělat ruční práce. Ji to strašně těší, tyhle
domácí práce a chce si stále připadat k něčemu.
Když je potřeba, nakoupím."

A jak dlouho už děláte tuhle práci?
"Já s lidmi pracuji 16 let, z toho 13 let jsem
pracovala na LDN jako všeobecný sanitář a
poslední tři roky teď v Charitě."
Takže znáte tu práci z prostředí LDN.
V porovnání s tím je pro staré lidi asi lepší,
abyste jim pomáhali u nich doma…?
"Ano, určitě, jsou ve svém prostředí, je to lepší.
Když jsou na LDN, tak ta rodina za nimi většinou
ani nechodila. Nebo za některými ano a za
některými ne. A to bylo poznat, že jim to moc
chybí. Ten kontakt s tou svojí rodinou.
Společnost by měla dělat hodně pro to, aby
rodina nemusela staré lidi někde odkládat. Aby o
ně mohli pečovat doma. To je pro ně to nejlepší,
aby byli doma mezi svými a tam si mohli umřít."
No ono to vlastně asi snižuje i riziko té nákazy,
že?
"No to určitě ano, kdyby se to zaneslo do LDN,
tak se to roznese mezi všechny, takhle doma jsou
více chráněni."
Nejste už tou prací vyčerpaná, za ty roky?
"Mě ta práce naplňuje, takže ne. Já už dělám přes
důchod, já si nedovedu představit nic jiného, mě
to těší a mám z toho radost."

Ale z toho, co jste říkala, tak neděláte jenom
tu práci osobní asistence, ale trochu poskytujete těm lidem něco jako terapeutickou pomoc,
psychologickou podporu.

"Ano a myslím, že to k tomu patří, protože to poznáte na
člověku, co potřebuje, co mu dělá dobře. Tuhle práci musí
dělat člověk, který to má rád, který má k tomu vztah. Ti
staří lidé nepotřebuji jenom přebalit a vykoupat! Chtějí
někomu vyprávět, jak to bylo, když byli malí, jak to bylo
kdysi a jak je to teď, co rádi dělali a co je bavilo, na to
všechno vzpomínají a je to pro ně strašně fajn, rádi
vypráví své příběhy. A člověk je taky rád, že se něco
takového dozví. Mě to také obohacuje."
Často se říká, že pracovníci v sociálních službách jsou
podhodnocení a jejich práce nemá dostatečné uznání
od společnosti ...
"Jenže tohle nemůže být jen práce, je to poslání. Nesmí se
to brát jako práce, že vydělám peníze a to je pro mě jejich
zdroj. Člověk, který to dělá, v sobě musí mít lásku k
lidem. Sílu mi dává Bůh a to, že mám skvělé
spolupracovnice a nadřízené a jsme tým."

Rozhovor s paní Helenou Michálkovou vedla Markéta Kutilová

Posláním Charitní pečovatelské služby je ulehčit lidem
složitou životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním
omezením či vysokým věkem a zabezpečit jim prožití
důstojného a pokojného života v prostředí domova. Tato
pomoc směřuje k obyvatelům Poličky a okolních obcí,
které naší činností podporujeme v zachování jejich
přirozených vztahů s rodinou a místním společenstvím.
Posláním služby Osobní asistence je podporovat
uživatele služeb z Poličky a spádových obcí v jejich
přirozeném domácím a sociálním prostředí. Služba osobní
asistence pomáhá se vším, co člověk pro své postižení
nemůže zvládnout sám, s cílem umožnit mu žít
plnohodnotný život.
Podrobné informace k poskytování těchto charitních
služeb naleznete na www.policka.charita.cz.
V případě zájmu o služby nás neváhejte kontaktovat.
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Otevřené dveře (OD)
Cesta za spokojeným životem - Začlenit se a žít
plnohodnotný život (o reformě psychiatrické péče)
Reforma psychiatrické péče je mantra, která se v oblasti
psychiatrické péče zmiňuje již několik let a nemálo dalších
jistě bude v těchto kruzích rezonovat. Jejím cílem je
přiblížit českou psychiatrii na úroveň psychiatrické péče
západních zemí. Jedná se nejen o deinstitucionalizaci
(přesun péče z ústavních zařízení do přirozeného prostředí)
a rozvoj komunitních služeb, ale i zvýšení povědomí o
duševním zdraví a destigmatizace těchto témat
Kromě změn v lůžkové péči dochází k posílení péče
komunitní. Pokud totiž pominou zdravotní důvody pro
hospitalizaci, je třeba směřovat člověka nazpět do jeho
přirozeného prostředí. Zde přichází na řadu právě
komunitní služby, které s ním (kromě zdravotních otázek)
řeší jeho sociální situaci, tedy různé aspekty běžného
plnohodnotného života – bydlení, práce, finance,
partnerské, rodinné a přátelské vztahy, volný čas, starost o
domácnost, vyřizování úředních záležitostí atd. Důležité je
proto zvyšovat mezi veřejností povědomí o spektru služeb,
které mohou člověku pomoci, roli duševního zdraví,
preventivních opatřeních apod.
V naší práci se nám velmi osvědčuje spolupráce nejen
se zdravotnickými službami ale i např. sociálními odbory,
rodinou a dalšími blízkými osobami klienta, opatrovníky,
obcemi, návaznými sociálními službami atd. Můžeme
situaci řešit společně a jak se říká – víc hlav, víc ví. Když
je na vše člověk sám, může toho mít nad hlavu a neví si
rady. Proto je velmi důležité najít si někoho, o koho se
můžeme opřít.

V okolí každého z nás je pravděpodobně někdo, kdo se
potýká s problémy v duševní oblasti. V současné nelehké
době nabývá téma duševního zdraví na významu ještě více,
protože má zásadní vliv na kvalitu života jednotlivců i
celých rodin. Z nejnovějších výzkumů vyplynulo, že v
důsledku koronavirové epidemie došlo k nárůstu duševních
onemocnění z 20 % na 30 % a riziko sebevražd se zvýšilo
dokonce trojnásobně! Duševní zdraví by tedy rozhodně
nemělo být opomíjeno. V okamžiku, kdy člověk či jeho
okolí ví, kde hledat podporu, může udělat velký krok ke
spokojenějšímu životu. A to i přesto, že jeho život nějakým
dílem ovlivňuje duševní onemocnění. Onemocnění však –
samo o sobě – nemusí být důvodem dlouhodobých
hospitalizací. Stejně, jako když má člověk například
cukrovku, nebude trávit většinu života v nemocnici. Ano,
.

má jisté omezení, musí dodržovat dietu, občas
mu může být vlivem nemoci hůř, ale i přesto
může být v domácím prostředí a žít spokojený
život. Tak to funguje i v případě duševních
potíží. Pokud se nedaří zdravotní potíže
zvládnout ambulantně, přistupuje se k
hospitalizaci, která ale má trvat jen po dobu
nezbytně nutnou, než se vyřeší zdravotní
stránka věci (pomine akutní fáze nemoci,
nastaví se vhodná forma léčby apod.). Lůžková
péče má v systému péče své důležité místo.
Jakmile je to ale možné, měl by se nemocný
vrátit zpět do „domácí péče“ ve svém
přirozeném prostředí a mezi svými blízkými.
Zde může využít různé možnosti podpory (jak z
oblasti zdravotních a sociálních terénních
služeb, tak další zdroje, které se v jeho okolí
přirozeně vyskytují). I naše služba patří k těm,
které se snaží svým klientům pomáhat a
podporovat je ve spokojeném a samostatném
fungování v běžném životě.
V oblasti péče o duševní zdraví se odehrává
velký posun, stále je to však „běh na dlouhou
trať“. Taktéž i změna pohledu okolí na tuto
problematiku. Stejně tak tomu však někdy je i v
životech našich či našich klientů. Cesta ke
spokojenému životu, ať už s nemocí či bez ní,
není vždy jednoduchá a občas se po ní nejde tak
rychle, jak bychom si představovali.
Jak říká jeden z klientů naší služby: „Vím, že
nemoc ve svém životě mám, nechci však, aby to
bylo to hlavní, co ovlivňuje můj život. I tak
můžu žít spokojeně a snažím se pro to dělat vše,
co je v mých silách.“ A my jsme rádi, že
můžeme být pomocnou rukou a společníkem na
této cestě, nejen u něj, ale i u spousty dalších,
kteří si nebáli říct o podporu.
Mgr. Lucie Dvořáková

Posláním služby Otevřené dveře je podporovat
dospělé osoby s duševním onemocněním v
samostatném zvládání jejich života a snažit se jim
pomáhat v naplňování jejich životních plánů a cílů
tak, aby se ve svém prostředí cítili spokojeně a
plnohodnotně. Otevřené dveře jsou určeny pro
dospělé lidi s duševním onemocněním od 18 let
žijících na území okresu Svitavy, kteří v důsledku
svého duševního onemocnění potřebují profesionální
podporu a pomoc.

Tým OD
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Otevřené – multidisciplinární – dveře
Jedním z důležitých součástí reformy psychiatrické
péče je téma multidisciplinarity. Ta má v praxi mnoho
podob a patří sem i multidisciplinární rozvoj služeb
péče o lidi s duševní nemocí. Jsme velmi rádi, že se
nám počátkem tohoto roku podařilo tým Otevřených
dveří rozšířit hned o dva členy s novými odbornostmi.
První z nich je pracovnice, jejíž „specializací“ je
vlastní zkušenost s duševním onemocněním.
Pro označení této pracovní pozice se ujal
termín 'peer konzultant' a u nás se jí zhostila Romana Zelendová. „Do této pozice mě zavála
vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Již 13 let
totiž bojuji s periodickou depresivní poruchou. Našim
klientům můžu nabídnout pocit sounáležitosti, sdílení

problémů, které duševní onemocnění přináší, vzájemné partnerství. A kolegům zase pohled "z druhé strany".
Druhou odbornost zajišťuje staronový kolega Štěpán Plecháček, který se připomněl
v minulém vydání Zpravodaje. Kromě profese sociálního pracovníka je klientům a pracovníkům služby oporou zejména díky svým zkušenostem psychiatrické sestry.
Jsme velmi rádi, že se nám daří zkvalitňovat
poskytované služby a díky novým pracovníkům
rozšiřovat portfolio možností podpory klientům dle
jejich potřeb. Pomyslnou třešničkou na dortu je fakt,
že tím zároveň naplňujeme záměry strategie reformy.

Mgr. Jana Dobrovolná
vedoucí služby OD

Převzali jsme pro Vás Na téma
"výchova" ...

Celý život si my rodiče, učitelé, vychovatelé klademe otázku, jestli svým dětem nebo
dětem, které jsou nám svěřeny, dáváme ty dobré dary, jestli jim dáváme chléb a ne kamení,
které by je mohlo tížit celý život. Často se svěřujeme v modlitbě s našimi starostmi a
výchovou dětí, prosíme o vedení při naší společné cestě s nimi. Ten největší dar, který
můžeme našim dětem dát, je dar bezpodmínečné lásky. Slovo bezpodmínečně znamená
milovat děti takové, jaké jsou. Neříkejme dětem, že je budeme mít rádi, jen když budou
hodné, budou nosit ze školy dobré známky, budou se chovat slušně. Říkejme to dětem stále
a říkejme to pravdivě.
„Když dítě není milováno, protože je krásné, pilné, hodné a že dělá vždycky všechno dobře,
nýbrž je milováno, i když slintá, kulhá, tluče kolem sebe … je to láska, která nezná a
neklade žádné podmínky.“ (Jiřina Prekopová)
Druhý velký dar, který můžeme dětem dát, je dar bezpodmínečného přijetí.
Bezpodmínečně dítě přijmout neznamená, že budeme na vše říkat ano a vše dětem
dovolíme. Děti potřebují hranice, i my dospělí potřebujeme hranice, abychom se cítili
bezpečně. U malých dětí to platí dvojnásobně. Představte si, že stojíte na vrcholu vysoké
rozhledny, kde není zábradlí. Stejně se cítí dítě, které nemá jasné hranice ve výchově. Pro
děti nejsou hranice ničím omezujícím, když dítěti srozumitelně vysvětlíme, proč v dané
situaci nemůže dělat to, co chce. Stále platí, že my dospělí máme za dítě zodpovědnost.
Každé dítě má na vlastní kůži zakusit klima vlídného přijetí, že je přijaté a že má svou
hodnotu. Je potřeba věnovat dítěti individuální pozornost a když dělá to nejlepší, co umí,
nedělá nic špatně.
Výchova je především o doprovázení. Nesnažme se děti předělávat či dodělávat, ale
podporujme děti, aby žily svůj život vlastní silou. Učme děti žít ve vztazích a být ve vztahu
aktivní.
Ze vztahu svých rodičů jsme se narodili, žijeme ve vztahu k sobě, k lidem, k celému
světu. Nechme děti zakoušet základní životní zkušenosti: Jsem tady a je dobře, že tu jsem a
zároveň, že k životu patří také bolestné zkušenosti a jeho konečnost. I když není vždy lehké
žít, je dobré, že jsem, a byla by škoda, kdybych nebyl.
Zejména u těch nejmenších dětí pozorujeme, že to, co nejvíce děti potřebují ve školce, je
mít někoho, ke komu mohou mít důvěru, kdo jim pomůže a kdo si s nimi bude hrát. Pro nás
vychovatele to znamená dát dítěti svůj čas, společně objevovat a obdivovat svět. A máme z
toho radost. Radost z bytí v přítomnosti je projevem pozitivního postoje k vlastnímu životu,
že jsem se narodil, že jsem druhými přijímána mám své místo ve světě a jsem jeho součástí.
Učme děti být vnímavé k sobě, k druhým a ke všemu, čím jsme obklopeni. Podporujme
děti ve schopnosti navazovat vztahy a rozvíjet je, v odvaze překračovat sebe sama.
„Dítě není nádoba, která touží být naplněna, ale plamen, který se touží rozhořet.“
(Francois Rabelais)

Mgr. Barbora Křivohlavá
ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře
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Rekonstrukce Charitního domu IV. - Hlásíme hotovo!
Na Charitním domě IV. se na dosah ruky přiblížil okamžik, kdy se řekne je hotovo. Rekonstrukce se nachází v cílové rovince, a proto se ptáme,
jaký byl ten stavební čas mezi 6. lednem 2020 a současností? O své aktuální dojmy se s námi podělí Mgr. Martin Dvořák (ředitel OCHP), Ing.
Petr Šafář st. (hlavní projektant stavby), Petra Zahradníková (ekonomka
OCHP), Aleš Petrás (jednatel stavení společnosti PHP Stav, s.r.o.).
Mgr. Martin
Dvořák

Petra
Zahradníková

Co se vybaví, když se ohlédnete na samý začátek rekonstrukce?
PŠ: To už je poměrně dávno, ale při zahájení prací na dokumentaci se
mi vybaví především odvaha vedení Oblastní charity. S jakou energií,
nadšením a zaujetím šli do tohoto projektu náročné a rozsáhlé
rekonstrukce budovy. V tak dopravně kritickém místě a navíc v
památkové zóně bylo vše o poznání složitější. Následovalo několik
zásadních jednání se zástupci památkové péče pro stanovení celkového
objemového a pohledového řešení domu. Po odsouhlasení a schválení
teprve bylo možné přistoupit k nasměrování vnitřního vybavení a využití
budovy. PZ: První moje myšlenka byla to, že to bude velká „dřina“ – jak
fyzická pro stavební firmu, tak psychická pro mě (a jak to vypadá,
všichni jsme to přežili :-).
Byla něčím tato stavba (rekonstrukce) výjimečná?
MD: To byla. Byla to první stavba, na kterou jsem dohlížel v poličské
charitě. Výjimečná byla tím, že rohový objekt na křižovatce vyrostl o
jedno patro. PZ: Byla, byla to moje první takhle velká investiční
„akce“, kterou jsem měla na stole😊. PŠ: Výjimečná byla stavem většiny
nosných konstrukcí, které byly na hranici únosnosti a tím v kritickém
havarijním stavu. Dále pak místem situované stavby bez možného
prostoru pro vybudování odpovídajícího zařízení staveniště a kritickým
dopravním místem vjezdu do městské části Poličky. To vyžadovalo
maximální ohleduplnost a zajištění bezpečnosti chodcům po přilehlém
pěším chodníku. AP: Určitě zajištěním dopravní obslužnosti, kvůli
složité lokalitě u frekventované křižovatky.
Oddechnete si, nebo se Vám bude stýskat?
MD: Zdálo by se, že si můžeme po skončení stavebních prací
odpočinout, ale opak je pravdou! Teď začnou úkoly spojené se zařízením
objektu tak, aby vyhovoval poskytování sociálních a zdravotních služeb.
Na stýskání není čas, rádi bychom pokračovali v dalších projektech
poličské
Charity. PŠ: Snad se nebudete zlobit, ale přiznám se že ne. To
.
bych se musel za celý svůj život ustýskat. Nechci předjímat, jak vše
dopadne, ale dle průběhu dosud zhotovených prací a odpovídající kvalitě
prováděné stavby, tak budu mít snad dobrý pocit z odvedené práce.
Jaká pro Vás byla spolupráce PHP STAV – OCHP? Jakou Vám
přinesla zkušenost?
AP: Byla to práce pěkná, zajímavá s dobrým účelem využití. Zkušenost
jen ta nejlepší, v průběhu stavby se vždy našlo řešení dané situace. PZ:
Za mne naprostá spokojenost! Vše fungovalo bez jakéhokoliv zádrhelu,
takže musím do stavebního deníku napsat velkou jedničku s hvězdičkou
😊 . MD: Základem dobře fungující spolupráce bylo vytvoření týmu
OCH Polička – PHP stav – stavební dozor a koordinátor BOZP. Toto
nastavení se určitě povedlo a vše co přišlo se řešilo tak, aby výsledek
vyhovoval všem stranám. Děkuji za tuto spolupráci. PŠ: Myslím, že se
mi opět potvrdilo, že vzájemná důvěra a respekt dokáží všechny
překážky překonat.
Charitní dům IV. obydlí Denní stacionář, Charitní pečovatelská služba, Osobní
asistence, vznikne tu zázemí pro službu Domácího hospice sv. Michaela. Přízemí
budovy poskytne také prostor pro společenskou místnost k setkávání.

"DO STAVEBNÍHO DENÍKU PÍŠI
JEDNIČKU S HVĚZDIČKOU"

tým PHP Stav

Tým O

Ing.
Petr Šafář st.

Co vzkážete budoucím uživatelům nově opraveného
domu? PZ: Přeji jim krásné
a spokojené 'bydlení'. Je to
nový a krásný dům s kouzlem
původního 'dědečka' a s nenahraditelnými výhledy! Můj
vzkaz zní: vítejte zde! AP: Ať
se zde cítí vždy dobře a
budova slouží svému účelu.
PŠ: Klientům bych popřál
klid a pohodu, ať jim dům
slouží ke zdraví, zábavě a
relaxaci. Personálu potom
pochopení, sílu a energií v
tak obtížné a namáhavé
práci. MD: Aby zde našli
příjemné zázemí klienti poskytovaných služeb a zároveň
zde bylo funkční zázemí pro
pracovníky. Chtěl bych také
poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a
realizaci tohoto projektu.
(mv)
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Duchovní povzbuzení
Úloha rodiny ve 21. roce 21. století ...

Rodino, staň se tím, čím jsi!

Při otázce, jaká je úloha rodiny ve 21. roce 21. století, nelze
odhlédnout od nesnází spojených s pandemií, to je
psychologickou, duchovní, ekonomickou a zdravotní krizí, k
nimž se neoddělitelně připojuje také zkouška rodinných
vztahů. Stojíme před rozhodnutím, zda si budeme neustále
lamentovat, že to není jako „dříve“, kdy už to skončí, anebo
naopak tuto situaci přijmout jako výzvu pro posílení rodinných
vztahů.
Papež Jan Pavel II. napsal: „Rodino, staň se tím, čím jsi!“
Pokud se ptáme po úkolech rodiny, ptejme se po jejím poslání,
po tom, čím je. Každá rodina má totiž velkou důstojnost a
zároveň poslání. Nést do společnosti dobrou zprávu o tom, že
právě rodina je nejpevnějším orientačním bodem, a nejsilnější
oporou pro celou společnost.
Křesťané vnímají, že Bůh je počátek rodiny a právě On
„vymyslel“ rodinu jako důvěrné společenství života a lásky
muže a ženy. Proto můžeme říci, že podstata a úkoly rodiny
jsou určovány láskou. Rodina má poslání střežit lásku, která
člověka přesahuje, dokonce je povolána zrcadlit lásku
samotného Boha.
Právě rodina je základní a životodárná buňka společnosti,
je první školou společenských ctností. Má být otevřená jiným
rodinám i společnosti. V rodině její členové získávají
zkušenost společenství v každodenním životě, učí se
respektovat osobní důstojnost druhých, pro dobro druhých se
občas něčeho zříci, ochotě pomoci druhým, hovořit s nimi,
naslouchat jim a odpouštět. V rodině se zakouší sounáležitost,
empatii a přijetí. Tak je rodina inspirací k mezilidským
vztahům, prožívaným v úctě, spravedlnosti, dialogu a lásce.
Jedinečným přínosem rodiny je, že vytrhuje člověka z
bezejmennosti, dává mu jeho důstojnost, rozvíjí jeho lidství a
činí ho aktivním členem společnosti. Rodina činní každého
neopakovatelným, milovaným, a tedy schopným k různým
společenským úkolům.
Papež František vyhlásil tento rok rokem svatého Josefa.
Svatý Josef žil v rodině, staral se o svou ženu i o malého
Ježíše, s láskou, něžností, moudrostí, nebál se práce, ani
námahy. V Písmu nemáme mnoho jeho okázalých slov, ale
máme zachované svědectví o jeho skutcích. On chránil svou
rodinu před nebezpečím, zajišťoval pro ni vše potřebné.
Právě on a jeho rodina může být vzorem pro rodiny 21. roku
21. století. Uměl rozlišit kdy co říci a kdy mlčet, kdy jednat a
kdy naopak ustoupit do pozadí. Vyučoval malého Ježíše práci
i modlitbě.
Nazaretská rodina je opravdovým vzorem společenství
života a lásky i pro současné rodiny. Jsou to právě rodiny,
kterým je svěřen úkol doprovázet další rodiny, citlivě jim být
na blízku, svědčit o Tom, který si nás zamiloval a pomoci
uchovat si dary, které jsme obdrželi. Skrze lásku manželů mají
druzí poznávat Boží lásku a něhu.

Papež František připomíná, že rodina,
která žije po vzoru Boží lásky, se sama
stává živým Božím slovem hlásaným světu.
Z pěkných rodinných vztahů se děti každý
den učí lásce a přijímají důležité životní
hodnoty, které se nepředávají jen slovy, ale
také způsobem života, mluvení, pohledů,
gest, vztahů s ostatními.

ICLic. Mgr. Stanislav Tomšíček
farář ŘKF Svojanov
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Naši milí přátelé,
dárci, příznivci,
podporovatelé ... dejme

každému dni
šanci, aby se stal
nejkrásnějším dnem
v našem životě ...
Děkujeme Vám, že
jste nám nablízku.
Jste nepostradatelnou částí našeho
společného díla.
Přejeme Vám vše
dobré, pevné zdraví,
vlídný čas jara i léta
a mnoho sil i radosti
do příštích dnů.
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