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ZPRAVODAJ

OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA
OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA
JE NEZISKOVÁ CÍRKEVNÍ ORGANIZACE
POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
NA POLIČSKU A V OKRESE SVITAVY

VYTRVEJME V BDĚLOSTI A TOLERANCI ...
Vážení a milí přátelé,
využívám této příležitosti k poděkování Vám
všem, kteří v Oblastní charitě Polička na různých
pozicích pracujete. Děkuji Vám, kteří věnujete
svůj čas a nasazení v rámci dobrovolnictví, kteří
charitní dílo finančně nebo jakoukoliv jinou formou podporujete, kteří se za charitu modlíte.
Chci pozdravit i Vás, kteří vkládáte v charitní pracovníky důvěru,
zvete je do svých životních příběhů a dáváte jim příležitost sdílet Vaše
nesnáze. Člověk se někdy dostane do těžkých životních situací, ve
kterých si neví rady a hledá odbornou pomoc. Právě „Chariťáci“ usilují
o to být vždy potřebným nablízku. Díky za to, že tomu tak je po celý
čas i v náročné době pandemie!
Nenápadný, okem neviditelný virus radikálně zasáhl do života naší
společnosti i každého z nás. Zpočátku mezi nás vnesl chaos, strach
z neznáma, nesmírnou zátěž, nečekaná úmrtí a různá omezení. Na druhou stranu prověřil hodnoty, které žijeme, naše vztahy, schopnosti,
vyzval nás k solidaritě, vzájemné podpoře či pomoci. Zdá se, že jsme
to společně zvládli, i když pořád ještě není vyhráno. Proto vytrvejme
v jisté bdělosti, toleranci, pozornosti vůči druhému, ochotě, vstřícnosti,
ohleduplnosti. Přeji nám všem, abychom se postupně vrátili k radostnému plnému životu v nové kvalitě, posíleni poznáním a vzájemností.
Přeji nám všem klidný Advent, láskyplné vánoční svátky a příznivý
příští rok ve zdraví a radosti.
V úctě
Aneta Maclová, ředitelka
Diecézní katolické charity Hradec Králové

„Silný není ten,
kdo dokáže pouhým
pohledem složit někoho
na lopatky,
ale ten,
kdo pouhým úsměvem
někoho postaví na nohy.“
(Juliette Binoche)

S láskou k lidem ...
Jsme tu pro každého,
kdo nás potřebuje.

Jak posílit sociální soudržnost? Dobrovolnictvím!

Dobrovolnictví není v naší organizaci,
Oblastní charitě Polička, žádnou novinkou.
Dobrovolníci nám léta pomáhají při našich
mnohých aktivitách. Hned na začátku roku
napínají své síly během Tříkrálové sbírky a
následně, jak se rok roztáčí, zapojují se do
dalších potřebných aktivit. Dobrovolnickou
činnost krásně vystihuje jedno rumunské
přísloví: „Chvilka pomoci je lepší než 10 dní
soucitu“.
Obecně můžeme říci, že dobrovolníkem je
člověk, který poskytne svůj čas a energii
jiným lidem, sociální službě, bez nároku na
finanční
ohodnocení.
Přesněji
je
dobrovolnictví zakotveno i v našem právním
řádu a od roku 2003 je definováno i samostatným zákonem.
V letošním roce jsme se na Správním
středisku ještě více zaměřili na podstatu
fungování dobrovolnické služby u nás a dá
se říci na její větší profesionalizaci. Naše
myšlenka se setkala i s velkou podporou MAS
Poličsko, která pro nás udělala průzkum
potřebnosti dobrovolnictví v našem regionu
především v sociální oblasti. Prošly jsme s kolegyní intenzivním vzdělávacím kurzem, který
organizovalo Ministerstvo vnitra jako svůj
pilotní (zcela bezplatný) projekt. Toto vše a
mnohé další nám otevřelo cestu k podání
žádosti o akreditaci pro Dobrovolnické
centrum Oblastní charity Polička. Akreditaci
jsme získali a od 1. ledna 2022 budeme
centrum postupně rozjíždět.
Možná Vás napadne, v čem budeme do
budoucna v dobrovolnictví jiní. Tak
především, rádi bychom hned úvodem ujistili
naše současné dobrovolníky, že s nimi
počítáme, nesmírně si jich vážíme a potřebuje-

me je v Charitě u nás.
Zároveň se chystáme otevřít naše služby i širší veřejnosti a
budeme místem, které bude dobrovolníky získávat i pro jiné,
přijímající organizace. U nás budou dobrovolníci např.
obecně školeni, pojištěni, budou u nás mít zázemí. Každá
nová přijímající organizace si pak dobrovolníka zaškolí na
svou konkrétní dobrovolnickou činnost ve své organizaci.
Podobné dobrovolnické centrum v našem regionu existuje
třeba ve Farní charitě Litomyšl, kde nám byli při přípravách
velmi nápomocni radou i konkrétní pomocí.
Pevně věříme, že dobrovolnictví je významným prvkem
vzájemné pomoci a sociální soudržnosti. Uvědomme si, že pomoc druhému přináší i nám přidanou hodnotu v podobě vlastního pocitu štěstí. Těšíme se na
spolupráci.
Jana Poliačiková a Eva Skalníková, Správní středisko OCHP

Vše, co vykonáme, je naším vlastním,
námi podepsaným portrétem ...

Jsem DOBROVOLNÍK
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Zprávy z charitních služeb
Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče (SAS a NRP)

Cena Charity pro
Markétu Šafářovou

Charita 19. října 2021 v pražské katedrále sv. Víta ocenila obětavou práci svých
pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů. Diecézní charita Hradec Králové
nominovala Mgr. Markétu Šafářovou,
bývalou ředitelku, nyní sociální pracovnici Oblastní charity Polička. Markéta
Šafářová během svého patnáctiletého
působení v roli ředitelky vybudovala z
malé farní Charity profesionální a v regionu
nezastupitelnou
neziskovou
organizaci, která z Poličky rozšířila svoji
působnost i do Litomyšle, Svitav a Bystrého a je aktivně zapojena do života
místní komunity. Kolegové si cenili a
stále cení především jejího přístupu k lidem, kterým umožnila vydat ze sebe to
nejlepší. Kolegyni Markétě Šafářové
patří naše velké poděkování a také
veliká gratulace.

Raději jsem připravená
než překvapená

(rozhovor se Zuzanou Mohelníkovou, sociální
pracovnicí služby SAS a NRP)
Ahoj Zuzko, jak ses vůbec dostala do služby Šance pro rodinu
v naší Charitě?
Pomáhat lidem mě vždycky lákalo, dělala jsem tu praxi, ale
pracovala jsem v jiné organizaci s podobným zaměřením. Trochu
jsem čekala, až se uvolní místo, protože jsem v poličcké Charitě
chtěla pracovat.
Proč právě práce s rodinou?
Dostala jsem se k tomu "jako slepá k houslím". Vždycky mě lákala
práce s dětmi. Asi jsem k tomu měla vždy blízko, protože jsem z učitelské rodiny. Studovala jsem i na pedagogické fakultě, ale nakonec
u mě vyhrála sociální práce. Původně jsem chtěla pracovat s lidmi
s mentálním handicapem, ale k dětem a rodinám mám blíž.
Co tě baví na práci s rodinou?
Dávat nové pohledy a nové možnosti řešení situace. Ráda předávám
rodičům a dětem svoje zkušenosti a znalosti, které člověk načerpal
z odborných kruhů nebo z vlastní rodiny. Rodina v obtížné životní
situaci často cestu ven nevidí, ale to neznamená, že není. Když vidím
zájem o podporu a opravdovou snahu, mám radost ze své práce.
Někdy však přichází i zklamání, to ale k naši práci prostě patří.
Utkvělo Ti něco, co se fakt povedlo?
Práce s rodinami je náročná a hodně různorodá. Naučila jsem se, že
i drobnosti, které se povedou, mohou být pro rodiny velkou a možná
zlomovou věcí. Těší mě, když se rodina dostane z nejhoršího a poděkují mi za službu. Jsem ráda, když můžu pomoci.
Nedojímají tě někdy těžké osudy rodin?
Já tohle mám postavené tak, že jsem tam proto, abych pomohla.
Lítost mě nemůže paralyzovat, ale to neznamená, že se nedokážu
vžít do situace rodiny. Máme ukazovat cesty a směr. Nevidím jen to
špatné, co na rodiny doléhá, ale snažím se vidět a posilovat to dobré,
co se daří. Vím, že pak se mohou změnit i oblasti, ve který se tolik
nedaří. Hlavně mi není lhostejný osud dětí - za chyby systému či
dospělých nemají pykat děti.
Práce s rodinou je obtížná disciplína. Co ti pomáhá být dobrý
profik v této oblasti?
Určitě zázemí organizace a podpora vedoucího, to jsou dvě
nejdůležitější věci pro terénního pracovníka. Pomáhá mi a je důležité
neustálé sebevzdělávání a kurzy, protože - jsem raději připravená
než překvapená.
Děkuji Ti
za rozhovor
a přeji hodně
úspěchů v další
práci.
Pavel Šimon,
kolega
a vedoucí
služby
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Denní stacionář a AC dílny (DS a ACD)

Letní stěhování

Letošní léto bylo pro nás, pracovníky Denního
stacionáře a AC dílen Oblastní charity Polička,
obdobím změn a příprav na ně. Pro obě služby
to byly změny dlouho očekáváné a v podstatě se
nám „ani nesnilo“, že se vše takhle dobře
podaří. Myslím tím změnu v působišti Denního
stacionáře, kterým se stala nově opravená
charitní budova č. 4, dříve hospoda a obchod
s proutěným zbožím na ulici Vrchlického 10.
Z peněz evropských fondů se budova opravila
a hlavně upravila pro potřeby lidí se zdravotním
postižením, tzn. rozšíření chodeb, bezbariérové
přístupy, výtah, plošina na schody pro imobilní
klienty, krásné světlé místnosti, bezbariérová
koupelna a WC.
Služba Denního stacionáře, jejíž klientelou
jsou lidé s mentálním a kombinovaným
postižením, vznikla již v roce 1997 a dle potřeb
a velikosti měnila své působiště. Zásadní pro ni
bylo oddělení AC dílen (sociálně terapeutické
dílny) v roce 2007, kam odešli klienti, kteří
nepotřebovali tolik podpory pracovníků a začali
více rozvíjet svůj pracovní potenciál. Denní
stacionář tak zůstal jako služba malá, ale
dostačující pro potřeby regionu Poličska a okolí. Změnila se struktura zájemců, kteří z důvodu
těžkého postižení vyžadovali náročnější péči.
„Nechtěli jsme odmítat zájemce o službu z
toho důvodu, že se o ně nemůžeme kvalitně a
bez-pečně postarat. Usilovali jsme o to
zabezpečit možnost docházky i pro tyto naše
milé klienty“, říkají pracovníci DS.
Denní stacionář se přestěhoval do nových
prostor 12. srpna. Od té doby si zvyká a "vychytává“ drobnosti v oblasti vybavení i organizace denního programu. Na budově se dále
nachází i další služby Oblastní charity Polička –
pečovatelská služba a mobilní hospic. V přízemí budou pokračovat ve svých činnostech v kuchyňce AC dílny, jejichž hlavním zázemím se
stala budova č. 1 (Vrchlického 22).
Myslím, že na naší práci
je materiální zázemí velmi
důležité, ale hlavní je přístup, motivace a zájem lidí,
kteří se na službě podílí,
kteří ji vykonávají. A to se
podle mého názoru daří a
všem pracovníkům za to
děkuji.
Mgr. Jaroslava Trmačová,vedoucí AC dílen

Putování s Hedvikou

To, že jsou AC dílny zase pohromadě na budově č. 1(Vrchlického 22) a služba DS má
svoje vlastní prostory, je dnes
už realita, ale před čtyřmi roky
to tak rozhodně nevypadalo.
Tehdy se z důvodu rozšíření
AC dílen o další dílnu řešil rozvoj samotné služby. Chtěli jsme,
aby klienti měli dobré zázemí a prostor pro práci, přestože
budou na jiné adrese, a tedy rozděleni. O tom, jak vše probíhalo
jsem si povídala s člověkem, který každé stěhování absolvoval
a vše si zažil doslova na „vlastní kůži“. Tím je moje milá
kolegyně, vedoucí výtvarné dílny Hedvika Švecová.
Hedvika pracuje na Charitě od roku 2001, začínala v Denním
stacionáři na budově č. 3 (dnes prostory Občanské poradny),
v roce 2005 se přestěhovali na budovu č. 1. V roce 2007 se
Denní stacionář rozdělil a vznikly AC dílny, kde Hedvika
začala vést jednu z dílen. Obě služby obývaly stejnou budovu
až do roku 2018, kdy začalo výše zmíněné „stěhovací kolečko“.
V tomto roce se stěhovalo mnoho služeb Charity - mezi nimi
i výtvarná dílna a připravoval se vznik dílny nové – rukodělné.
Hedvika vzpomíná a je při tom veselá, ale toto stěhování pro ni
bylo velmi těžké. Po 13 letech se stěhovala do „neznáma“,
odcházela od spolupracovníků, se kterými se denně viděla,
s malou perspektivou, že se dílna vrátí zpět. Přesto toto období
zvládla a sama říká: „Klienti si tam zvykali lépe než já. Vůbec
každé stěhování brali obdivuhodně dobře.“ Na budově č. 4
(Vrchlického 10) prožili necelé 2 roky a na podzim roku 2019
se stěhovali znovu, tentokrát do pronajatých prostor SOU
Polička. Bylo to z důvodu celkové rekonstrukce domu č. 4, kde
se připravovaly mimo jiné také nové prostory pro Denní
stacionář. Toto stěhování už bylo pro Hedviku dobré, věděla, že
po rekonstrukci domu se vrátí zpátky na budovu č. 1.
Tím se završilo ono zmíněné „kolečko“ a od srpna 2021
jsou AC dílny v jedné budově. Má to své výhody hlavně v organizaci práce a přípravě akcí pro klienty. A na otázku „Hedviko,
chceš se ještě stěhovat?“ jsem se raději neptala…. Uvidíme, co
nám „život“ přinese ...
Mgr. Jaroslava Trmačová

Charitní běhání s Jarmilem
Běhodějem 2021

Letošní třetí ročník Běhu Jarmila Běhoděje se uskutečnil po
roční pauze v náhradním termínu - 11. září 2021 v areálu
chovatelů "Pod pivovarem". Byli jsme rádi, že to bylo v této
(covidové) době vůbec možné a že jsme mohli prožít příjemné
odpoledne ve sportovním duchu. Na programu byl dětský běh

4

na 1 km, dále běh pro všechny věkové kategorie na 8
km kopcovitým terénem. Doprovodný program byl
zaměřen na děti – využít mohly tvořivé dílničky,
malování na obličej, shlédnout zajímavé parkourové
vystoupení. Bylo také připraveno pestré občerstvení od
palačinek až po pivo, limo, cukrovinky, párky v rohlíku
a dobroty z udírny. Pro zájemce byla připravena pěší
procházka podél křížové cesty v doprovodu pana faráře
Špinlera ze Sádku.

Hlavní organizace byla v rukou pracovnice OCHP Ivy
Rokosové, která je také velkou sportovkyní a propagátorkou běhu. Realizace se podařila díky našim milým
pracovníkům středisek Denního stacionáře a AC dílen,
kteří ve spolupráci s dobrovolníky, kteří byli skvělí,
ochotní a nesmírně šikovní, zabezpečili chod celého
závodu. Ráda bych jmenovala také našeho
dobrovolníka Petra Šafra a našeho zaměstnance Davida
Rokose, kteří označili běžecké trasy a velmi nám
pomohli s dalšími důležitými částmi odpoledne.

Závodu se účastnilo 25 dětí a běhu na 8 km 33 běžců.
Fandit přišli rodinní příslušníci běžců, kamarádi,
příznivci Charity, kolegové a také uživatelé našich
služeb DS a ACD. Výtěžek byl určen na hrazení
hipoterapie pro uživatele služeb DS a ACD, tzn. pro
dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením,
a činil 10 250 Kč. Děkujeme!!! Poděkování patří také
našim sponzorům a v neposlední řadě svazu chovatelů,
kteří nám areál poskytli zcela zdarma. Vážení, ještě
jednou děkujeme za podporu a účast, jsme rádi, že se
vše vydařilo. Mgr. Jaroslava Trmačová, vedoucí ACD

Denní stacionář ... od září 2021
pod vedením Mileny Nedělové, DiS.

Pofrčíme v novém - už příští rok

Před charitním domem na ulici Vrchlického 22 jsou dvě
parkovací místa. Jedno z nich je rezervováno pro modré
devítimístné auto. To slouží denně a je určeno pro svoz
klientů Denního stacionáře a terapeutických AC dílen,
lidí s mentálním postižením, ale i lidí s kombinovaným
postižením, kteří jsou na invalidním vozíku. Je
jedinečným autem naší organizace, bez kterého se
neobejdeme. Zároveň je využíváno i jinými našimi
službami např. k převozu zdravotních a kompenzačních
pomůcek. Pamětníci si určitě vzpomenou na krásné
chvíle, když tento automobil mířil za doprovodu klientů
ke kostelu sv. Jakuba v Poličce, kde mu bylo jako
novému „služebníkovi“ požehnáno. Věřte nebo ne, bude
mu v příštím roce již 10 let! Na jaře letošního roku
vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci
programu Rozvoje a obnovy materiálně technické
základny sociálních služeb výzvu na pořízení
automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (jedná se
až o 75 % způsobilých výdajů hrazených z dotace). Za
naši organizaci jsme tedy požádali o dotaci pro pořízení
nového automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu. Jak už to tak bývá, nebyli jsme
sami. Žádostí se sešlo více jak 200 z celé České
republiky a alokace finančních prostředků nebyla
vysoká, 15 milionů Kč. Nebudeme Vás dlouho napínat,
nakonec titulek příspěvku mluví za vše. Uspěli jsme!
Do konce letošního roku proběhne výběrové řízení na
dodávku nového devítimístného automobilu, jehož
součástí bude opět i úprava pro převoz osob s omezenou
schopností pohybu. Dodání nového vozu by mělo být
nejpozději během léta 2022. Závěrem nám dovolte
vyjádřit poděkování všem, kteří nás podporují a bez
jejichž pomoci bychom nemohli poskytovat služby v takovém rozsahu, jakém poskytujeme. Pevně věříme, že i
nový (modrý či jinak barevný) „služebník“ dopraví
každého, kdo do něho usedne, bezpečně a spolehlivě. A
tomu starému, modrému, děkujeme za dlouhá léta dobré
služby a tisíce a tisíce najetých
kilometrů.
Za Správní středisko Eva Skalníková,
za Denní stacionář Milena Nedělová.

Usměvavý a vlídný tým
Denního stacionáře
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Občanská poradna a Nízkoprahové denní centrum (OP a NDC)

Občanská poradna v Poličce kromě běžných
forem služby nabízí i možnost poradenství v terénu. To znamená, že klient, který je kupříkladu
imobilní a nemůže do poradny přijít osobně, má
možnost požádat o návštěvu v místě svého
bydliště. Pod označením bydliště si můžeme
představit rodinný dům, byt, dům s pečovatelskou službou nebo třeba městskou ubytovnu.
Dotazy v sobě zahrnují širokou škálu těžkostí
a problémů, které klienti potřebují řešit. Popíši
čtenářům konkrétní příběh z terénu:
„Víte, já jsem, to jsem ještě byl zdravý, měl
průšvih. Řídil jsem auto, a když mě zastavila
silniční kontrola, zjistili, ….. no nadýchal jsem.
Dostal jsem pokutu, a dovolili mi ji splácet.
Párkrát jsem zaplatil, jenomže pak jsem
onemocněl. Zůstal jsem na neschopence a sotva
jsem zaplatil to nejnutnější, natož ještě pokutu.
Všechno se zhoršovalo a já jsem nakonec
skončil na ubytovně.
Teď mi přišel dopis, že kvůli neplacení pokuty
mám jít sedět…. Mám prý se k tomu vyjádřit do
pěti dnů. Víte, jít do vězení? To bych asi
nepřežil. Jenže ... co mám dělat?“

???????

???????
Když proti vám sedí na posteli člověk, který se
sotva postaví a zjevně žije na velice skrovné
úrovni v ubytovně, je vám jasné, že situace není
nijak růžová. Nezbývá než položit otázku:
„A teď byste byl schopen tu pokutu splácet?“
„Ale to snad asi jo. Dostal jsem invalidní
důchod, a s tím by se to dalo zvládnout.“
A potom už všechno pokračuje na úřední rovině.
Doporučený dopis s omluvou a vylíčením
situace, která vedla k výpadku ve splácení,
žádost k soudu o odložení proměnění trestu v
trest nepodmíněný a příslib pravidelných
splátek. „A teď musíte počkat, co Vám na to odpoví.“ Muž pokyvuje hlavou a je na něm vidět,
že se mu ulevilo. Něco se děje. Moc tomu
možná nerozumí, ale ví, že ať je to cokoliv, je to

snad v jeho prospěch. ... Uplynuly asi dva týdny. Stejná
ubytovna, jiný klient a jiná kauza k řešení. Zpoza pootevřených
dveří se ozývá volání. Haló, pojďte sem, prosím Vás. Otvírám
dveře a na okraji postele sedí mně dobře známý muž. Oči mu
úplně září ... „Tak je to dobré. U soudu s tím souhlasili. Můžu
tu pokutu doplatit a do vězení nemusím."
Radost, která z něho vyzařuje, je
nepřehlédnutelná. Když potom
přede mnou leží hromádka lejster
a papírů souvisejících s úplně jiným příběhem, napadá mě - dělat
druhým radost, to není špatná
pracovní náplň.
Novou formu občanského poradenství – terénní službu poradny
představil
Bc. St. Větrovský

máhat

... a po

Dělat radost ...

Otevřené dveře (OD)

Co se děje v Otevřených dveřích?

V Otevřených dveřích jsme se ani v uplynulém půlroce
nenudili, protože jak už tomu v sociálních službách bývá –
pořád se něco děje.
Na konci dubna jsme znovu zahájili skupinové aktivity pro
klienty. Ty byly od října 2020 pozastaveny vzhledem k epidemiologickým opatřením, která se různou měrou dotkla celého
provozu. Skupinové (klubové) činnosti jsme nově začali
situovat ven a program tak byl plný aktivit a výletů do okolí
Poličky, Litomyšle a Svitav. Podnikli jsme i dva celodenní
výlety. V červnu šlo o procházku z Kateřinek do Jimramova a v
srpnu výlet do Olešnice, kde jsme navštívili (letošní
Olympiádou proslavenou) modrotiskovou dílnu Danzinger a
rozhlednu Kopaniny.
Dosti často jsme se
také věnovali hře pétanque. Nebylo to
proto, že by nám došly nápady, ale protože jsme se potřebovali co nejvíce připravit na putovní
Turnaj v pétanque.
Tento turnaj se koná v rámci Týdnů pro duševní zdraví, jejichž
cílem je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím,
zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby
prevence duševních onemocnění i aktivity organizací
působících v sociálně-zdravotní oblasti. Loni jsme tento turnaj
pořádali u nás v Poličce. Letos převzala pořadatelskou štafetu
organizace CEDR, o.p.s, která nás na 7. září pozvala do Ústí
nad Orlicí, kam jsme i s klienty rádi vyrazili. Cílem bylo nejen
užít si hru, pobavit se se spřátelenými organizacemi, ale i snaha
o co nejlepší výsledek. Již dvakrát skončil tým Otevřených
dveří na druhém místě, a tak byla motivace k výhře velká.
Nastavili jsme si vysokou laťku a bohužel se nám nedařilo po-
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dle představ. Nakonec jsme se museli spokojit se
sedmým místem. Ale co, příští rok máme novou šanci a
věřím, že se podaří smůlu prolomit a konečně
vyhrajeme.

... zářijový Dušekvíz

za Otevřené dveře
Mgr. Lucie Dvořáková

... na pracovišti v Tylově ulici

... v Plzni

V rámci Týdnů pro duševní zdraví jsme i my přispěli
svojí „troškou do mlýna“ a stejně jako vloni jsme se ve
spolupráci s iniciativou Na rovinu rozhodli uspořádat
Dušekvízování. Náš letošní hospodský „dušekvíz“ se
konal 7. října v Divadelním klubu v Poličce 7. října. Byl
zaměřený nejen na oblast duševního zdraví, ale i na
lokalitu Svitavska. Účast jedenácti týmů předčila naše
očekávání a akci hodnotíme jako velmi podařenou.
Třeba se nad záludnými otázkami sejdeme příští rok
také s Vámi!
Celý tým Otevřených dveří se také zúčastnil 36. ročníku
Konference sociální psychiatrie v Plzni, která se konala
16.-18.9.2021. Tématem bylo prolínání dvou světů –
zdravotní a sociální péče. Kromě pestrého programu a
novinek z této oblasti, jsme měli možnost vidět se s kolegy z různých koutů České republiky, a tak si užít čas
nejen nad pracovními tématy.
😊 Na závěr a možná i pro pobavení ... Během naší
práce v terénu jsme pod drobnohledem veřejnosti a parkovat u supermarketu označeným charitním autem
(v rámci nácviku nákupů s klientem) se někdy neobejde
bez odezvy. Tentokrát si na kolegu po návratu do auta
počkal lístek za stěračem se vzkazem "od Fantomase“.
Ještě že to nebyla pokuta 😊.

UŽ MÁME "OBČANKU"

S radostí bychom se s Vámi chtěli podělit o milou zvěst
- Otevřené dveře v září oslavily 15. narozeniny!
I když ... oslava je možná trochu nadnesený výraz,
protože v zápalu práce jsme na tuto skutečnost vlastně
úplně zapomněli, a nebýt uvědomělého kolegy, obešla
by se tato významná událost úplně bez povšimnutí. Díky
jeho připomínce jsme - v tichosti a bez fanfár - společně
zavzpomínali na naše začátky a cestu, kterou jsme s Otevřenými dveřmi za uplynulých 15let ušli. Ohlédnout se
můžete s námi i Vy.
Myšlenka založit službu pro lidi s duševním
onemocněním klíčila v poličské (tehdy ještě Farní)
Charitě delší dobu a do Charity s ní přišli lidé, kteří pro
sebe nebo své blízké takovou službu potřebovali, ale
nebyla tu k dispozici. V roce 2006 Otevřené dveře
vznikly díky finančním prostředkům z evropského
projektu SROP. Pro klienty se služba otevřela 14. září
2006. Otevřené dveře tehdy fungovaly jako Denní
centrum a 4 jeho zaměstnanci dohromady neměli ani
jeden celý úvazek. Služba nabízela klientům "pouze"
sociálně-aktivizační činnosti 2 odpoledne v týdnu. Brzy
se ukázalo, že klienti potřebují mnohem pestřejší
podporu. V r. 2008 jsme tak začali poskytovat službu
sociální rehabilitace a věnovali se především
individuální terénní práci. Nejdřív jsme fungovali na Poličsku a Litomyšlsku a později na území celého okresu,
protože zde jiná služba tohoto typu nebyla k dispozici.
Postupně jsme získávali zkušenosti, učili se od "starších
a zkušenějších", pozvolna jsme navyšovali úvazky
pracovníků,
profesionalizovali se, vytvářeli si svůj
způsob práce.
Aktuálně pracuje v Otevřených dveřích 7 pracovníků se
6 úvazky. Tým tvoří nejen sociální pracovníci, ale také
psychiatrická sestra, peer konzultant a pracovník
věnující se podpoře zaměstnávání formou IPS. Ročně
poskytneme podporu v různých oblastech 70 - 80 lidem
s duševními problémy, přičemž se orientujeme na podporu jejich zotavení. Při své práci uplatňujeme princip
case managementu a metodu CARe. Jsme členy
Asociace komunitních služeb pro lidi s duševním
onemocněním a spolupracujeme s různými subjekty.
Otevřené dveře ušly veliký kus cesty. Zpočátku jsme
kráčeli opatrně a pomalu, občas jsme museli zastavit,
porozhlédnout se, poradit se s někým o dalším
směřování, a pak zase pokračovat svižnějším krokem.
Jsem ráda za všechny zkušenosti, které jsme cestou
nabyli, i chyby, kterými jsme si prošli. Umožnily nám
vyrůst a být službou, jakou jsme dnes.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům,
dobrovolníkům i dobrodincům Charity, kteří se na
našem fungování jakkoliv podíleli a podílejí. Můj hlavní
dík pak patří zejména všem současným i bývalým
kolegům a klientům Otevřených dveří. Díky za vše, co
jsme spolu prožili a co jsme se společně naučili.
Mgr. Jana Dobrovolná, vedoucí OD
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Domácí hospic sv. Michaela (DHP) - již samostatná charitní služba pod vedením
Mgr. Jitky Kosíkové

Dokázala bys to, co oni?

Jmenuji se Pavla a jsem všeobecná sestra.
Od května letošního roku pracuji v Domácím hospici
sv. Michaela v Poličce. Jezdím do rodin, kde učím
rodinu zvládat péči o umírajícího člověka. Monitoruji
jeho zdravotní stav a snažím se reagovat na nepohodlí
pacientů i pečujících. Často se sama sebe ptám:
„Dokázala bys to, co oni?“ Přijet do rodiny, kde je
nemocný člověk, tak na hodinu, nachystat léky, vyptat
se na vědomí, jídlo, pití, bolest, dušnost, nechutenství,
stolici, močení, otoky... zeptat se, jak všem
přítomným je, předat povzbuzení a zase frčet dál – to
je jedna věc. Být 24 hodin v epicentru umírání, to ale
musí být jiné! Někdy se mi zdálo, že by pečující mohli
dělat pro své blízké víc. Pořád se mi ale do hlavy
vkrádala otázka: „Dokázala bys to, co oni?“Ta otázka
mě vracela do žasnutí nad jejich statečností a odhodláním. Koncem léta zeslábla moje 95tiletá babička.
Doposud bydlela sama, docházeli jsme za ní
několikrát denně, a teď už to přestalo stačit. V září
byla hospitalizována na LDN. A je to tady. Tak se
ukaž, hospicová sestro, jestli dokážeš, co oni!

peníze. Babičce jsem zažádala o příspěvek na péči a také
jsem podala podnět na opatrovnictví mé babičky. Babička
neslyší, nepodepíše se a nevyjádří svá přání. Mojí noční
můrou je, že se ocitne v nemocnici, kde bude muset dožít
své poslední hodiny nebo dny, byť její přání bylo zůstat
doma. Moje seberealizace je nyní u lůžka babičky a ve
vymíchávání kaší. Nic jiného babička nespolkne. A že
jich za ten měsíc fakt už umím nespočetně! V tom jsem
expert! Fakt! Mimochodem, měnit pleny v uniformě na
noční je fakt jiné než v noční košili ve vaší ložnici. Ale to
se všechno dá. Jednání na úřadech, u soudu … to je
záležitost pro lejstrové gurmány! Času, který jsem strávila
po úřadech a nad lejstry, je nepočítaně. Popravdě?
Nedivím se, že mnozí podporu státu ani nežádají. Pro objektivnost příspěvku nutno ještě dodat, že všichni na
úřadě, soudu a kdo ví kde ještě byli velmi nápomocni a
dokázali mne správně nasměrovat. Chápali, že sběr
nových receptů na kaše mi jde podstatně líp než sběr
lejster, výpisů, podpisů… Několikrát za den se ve svých
myšlenkách vracím k nemocným a jejich pečujícím.
Chtěla bych jim říct, jak inspirativní pro mě byli. V
myšlenkách stále navštěvuji i své kolegy. Už vím, jak
důležité je, když pečující má komu říct, jak ten jeho
blízký jedl, nepil, spal, nebo nespal, zda naříkal, ale
vyprázdnil se a pak usnul. Jak důležité je mít někoho,
koho se můžete zeptat: „Co myslíte, jak ještě dlouho?“
Tato otázka zazněla v každé rodině. Jak důležité je mít
někoho, komu se můžete vyznat z největších strachů:
„Co když mi dojde vlídnost, laskavost, odhodlání?
Co když nebudu vědět, co dál?“
Prosím o pohotovostní číslo domácího hospice.

Díky tomu, že byla babička hospitalizovaná, směla
jsem čerpat dlouhodobé ošetřovné. A také díky
podpoře zaměstnavatele (Oblastní charita Polička)
a celého týmu domácího hospice. Dnes, to je v roce
2021, je-li váš blízký hospitalizovaný alespoň 7 dní,
můžete čerpat až tři měsíce dlouhodobé ošetřovné.
Nemusíte dávat výpověď a stát vás podpoří 60 % z
vašeho příjmu (počítá se z denního základu vaší mzdy).
Stále vám běží zdravotní a sociální pojištění. A vy
můžete být doma a pečovat o svého blízkého.
A co je ještě lepší, že od ledna 2022 dlouhodobé
ošetřovné
u
pacicienta
s
nevyléčitelným
onemocněním už nebude podmíněno předchozí
hospitalizací. Já ještě jedu postaru. Z práce mám
dlouhodobé ošetřovné, nemám strach, že až tato
situace skončí, musím si hledat práci, a mám nějaké ty

Střípky ze soukromí Pavly B.

Pavla Boučková, zdravotní sestra DHP sv. M.

Část multidisciplinárního týmu
Domácího hospice
sv. Michaela
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Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)

Můj život s půjčovnou

Na Charitě pracuji jako zdravotní sestra více jak 20
let. V září tohoto roku jsem po téměř deseti letech
předala starost o půjčovnu zdravotnických pomůcek
kolegům Šárce a Davidovi.
Začátky pro mě v roce 2012 byly “skaustké“. Vrchní
sestra Želka byla na mateřské dovolené, pomáhala mi
se zařizováním revizí a objednáváním nových
pomůcek.
Na mně bylo domluvit zapůjčení telefonicky nebo
osobně, pomůcku zapůjčit a napsat smlouvu. Při vrácení vyúčtovat, vydezinfikovat a uklidit. U elektrických lůžek jsem pomáhala vše naložit a vyložit.
Každý měsíc bylo nutno vše vyúčtovat, kontaktovat
všechny “hříšníky“, kteří neměli všechny platby
vyrovnané. V době mé nepřítomnosti mi se vším
pomáhala vrchní sestra Želka.
Z důvodu, že se nám vracela lůžka rozebraná do
šroubků, leckdy i nějaký chyběl, jsme od května roku
2018 přijali Jirku Š., který lůžka začal ke klientům
vozit, skládat a odvážet. Pro mě to byla opravdu velká
pomoc. Po dvou letech tuto službu převzal můj syn
Vojta.
Největší nápor nastal v období Covidu. Volali lidé ze
všech koutů republiky, kvůli zapůjčení oxygenátorů.
Ne vždy jsem mohla zájemcům o zapůjčení pomůcky
vyhovět, ale snažila jsem se pomoci radou, případně
kontakty na ostatní půjčovny. Jako jediná půjčovna
nemáme stanované výpůjční dny. Klienti potřebují
většinou pomůcku co nejdříve, a nejen ve stanovené
dny.
Z důvodu rozšíření hospicové služby a většího zájmu
o zapůjčovaní pomůcek přešla tato práce do rukou
mých kolegů. Přeji Šárce a Davidovi v jejich práci
hodně štěstí.
A na závěr rčení mojí maminky: „Bylo to fajn, ale
bylo toho dost :).“
Jaroslava Šestáková, zdravotní sestra CHOS

(Pozn.: Jak se vede v půjčování Šárce a Davidovi,
to si povíme zase příště.)

Tým sestřiček CHOS

Charitní pečovatelská služba
a Osobní asistence (CHPS a OA)

Popovídáme si? Proč ne ...

Byla jsem oslovena mým vedoucím Karlem
Indruchem, zda bych nenapsala článek o našem
středisku. Vzhledem k tomu, že moje práce je v
současné době pouze z domu a na počítači, rozhodně
jsem si netroufla psát něco o OA a CHPS. Mám ale
hodně kolegyň v těchto službách, které vlastně moc
neznám, a tak mě napadlo je více vyzpovídat a
dozvědět se něco bližšího o nich. Takže psaní článku
pro mě bylo velmi příjemné. Vyzpovídala jsem
nejprve Lucku Lněničkovou – zástupkyni pana
vedoucího, a poté Ivu Broklovou – pečovatelku v
CHPS. Moc jim děkuji za jejich čas a chuť o sobě
něco více říci. A příště vyzpovídám třeba jinou
kolegyni 😊
Luci, jak se Ti žije v novém domě? Samozřejmě v charitním domě ...
LL: "V novém domě se mně pracuje dobře. Máme zde
krásné, velké prostory. Hodně místa na uskladnění
materiálu a pomůcek potřebných k práci. Máme zde
kuchyňku, kde si můžeme vypít kávu, ohřát oběd.
Jedinou nevýhodou je hluk aut a nákladních vozidel při
otevřeném okně."
Dokázala bys říci pokolikáté se stěhujete? A kde se
Vám zatím nejvíce líbilo?
LL: "Pokud se nemýlím, stěhovali jsme se popáté.
Každý dům, ve kterém jsme byli, měl svoje kouzlo a
váže se k němu spousta vzpomínek. Nejklidnější
prostory však byly na ,,Tylovce.“ Nikdo se nestěhuje
rád, ale mělo to i své výhody. Měli jsme možnost
pokaždé nahlédnout do práce ostatních kolegů a poznat
je blíže."
Jak dlouho pracuješ na Charitě a je něco, co Tě
opravdu překvapilo?
LL: "Na Charitě pracuji od roku 2012. A co mě
překvapilo? Asi všechno. Když jsem se byla ucházet na
Charitě o práci, měla jsem jen malou představu, co mě
čeká. Věděla jsem, že chci pomáhat lidem a Charita
tuto práci nabízela, to mně stačilo. Práce na Charitě
předčila všechna moje očekávání. Setkala jsem se zde
s vlídným a přátelským jednáním vedoucích
pracovníků, potkala jsem zde spoustu báječných kolegů
a klientů. Kdykoliv jsem potřebovala s něčím pomoci,
byli všichni ochotní."
Jaké složení má váš tým „neohrožených žen“?
LL: "Náš tým se skládá z 18ti ,,neohrožených žen“ a
jednoho ,,ohroženého muže“ (:-) to je pan vedoucí). V
osobní asistenci máme 11 klientů. Každá asistentka má
v daný den na osobní asistenci jednoho klienta. V pečovatelské službě máme klientů 22. Pečovatelka musí
během dopolední služby zvládnout 8-9 klientů a při večerní péči klienty 4." Jak vypadá Tvůj pracovní den?
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Většina mého pracovního dne probíhá v kanceláři.
Plánuji kolegyním služby, kontroluji zápisy
provedených výkonů, provádím administrativu v tzv.
e-quipu, kontroluji individuální plány, doplňuji
kolegyním potřebný materiál. Někdy jezdím do terénu,
kde provádím u klientů metodické vedení kolegyň."
Luci, a co Tě těší, když
nejsi v práci? Jaké máš
koníčky a záliby?

A jak vypadá pracovní den?
IB: "Vstávám ve 4.40h. V 5.30 si vyzvednu na
pracovišti klíče od bytu všech klientů, ke kterým ten
den jedu na péči. Vezmu si ranní léky pro klienty a
přečtu si ranní záznamy od večerní služby, co se
minulý den událo. A v 6h začínám u prvního klienta.
Klientů mám různě, podle situace 6,7,8 podle přání a
IP klienta. Obědvám doma, manžel vaří 😊. Svačinu
stíhám buď za volantem, anebo někdy v kanceláři.
S mým úvazkem 0,9 většinou končím ve 14h. Občas
mám i víkendové a večerní služby. Pak jedu domů.
Jak se Ti Ivo líbí v novém domě?
IB: "Nový dům se mi velmi libí, je světlý, mám ráda
slunce. Velmi kvituji sociální zařízení."
Co Tě baví a dělá Ti radost?
IB:"Baví mě práce, která je za mnou vidět, úprava
domu, v úterý vedu cvičení v Borové, středa jóga,
čtvrtek vedu kroužek Klubík – ruční práce 1krát za
14 dní s kamarádkou. Zbývá mi tak volné pondělí
a pátek. Ale v pátek a v sobotu zase chodím do školy.
A taky mám vnoučátka, se kterými ráda trávím čas."

.

LL: "Pokud nejsem v práci, věnuji se
především rodině a našemu benjamínkovi Sannymu (štěně). Mám ráda hudbu, přírodu, procházky a práci na zahradě."
Dále bych Vám ráda prostřednictvím rozhovoru
představila další úžasnou a pracovitou ženu Ivu
Broklovou ...
Ivo, jak dlouho jsi zaměstnaná v Charitě?
IB: "Zaměstnaná jsem na charitě 2 roky (ale celkově už
5 let). První dva roky jsem pracovala jen o víkendech, a
přitom jsem studovala střední zdravotnickou školu ve
Svitavách. Předtím jsem dělala 20 let poštovní
doručovatelku. Práci na poště jsem milovala, byl to můj
koníček, ale protože se situace na poště změnila,
rozhodla jsem se odejít a napadlo mě si udělat kurz
pracovníka v sociálních službách. A ten kurz mě
ovlivnil natolik, že jsem šla studovat právě na zdrávku.
V současné době jsem stále studentka - studuji vysokou
školu."
Ivo, a je něco, co Tě jakkoliv překvapilo během práce
na Charitě?
IB: "Myslím si, že jsem bezkonfliktní a dokážu se s lidmi sblížit. Asi mě nenapadá nic, co by mě úplně
překvapilo. Je příjemné, že se vždy domluvíme a vyjdeme si vstříc. Klienti jsou fajn. Jsem příjemně
překvapena atmosférou, která je na Charitě. Když
potřebuji něco vyřešit, najdu zastání a pochopení u vevedení, což je pro mě důležité."

S kolegyní na teambuildingu

Tým CHPS & OA na teambuildingu

S úsměvem jde všechno líp ...

Pozn. redakce:
S kolegyněmi z CHPS
a OA si popovídala
další naše milá kolegyně
Ivana Rokosová,
t.č. na MD.
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Ohlédnutí za benefičním koncertem 2021 s Bohemia Voice
(k benefičnímu koncertu více na: www.charitapolicka.cz, více o kvartetu Bohemia Voice na: www.bohemiavoice.com)

V realizaci letošního koncertu jsme se propojili s českým vokálním kvartetem Bohemia Voice, jehož
podmanivé hlasy rozeznívají česká i zahraniční
koncertní pódia bezmála již deset let. Soubor vznikl v
roce 2012 a představuje multižánrové vokální kvarteto,
které propojuje hudební styly, a tím spojuje lidi otevřené
pro vnímání hudby v její ryzí podstatě. Jak je již z názvu
kvarteta patrné, jedním z impulsů vzniku Bohemia
Voice je vlastenecká orientace tělesa. Mezi jeho
nedávné aktivity patří například dva koncerty pro české
velvyslanectví v Indii u příležitosti vzniku ČR či
vystoupení na vánočním koncertě pro Českou televizi.
Polička přivítala umělce pozdním podzimním ale
slunečným odpolednem v sobotu 20. listopadu. Úvod
charitního benefičního koncertu patřil skladbě, která
zazněla tak trochu „mimo plánovaný repertoár“. Ale
když Bohemia Voice vstoupili do nádherného prostoru
kostela sv. Jakuba, byli tolik pohlceni atmosférou, že
nešlo začít jinak. Skladba „Anežko česká“ v tuto chvíli,
za současných okolností a před zaplněným „koncertním
sálem“ zkrátka měla zaznít. A zazněla mimořádným
hlasem a z upřímného srdce ... „Anežko česká, svázaná
s přeslicí trůnem i korunou, kadidlem na svíci, jsi víc
než freska … Anežko česká, Anežko svatá, … oroduj za
nás …“
O atmosféře koncertu snad nejlépe vypoví několik
krátkých textových úryvků skladeb.
MÁME LÉK: „Pojďme nás zbavit pout, nechme duše
vylétnout, dobře vím, že nás velká síla pojí. Změníme
svět napořád, ať nikdo nemusí se bát a všechny národy
bok po boku stojí. Všechno zlé se změní, dokud
zvládneme zemi chránit, jejím světlem být, srdce otevřít
… Máme lék, pojďme ho použít, ať můžeme dál všichni
společně tu žít …“
SPÍCÍ PANE MŮJ: „Zrozený dnes v tichosti, spící pane
můj, zbav mou duši úzkosti, spící pane můj … Vlídně
přijímáš slávu svou, nikdy nesmíš zahynout, tvůrce
země s oblohou, spící pane můj ... Veď nás k pravdě s
milostí, strážce hříšných bytostí, v srdci svém Tě
pohostím, spící pane můj … Dál bez bázně nes úděl
svůj, cestu mou mi prosvětluj, spící pane můj …“
Věříme, že kdo byl koncertu přítomen, byl součástí
milého podvečera, pocítil neobyčejnou sounáležitost
dobré vůle, víry, naděje, klidu i radosti. Publikum
odměňovalo účinkující upřímným potleskem a závěrečná ovace ve stoje pak o zážitku vypověděla mnohé.
Koncertní hosté se s publikem rozloučili slovy:
„Hřeje nás Vaše vstřícnost, to, co cítíme z Vašich řad.
Děkujeme, že se s Vámi můžeme podělit o předvánoční
atmosféru. Děkujeme za Vaši práci, práci v Charitě,
děkujeme za partnerství. Děkujeme, že jste a že chodíte
na kulturu. Setkali jsme se tady dnes s Vámi díky
důvěře v partnerství, díky nezlomné lidské vůli a díky

víře, že všichni táhneme za jeden provaz, a že směřujeme k hodnotám lidství … Mějte klidný večer a pěkné
blížící se vánoční svátky. “
Bohemia Voice aneb dokonale harmonický koncert pro
chvíle blízkosti a přátelství přinesl v dnešní neklidné a
náročné době posluchačům jedinečný zážitek. Jaký pocit
si s sebou z poličského koncertu ponesou Bohemia
Voice, jsem se zeptala zakladatelky kvarteta Elin
Špidlové: „Víte, pro nás jsou koncerty jako ten u vás v
Poličce za odměnu. Jsou to krásné chvíle propojení, kdy
cítíme už během koncertu, že naše práce lidem přináší
radost, lásku a že naše srdce jsou propojena s diváky. Co
víc by si měl dramaturg a interpret večera přát? Snad
jen, ať ta atmosféra večera ještě dlouho doznívá v našich
tělech i srdcích.“
Benefiční záměr koncertu směřoval k podpoře
Domácího hospice sv. Michaela, konkrétně k zakoupení
nového automobilu pro hospicový tým, který nyní
poskytuje svoji péči pacientům a jejich pečujícím
rodinám po celém okrese Svitavy. Již ve chvíli zahájení
koncertu dosahovala díky našim milým sponzorům
finanční podpora úctyhodné částky 236 tis. Kč ...

Marcela Vraspírová

„SPÍCÍ PANE MŮJ“
Zrozený dnes v tichosti, spící pane můj,
zbav mou duši úzkostí, spící pane můj.
Vlídně přijímáš slávu svou, nikdy nesmíš zahynout,
tvůrce země s oblohou, spící pane můj.
Hříchy nás všech očistíš, spící pane můj,
k malomocným přistup blíž, spící pane můj.
Veď nás k pravdě s milostí, strážce hříšných bytostí,
v srdci svém Tě pohostím, spící pane můj.
Haleluja, haleluja, haleluja, Adonai.
U tvých jeslí chci tě chválit, pane můj.
Králem nebes jmenován, spící pane můj.
Zbav mé srdce těžkých ran, spící pane můj.
Obdaříš nás pokojem, spravedlivý v srdci svém,
velebí tě celá zem, spící pane můj.
Haleluja, haleluja, haleluja, Adonai.
U tvých jeslí chci tě chválit, pane můj.
Dál bez bázně nes úděl svůj, spící pane můj,
cestu mou mi prosvětluj,
spící pane můj, spící pane můj …
(hudba: Heather Sorenson, text: Šárka Krejčí)

Drazí charitní přátelé, dárci, sponzoři,
podporovatelé, dobrovolníci, příznivci, Vaše blízkost
pro nás znamená velký dar, také velký závazek.
Vážíme si toho a za Vaši vzácnou podporu ze srdce
děkujeme.
15
S úctou Vaše Oblastní charita Polička

Vážení přátelé, pro rok 2022 - rok, kdy si Oblastní charita Polička
připomene 30. výročí svého působení, se s Vámi můžeme podělit o milou
zprávu. Získali jsme příslib od souboru

Schola Gregoriana Pragensis
k účinkování na benefičném koncertu OCHP 2022.
Jubilejní rok tak jistě společně oslavíme.
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