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ÚVODNÍK JANY DOBROVOLNÉ
Nikdo nevíme, kudy se bude ubírat naše životní cesta.
Jana
Dobrovolná
vedoucí
Otevřených
dveří
Každý člověk je jedinečná bytost kráčející po své
životní cestě. Někdy je to
cesta přímá, široká, s jasným cílem. Jindy je krkolomná, plná kamenů, výmolů, cíl zůstává v nedohlednu a zdá se nedosažitelný. Mnohý ze správné
cesty úplně sejde a těžko

hledá sílu na další putování. Životní dráhu člověka
může vychýlit např. těžký
úraz, vážná nemoc, rodinné problémy, chudoba,
zadlužení nebo duševní
nemoc. Hlavním úkolem
pracovníků našich služeb je
poskytnutí opory klientům
na jejich životní cestě. Jde
o pomoc při rozhodování,
kterým směrem se dále
vydat, dodávání naděje
a odvahy při hledání a následování svého cíle, poskytnutí útěchy, pokud
vysněný cíl nemůže být z

různých důvodů naplněn,
podpora, když na cestě
ubývají fyzické i duševní
síly… Svou minulost (obvykle) známe. Do budoucnosti vzhlížíme vždy
s otazníkem. Nikdo neví,
kam ho nohy zanesou.
Jestli se vlivem životních
okolností nedostane na
scestí a nebude potřebovat, aby mu někdo podal pomocnou ruku - s
úctou a respektem k jeho
slabostem a potřebám,
jako se snažíme i my
v Charitě.

PODAL PRST! SPOKOJÍME SE S PAŽÍ.
Minirozhovor s dobrovolníkem, mistrem guláše Pepíčkem.
Ing. Josef
Baláš, PhD.
uzenář,
obchodník
a dobrovolník
Charity

Josef Baláš už dva roky
jako dobrovolník připravuje
výborný gulášek pro koledníky tříkrálové sbírky.
S Charitou se pár let také,
dělí o svou manželku Jitku.
Proč guláš na TKS připravuješ?
Protože miluji ředitelku, zástupkyni a asistentku Charity... A taky, aby děti neměly hlad. Je to potřeba a někdo to dělat musí. Prostě,

když Charitě podáš prst,
sežere ti celou ruku...
Co tě na výrobě baví?
Dvě stě dvacet porcí je výzva, zebou u toho nohy, bolí
od toho ruce. Je to prostě
super...
Jaké problémy v průběhu
vaření tě potkaly?
Občas byly brambory moc
velké, špekáčky nedokrájené, potom strach, že guláš
zkysne, a že to nestihnu.
Jak dlouho výroba trvá?
Začínám v pátek odpoledne ve dvou lidech, tak aby
bylo do večera hotovo. Poté musím vše vymíchat do
vychlazení a ráno dochutit
a dodělat. Výrobě guláše
se společně s kamarádem

Jardou Dvořákem věnuji
asi 10 hodin.
Proč jsi dobrovolník poličské Charity?
Já si myslím, že každý by
měl pomáhat tím, čím umí.
V rámci civilní služby jsem
nakoukl mezi klienty Denního stacionáře, tak mi nejde být k tomuto problému
lhostejný. Vzpomínky mě
táhnou pořád zpátky.
Je ještě něco, co bys rád
doplnil?
Byl bych marný, kdybych
nedostal kotlík od Dvořáků
z Pomezí, protože se do něj
tento počet porcí vejde a
samozřejmě, kdybych neměl dobré kamarády, kteří
mi vždy pomohou.
JB

LIDÉ CHARITY
Sv. Damián de Veuster,
vlámský kněz a misionář
se narodil v r. 1840 v belgickém Tremeloo do rodiny s osmi dětmi. V 19
letech vstoupil do kláštera, na kněze byl vysvěcen v Honolulu a misionářsky působil na Havaji.
Roku 1873 se od biskupa
dozvěděl o soustřeďování
malomocných na ostrově
Molokai a vyžádal si svolení, aby jim mohl sloužit.
Už v květnu tam odplul a
12 let s nimi na ostrově žil,
než se sám nakazil a asi
po pěti letech zemřel.
Obyvatelé k němu rychle
přilnuli pro jeho laskavost
a lásku, kterou všude prokazoval. Později dosvědčoval, jak těžké byly začátky. Zvykal si na zápach
a ošetřování ran mnohdy
plných červů. Byl tam
stavitelem, truhlářem a
hrobařem. Pro zemřelé
vyrobil přes 1 500 rakví.
S malomocnými postavil
kapli i přes 300 domků,
přivedl vodu, zakládal
zahrady i pole, aby se
uživili. Jeho ostatky byly v
r. 1936 převezeny do
Belgie do klášterního
kostela v Lovani. Kanonizoval ho v říjnu 2009
papež Benedikt XVI.
ŠD

Damián
misionář
Otec
vyhoštěných,
patron lidí
trpících leprou
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PORADNA VÍ, JAK NA PROBLÉMY LIDÍ
DOBRÉ ZPRÁVY
Děti na táboře spolu
Tábor. Pro mnohé je
spojen se vzpomínkami
na spaní ve stanech při
letních bouřkách, opékání
buřtů u ohně, spoustu her
a nových kamarádů. Pro
děti z nízkopříjmových
rodin jsou tyto zážitky
nedosažitelné. Pro rodinu
je platba za tábor velkou
sumou peněz. Proto pořádáme pobyt, na němž se
potkají děti z nízkopříjmových rodin, z pěstounské
péče a děti z dětského domova a umožníme jim na
chvíli změnit prostředí, ve
kterém celý rok žijí. Jednou z největších hodnot je
možnost si promluvit
o spletitém životě s jiným
dítětem. Toto sdílení zkušeností žádná přednáška
nenahradí. To vše v nádherném prostředí Orlických hor.
AG
Nováček v OD
Před několika lety jsem
utrpěl vážný úraz, který mi
kompletně změnil život.
Bez pomoci druhých jsem
nezvládal běžné každodenní úkony. Dlouhodobá
rehabilitace, práce zdravotníků a opora mých
blízkých, mě vrátily do
plnohodnotného života.
Věděl jsem, že chci službu
společnosti jednou vrátit.
Proto jsem vystudoval sociální práci. V Charitě, která poskytuje širokou škálu
pomoci potřebným občanům, jsem našel své první
uplatnění jako sociální
pracovník, a to v Otevřených dveřích pomáhajících lidem s duševní
nemocí. Práce je pestrá i
náročná a utvrzuje mne v
tom, že sociální práce má
ve společnosti nenahraditelnou úlohu.
ŠM

Nová posila, Štěpán Moravčík

Tereza Marešová radí stejně starým ženám, jako je sama.

Nad obtížnými tématy vedou poradci diskuse. Hledají optimální řešení.

Do dveří poradny opatrně
nakukuje mladá paní. Neustále se ohlíží, venku má
kočárek s malým synkem.
Váhá, jestli s ním může vjet
dovnitř. Samozřejmě může. Paní je viditelně klidnější. Přijme nabízený čaj a
pouštíme se do práce.
Co Vás do poradny přivádí?
„Výživné! Tady mám
všechny papíry: od soudu,
od policie, dávky, můžu
Vám ukázat smsky od
bývalého… Beru pouze
rodičák a on nic neplatí.
Nevím, co mám dělat.”
Je dobře, že jste s sebou
vzala všechny dokumenty. Podíváme se na ně, ale
nejdřív mi řekněte, co se
stalo.
„Slyším, že v tom bude
nějaký vztah, narození dítěte, rozchod nebo rozvod,
soud…”
Prosím, popište, jak se to
celé seběhlo?
„A mladá žena vypráví
příběh, který v poradně
slýcháme opakovaně, jen
s malými obměnami: Velká
láska, brzké společné bydlení, nečekané těhotenství,

náročná péče o miminko,
muž dlouho v práci nebo
s kamarády, hádky – nejčastěji o peníze…a najednou napsal smsku, ať se
odstěhuju, že má jinou a
chce mít klid.”
Jak jste zareagovala?
Měla jste kam jít?
„Naštěstí jsem se mohla
vrátit k rodičům – nebyli
nadšení, ale uvolnili nám
jednu místnost. Platím jim
nájem, když něco zbude.
Nechci tam být dlouho, ale
nájem je všude moc drahý.
Potřebuju peníze.”
Přinesla jste i soudní
rozsudek. Jak probíhal
soud?
„To mi poradila kamarádka. Nevěděla jsem, zda
můžu jít k soudu, když jsme
nebyli manželé, ale dopadlo to dobře. Bývalý se
lekl a hned se chtěl dohodnout. Sám navrhnul, kolik
bude platit a já souhlasila.”
V rozsudku čtu, že má
platit 1 500 Kč měsíčně
a ještě něco doplatit. Kolik jste od něho dostala?
„Zaplatil dvakrát a od té
doby nic. Jen smsky, že
nemá, že příště. Slyšela

jsem, že ho můžu udat na
policii. Zkusila jsem to.
Poslali mě domů. Prý musí
dlužit aspoň 6 měsíců. Pak
to se mnou sice sepsali, ale
od té doby se nic neděje.
Dluží skoro 20 000 Kč.
Myslíte, že od něho můžu
něco dostat, když tvrdí, že
nic nemá?”
Zbytek konzultace paní
vysvětluji, jaké jsou možnosti: vymáhat výživné
soudně nebo předat dluh
k vymáhání exekutorovi.
Paní dostává za úkol přesně spočítat dlužné výživné,
shromáždit potřebné dokumenty a rozmyslet si, jak
chce postupovat.
Setkáváme se podruhé,
o týden později. Mám pro
pani připravené vzory žaloby k soudu a dopis exekutorovi. Jsem připravena
vzory upravit podle jejího
rozhodnutí a donesených
dokumentů.
Paní suverénně vjíždí do
konzultovny s kočárkem
a hned spustí: „Předevčírem volal …. jako bývalý.
Přišel mu dopis od policie.
Říkal, že hned pošle celou
dlužnou částkou, ať si ji
vyzvednu na poště a potvrdím mu přijetí peněz.
A opravdu jsem peníze dostala. Nemůžu tomu uvěřit.”
Sdílím radost mladé paní.
Je to však jen první krok.
Uvidíme, zda bude otec
pravidelně platit i další
měsíce. Paní je ale nyní
mnohem odhodlanější hájit
svá práva. Nechává si podrobně vysvětlit, jak podle
připravených vzorů napsat
dokumenty, pokud by se
situace s neplacením opakovala. Ještě jí dávám brožuru o tom, na jaké dávky
má nárok – pro případ, že
bude bydlet sama s dítětem.
Loučíme se. Ujišťuji mladou maminku, že kdykoli
bude potřebovat, může se k
nám do Občanské poradny
znovu objednat.
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PRÁCE, VZTAHY, KULTURA, SPORT...
I. Rokosová prozrazuje, jak v AC dílnách pracují s klienty.

DOBROVOLNICTVÍ

Při práci s lidmi s postižením si uvědomujeme, že
je potřeba se našim klientům věnovat nejen po
pracovní stránce, kterou
zajišťujeme v běžném provozu v terapeutických dílnách, ale rozvíjet i jiné oblasti jejich potřeb.
Velmi důležitá je oblast
zajištění kontaktu se společenským prostředím. Do
této sféry patří výlety, plesy,
exkurze, procházky do přírody, do města, na nákupy
apod.
Při každé aktivitě se snažíme co nejvíce rozvíjet samostatnost klientů a učit je
chování a jednání v nových
situacích, posunovat hranice toho, co všechno zvládnou, ale zároveň jim poskytnout bezpečné prostředí tj. pomoc pracovníka.
Klienti se učí sami si
koupit například jízdenku,
objednat si jídlo a pití a sami si to poté zaplatit. Další
aktivity, které s klienty podnikáme mimo práci v dílnách, jsou různé sportovní
činnosti: cvičení, plavání,

Tisícovka hodin darem
Bez mála tisíc dobrovolnických hodin odpracovalo v roce 2018 ve prospěch Oblastní charity Polička jejích 87 dobrovolníků. Přesně to bylo 994
hodin, z nichž nejvíce
(340) připadalo na pomoc
ve Fimfáru a 238 na
dobrovolnickou činnost
pro klienty AC dílen
a Denního stacionáře. Na
tom se podílelo 16 lidí.
Dále to bylo 209 hodin
dobrovolnictví zaměstnanců Charity vykonané
pro zdárný chod tříkrálové
sbírky a ostatních charitních akcí. Ostatní dobrovolnické hodiny ukrývají
jednotlivé, drobné, nárazové a vesměs odborné
práce a poradenství, které
nám poskytují zdarma
různí dobrovolníci - odborníci. Je to například
fotografování, IT rady,
kuchařská a pekařská
činnost, šití, žehlení, třídění materiálu, ekonomické, stavebnické či právní
rady. Všem jim posíláme
upřímný dík.
ŠD

bruslení, hraní pétanque,
šipek, ping-pongu, kde
opět rozvíjí nejen zručnost,
obratnost, ale hlavně zlepšují své fyzické schopnosti.
Další důležitou oblastí je
vzdělávání, které probíhá
jednou v měsíci u dobrého
čaje formou debaty na
dané téma. Jako velmi
přínosné vnímáme veškeré činnosti, které mohou
vést k zaměstnání klientů
na běžném trhu práce.
Pravidelně chodíme uklízet
společně bytové prostory,
kde si klienti nacvičují a
zdokonalují se v úklidech.
Díky těmto zkušenostem

se nám podařilo již jednu
klientku zaměstnat. Samozřejmě jde o částečný úvazek na pár hodin týdně.
Velmi příjemným místem
pracovní terapie je také
práce u dobrovolníka Ivana
Šreka ve Stříteži, kam klienti jezdí jednou týdně a
pomáhají s pracemi, které
si pro nás pan Šrek připraví: například nošení
dřeva z lesa, různé zahradnické práce, práce v truhlářské dílně. Zkrátka se
snažíme, aby to, co od nás
klienti dostávají, bylo posilování schopností v plné šíři
lidského bytí.

V AC dílnách se učí práci i prospěšným praktickým dovednostem.

BEZDOMOVCI Z VRCHLICKÉHO ZMIZELI
S. Větrovský o provozu NDC v nových prostorách města.
„Tak konečně v novém!“
Máme za sebou první čtvrtletí provozu Nízkoprahového denního centra pro
bezdomovce (NDC) v nových prostorách v ulici Střítežská 399 v Poličce.
Potěšující je, jak nás
přijali obyvatelé ubytovny,
k níž NDC přiléhá. Po prvních nesmělých pohledech
do okna došlo na pozdravy,
vzájemná představení a
seznámení. Z naší strany
se nabízí možnost ukázat
obyvatelům ubytovny, že i v
relativně malých prostorách lze vytvořit pěkné prostředí. Při vzájemném setkávání je možné je povzbudit ke snaze nějak si
vylepšit místo, kde sami
žijí. Našim zaměstnancům

se podařilo vnést trochu
osvěžení do šedé reality
městské ubytovny třeba
i tím, že se na okně objevil
truhlík s květinami.
Ukázalo se, že mezi
ubytovanými jsou jedinci,
kteří mají velmi pestré
životní zkušenosti a rádi by
se o ně s někým podělili.
Právě jim lze nabídnout
zázemí pro klidný rozhovor,
který se postupně stává
obohacujícím i pro pracovníky NDC.
Po počáteční stagnaci se
začíná zvyšovat počet klientů přicházejících zvenčí,
kteří si stále více nacházejí
cestu do nových prostor
NDC, a potvrzuje se opodstatněnost existence tohoto zařízení v našem městě.

Samozřejmě, jako vše
začínající, i provoz NDC
skýtá různá překvapení.
Chtěl bych velmi poděkovat
za spolupráci správci
ubytovny panu Haraštovi
za vyřešení počátečních
obtíží s úklidem společně
užívaných prostor. Spolupráce s ním je vynikající.
Překvapivé pro nás dále je
zjištění, že teplou vodu pro
sprchování obyvatel ubytovny zajišťuje pouze nedostačující malý průtokový
ohřívač. Tato skutečnost je
příčinou častých a oprávněných stížností klientů
NDC, na jejichž hygienu se
teplé vody prostě nedostává. Řešení této záležitosti nás čeká ve dnech
příštích.

Sestry a jejich kabely
Mnozí pacienti postřehli,
že zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby
s sebou nosí objemné
brašny a byli zvědaví, co
ukrývají. Kabela, kterou
nosí na rameni nebo na
zádech váží, 3-5 kg. Obsahuje cca 30 položek:
tonometr, fonendoskop,
oxymetr, odběrový materiál, injekční stříkačky, jehly,
rukavice, dezinfekci na
ruce, chirurgické převazové nůžky, jednorázové
cévkování, materiál na
převaz... Druhá taška,
váží asi kilo, obsahuje
papírovou dokumentaci,
do níž jsou zaznamenána
jména klientů, které
máme ten den ošetřit,
včetně časů a lékařem
stanovených úkonů, a naše poznámky.
ZF
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MILÍ SPOLUPRACOVNÍCI, ZAVŘETE OČI, ODCHÁZÍM...
Ředitelka poličské Charity Markéta Šafářová v dubnu 2019 podala rezignaci.
Milí pracovníci Charity,
Chtěla bych vám všem oznámit, že jsem se rozhodla
rezignovat na funkci ředitelky OCHP. Předpokládám, že je
pro vás tato zpráva nečekaná, proto bych vám ráda
sdělila hlavní důvody.
Hned na začátku bych chtěla vyvrátit možné spekulace,
že končím z důvodu změn ve vedení Diecézní charity.
K mému rozhodnutí došlo již koncem loňského roku –
vzhledem k situaci na DCH HK jsem však byla nucena
posečkat s oznámením rezignace až na novou ředitelku.
Hlavním důvodem ukončení mého působení ve vedení
Charity je jednoduše únava a potřeba změny. Jako
ředitelka funguji už 15 let, snažila jsem se dát Charitě
maximum se svých schopností a vloh – nyní však cítím, že
už nemám potenciál a sílu vést Charitu dál. Že nastal čas,
aby kormidlo převzal člověk, který bude mít nový elán,

chuť a energii.
Chtěla bych vám předat naději – že vše dobře dopadne
a do čela nastoupí dobrý a vstřícný ředitel, který vám bude
schopen zajistit to, co potřebujete.
Pro mě jste největší radostí byli vy – pracovníci Charity
na všech pozicích - nikdy jsem nemusela pochybovat
o vašich schopnostech, nastavení a zápalu do charitní
práce. Vy dáváte Charitě podobu, kterou má, a já
s pokorou děkuji za vše, co se nám společnými silami,
s Boží pomocí, podařilo za ta léta vykonat.
Mé působení coby ředitelky bude ukončeno
k 30. červnu 2019. V Charitě však zůstanu - jako sociální
pracovník ve středisku Šance pro rodinu. Budeme se tedy
i nadále občas vídat, i když v jiných rolích.
Věřím, že přijmete tuto moji zprávu s pochopením.
Děkuji.
Markéta Šafářová

NAŠE MARKÉTA - VZPOMÍNÁNÍ V OBRAZECH
Smysl pro povinnost i humor, citlivé vedení lidí i jasná představa, kam jdeme.

Vysvětlující

V čele tříkrálového průvodu 5. 1. 2019.

Pracující

Veselá

V realizačním týmu akce Představení Charitního domu II. 25. 5. 2018.
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VIZIONÁŘSKÁ OTÁZKA „POZŮSTALÝM”
Co vám odchodem ředitelky mizí a co nového čekáte?
Hana Kosková, uklízečka
v Charitě 20 let.
Jsem člověk, který nemá
rád změny, a proto mě rozhodnutí paní ředitelky velice zaskočilo. Jejím odchodem mizí zaběhlá pravidla
a kvalitní spolupráce. Doufám, že nás její nástupce
povede stejně dobře, a bude mít lidský přístup, jako
ona.
Jana Flídrová, poradkyně a vedoucí Občanské
poradny, v Charitě 19 let:
Člověk v zavedeném systému najde jistou komfortní
zónu, kdy dokáže odhadovat a plnit očekávání
svého vedení. Tak to funguje a je to přirozené. O tuto jistotu teď přijdeme.
U nového ředitele čekám,

že se bude rok „rozkoukávat“. A já tuto latentní dobu
v tichosti využiji ke své
přípravě na odchod do
důchodu. Až nový ředitel
zjistí, jaký jsem počítačový
analfabet – budu mít již
sbaleno :)...
Hedvika Švecová,
vedoucí výtvarné dílny
AC dílen, v Charitě 18 let:
Mizí mi jistota. Doteď jsem
se mohla spolehnout, že
když budu mít nějaký problém a půjdu s ním za
Markétou, že si udělá čas a
věc mi vysvětlí, abych jí
porozuměla a s pochopením přijala. Cítila jsem od
ředitelky, že jsem pro Charitu potřebná, měla jsem
podporu a uznání. Ve skrytu duše doufám, že to i s no-

vým vedením nějak půjde
dál, ale každopádně, jistota
pro mě padla.
Petra Zahradníková,
účetní, v Charitě 16 let:
Odchází mi šéfová a skvělá
parťačka:(. Jedno mi to
rozhodně není. Všechno
asi bude jiné. No, třeba tu
budeme dalších patnáct let
s někým také podobně
dobrým. Přála bych to
Charitě.
Pavel Valouch, řidič,
v Charitě 15 let:
Odchází skvělá manažerka. Charitu šéfovala dobře
a byl bych rád, aby to po ní
převzal někdo dobrý, a aby
naši Charitu v této podobě,
tak jak se za léta rozrostla,
dokázal ukočírovat. Nebude to asi jednoduché.

ZEPTALI JSME SE
Martiny Černíkové,
vedoucí Sociálního odboru města Poličky, co říká
na patnáctileté působení
Markéty Šafářové v čele
poličské Charity.
Naše vztahy jsou velmi,
velmi dobré. Neznám ji jen
po pracovní stránce, ale i
lidsky. Za tu dobu jsme
spolu řešili neskutečné
množství problémů
a vždycky jsme došly k nějakému řešení. Markéta
byly vždy přímá a na čem
jsme se dohodly, tak to
také bylo. Za patnáct let
pod jejím vedením Charita
udělala neskutečný posun
a ona na tom má bezesporu zásadní vliv. Je mi
líto, že je vyčerpaná
a z postu ředitelky odchází.

ODCHÁZÍ STŘEDEM. ZŮSTÁVÁ ZA NÍ SLUŠNÉ DÍLO.
Patnáct let ve vedení Charity zanechalo stopu na obou, ředitelce i organizaci.
Luděk Popelka
Markéta Šafářová stála s mateřskou přestávkou v čele
poličské Charity 15 let. Nasycena bezesným přemýšlením v „nočních směnách”, nekonečným vyjednáváním
o penězích i obhajováním sociálních služeb a hledáním
řešení tam, kde na první pohled žádné nebylo, odchází.
Zkusili jsme z této introvertní dámy dostat pár postřehů
z uplynulých tří „pětiletek”.
Bylo ti 31 let, když jsi nastoupila do funkce ředitelky.
Věděla jsi, co děláš?
Ve své mladické nerozvážnosti jsem si myslela, že bych
to mohla zvládnout, a tak jsem se po první mateřské
dovolené zúčastnila výběrového řízení. Ačkoliv jsem to
moc nečekala, vyhrála jsem. Pak jsem teprve poznávala,
zač je toho loket. Vstupovala jsem do organizace, která
měla míň než 25 zaměstnanců a tři služby. Měla jsem elán
a sílu dělat změny. Sdílely jsme kancelář s účetní, kde se
vše podstatné odehrávalo. Dnes v ní mají zázemí
sestřičky. Necítila jsme se jako manažer, ředitel a šéf ve
smyslu funkce, spíš jsem svoji práci, se všemi
pochybnosti o sobě, vnímala jako službu.
Jak se tvé tehdejší představy lišily od výsledku?
Neměla jsem konkrétní očekávání. Spíš jsem chtěla, aby
Charita byla dobrou profesionální službou a přála jsem si,
aby v ní byli spokojeni klienti i pracovníci. Výsledek je
součtem okolností, příležitostí, vývoje společnosti a práce
lidí, kteří kolem mě byli. Vybudovat z malé organizace
velkou nebylo mojí hlavní ambicí.
Vzpomeneš si na nějaký zlomový okamžik, který
významně posunul vývoj Charity kupředu?

Asi, když jsem Štěpánce Dvořákové nabídla práci v Charitě a podařilo se nám spolu vytvořit pracovní tým.
Co považuješ za svoji silnou stránku?
Snad schopnost obklopit se kvalitními lidmi, jak profesionálně, tak lidsky.
Co budeš jednou o svém působení v Charitě vyprávět
vnoučatům?
Za prvé, své působení v Charitě ještě neukončuji. Takže
nevím. Asi bych jim řekla, že to pro mě nebyla jen práce.
A také, že jsem ji vnímala jako poslání a brala za součást
svého života. Charita pro měl byla místem, kde mi bylo
dobře a kde jsme si i při dost náročné práci uměli s kolegy
užít pořádnou legraci. A možná bych se jim zmínila, že
část toho působení zahrnovalo také období, kdy jsem
organizaci vedla.
Svěř se nám s nějakým krásným charitním zážitkem.
Nemám asi jeden nejkrásnější zážitek, ale spíš několik.
Vzpomínám si, že pro mě ty nejkrásnější okamžiky
nastávaly při neformálních akcích s pracovníky, kdy jsem
mohla zažít a věřit, že jsou v Charitě šťastní. Vybavím si
charitní víkendy a charitní dny z posledních let. To pro mě
byla největší odměna. Já jsem se s klienty setkávala
pouze zprostředkovaně přes zaměstnance, ale když
vidím spokojené lidi, kteří pro ně pracují, věřím, že taková
Charita dělá dobrou práci. Jsem šťastná za spolupráci
s pány faráři, která se podařila nastavit a pomohla nás
více vtáhnout do farnosti. I díky nim se za poslední léta
podařilo tuto profesionální organizaci navracet k její
duchovní podstatě.
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PATRON A SPONZOŘI FANDÍ SPORTUJÍCÍ CHARITĚ
Zapomenutý „běžecký virtuóz”Jarmil Běhoděj převzal nad závodem patronát.
Někteří naši charitní pracovníci propadli sportu, a to do té
míry, že v něm i závodí. Speciálně běhu se věnují
minimálně tři ženy a mnoho dalších o svém záměru
protáhnout si tělo alespoň zasvěceně mluví. Proto zde
vznikla iniciativa uspořádat běžecký závod. A pak už jen
stačilo objevit významného „patrona”, po němž sportovní
meeting pojmenovat a Charitní běh Jarmila Běhoděje je
na světě. Odehraje se letos 8. června a samozřejmě bude

beneﬁcí. Už teď je na jeho účtu 21 200 Kč ﬁnančních a
za 6 500 Kč věcných darů od štědrých mecenášů. Užitek
ze sportu poplyne do AC dílen a Denního stacionáře ke
klientům na pro ně atraktivní taneční a pohybovou terapii.
Ta by mohla být zahájena už na podzim roku 2019 a
předpokládáme, že by si ji užívali po celý rok. Udělali jsme
zkušenost, že pohyb, zvláště ten emoční a výrazový, je
pro ně přirozený, prospěšný a mají ho velmi rádi.

akci podpořili: Francová Lucie - Ovoce, zelenina v „Domečkách”; Pavlišová Alena - Fit & Fun Studio; Pikula Jiří;
Popelkovi Hana a Josef a dále společnosti, jejichž loga jsou zde uvedena.

LIDÉ VLONI NAŠI CHARITU HOJNĚ OBDAROVÁVALI
Pomáhali jste nám se splácením úvěru domu i s posílením provozu služeb.
Pod vánočním stromečkem jsme v roce 2018 našli
dárek od těchto štědrých dárců. Děkujeme a Váš
příspěvek dobře použijeme k užitku celé Charity:
Coufal Jiří, RNDr.; rodina Drábkova; Haman Jaroslav,
MUDr.; Kašok Jiří; Klimeš Pavel; Kopecký Jan; manželé
Kysilkovi; Plecháček Miloslav; Skalník Jakub, JUDr.;
Skalníková Eva, JUDr.; Šimon Petr; Štorková Irena; Tulis
Petr, Ing.; Večeřa Jan; Votřelová Pavlína; Zavoral
Jaroslav; Žáková Lenka
Albertová Marta; Balášovi Marie a Josef; Balcarová Marie;
Bártová Ludmila; Benedová Blažena; Boštík Jan; Břeňová
Marie; Cesnáriková Marie; Cviček Lubomír; Dittrich Jan;
Dobiášová Eva; Dospělová Ilona; Dvořáková Alena, Mgr.;
Eminger Arnošt; Faimanová Hana; Fajmonová Lenka;
Fliedrová Vlasta; Girschelová Zdeňka; Grodl Jaroslav,
MUDr.; Grubhoﬀer Stanislav; Hájek František; Hanyková
Renata; Havlík Vladimír; Havlová Alžběta, Mgr.; Horáček
Josef, MVDr.; Horák Jiří; p. Horníčková; Chadima Josef;
Chvojková Marie; Chybová Vlasta; Janko Emil; Jílek
Jindřich; Jiruše Vladimír; Jůza František; Kadidlová
Miroslava; Kalánek Ladislav; Kašparová Leona;
Kašparová Renata; Kopecká Ludmila; Kopecký Jan;
rodina Kučerova; p. Lancer; Lázničková Irena; Lebarová
Helena; Matoušová Věra; Moravcová Ilona; Müller Karel;
Náhlík Stanislav; Navrátilová Marie; Nekvindová Hana;
Neumeister Josef; Neumeisterová Květoslava; Novotná
Věra; Obrová Marie; Oplištil Jan; p. Oškrdalová;
Pazderová Alena; Pešková Libuše; rodina Peterkova;
Pohorská Marie; Popelková Zdeňka; Portlová Ludmila;
Roušarová Jana; Provazníková Zdeňka; Roušarová
Jarmila; Roušarová Zdeňka; Sionová Ludmila; Sodomka
Pavel, Ing.; Staňková Marie; Stodolová Jana; Šejnohová
Milada; Šlosr Josef; Štěpánek Jiří; Trnka Rostislav;
Vavřínová Marie; Zahradník Leoš; Zemanová Karolína,
MVDr. a další anonymní dárci

V průběhu loňského roku na nás nezapomínali
přispěvatelé do veřejné sbírky Dům pro Charitu. Zde
jmenujeme dobrodince, jejichž výše daru překročila
500 Kč a identiﬁkovali jsme je. Vděčni jsme samozřejmě i drobnějším přispěvatelům. Všem vřelé díky!
Břeň Jan; Bukáčková Erika; Coufal Jiří, RNDr.; Grubhoﬀer
Stanislav, ml.; Hamanová Marie, Ing.; KK zubní lékařství
s. r. o.; Popelkovi Hana a Josef; Pospíšilová Lenka
Andrlová Alena; p. Báča; Balášovi Marie a Josef; Bártová
Ludmila; Benedová Blažena; Boštíková Jana; Brokl Josef,
Ing.; Břeňová Marie; Burešová Jana; Cesnáriková Marie;
COMA, s. r. o.; Cupalovi Věra a Jan; Čiperová Libuše;
Drbohlav Stanislav; Dobiášová Eva; Dospělová Ilona;
Dvořák Libor; Fliedrová Vlasta; Girschelová Zdeňka;
Glosser Bedřich; Grubhoﬀer Stanislav st.; Hájek Jiří; Hájek
František; Hájková Marie; Hanusová Ludmila; Havlová
Alžběta, Mgr.; Hnátová Růžena; Homolková Anna; Horák
Jiří; Horníčková Bohumila; Houšková Hana; Chadima
Josef; Chotěnovská Věra; Chvojková Marie; Jaklová Eva;
Janko Emil; Jandl Oldřich; p. Jílek; Jílek Jiří; Jílková
Danuše, MUDr.; Jílková Marie; Juránková Emílie; Jůza
František; Kadidlová Miroslava; Knotek Ludvík; Kopecká
Ludmila; Kösslerová Jitka, MUDr.; Kučerová Věra;
Kysilkovi Jaroslava a Václav; Lázničková Irena; Lebarová
Helena; Matoušová Věra; Morawetz Herbert;
Neumeisterová Květoslava; Ondroušová Dana;
Oškrdalová Jiřina; Pachovská Marie; Pazderová Alena;
Pitoňáková Jana; Pitoňáková Marie; Pospíšil Jan; Portlová
Ludmila; Pražanová Marie; Psychiatrická ambulance s. r.
o.; Rejmanová Božena; Roušarová Jarmila; Sádovská
Marie; Seraﬁnová Anna; Sodomka Pavel; Sodomková
Vladimíra; Staňková Marie; Svitap J. H. J, a. s.; Stodola
Jiří; Šejnohová Milada; Šlosr Josef; Štolová Jaroslava;
Štěpánek Jiří; Tomšů Václav; Vacek Jan; Válková Martina;
Velová Jaroslava
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ČERVENÁ MAŠLE NEZDOBÍ, ALE PROTESTUJE
Stávková pohotovost zdravotních sester pracujících v terénu by měla varovat.

Zdravotní sestry CHOS podpořili i jejich kolegové ze sociálních služeb.

Připnutím červených mašlí na levou klopu oblečení jsme
se po celý duben aktivně připojovali ke stávkové
pohotovosti zdravotních sester pracujících v terénu, k našim sestřičkám Charitní ošetřovatelské služby (CHOS),
ale i k dalším soukromým sestrám ošetřujících pacienty
v domácnostech.
Pohotovost vyhlásila Charita Česká republika, Asociace
domácí péče a Česká asociace sester – sekce domácí
péče. Probíhala po celé republice a účastnil se jí nejmenší
segment zdravotnictví, na nějž se se svým 0,7% ﬁnančního objemu při minulých narovnávání platů středního
zdravotnického personálu jaksi „zapomnělo”.
O konkrétním zápasu naší Charity se zdravotními
pojišťovnami a snaze získat pro sestry lepší ohodnocení,
srovnatelné s tím v nemocnicích, jsme vás informovali už
v minulém, 16tém vydání Zpravodaje Charity v článku:
„Nerovné poměry ve zdravotnictví”. Od té doby se vyjed-

návání na nejvyšších úrovních neposunula nikam, takže
nám mnoho cest než demonstrativní stávka již nezbývá.
Co se změnilo, je stav zdravotního personálu v naší
CHOS.
Vloni jedna zdravotní sestra zaměstnaná na plný
pracovní úvazek odešla z ﬁnančních důvodů do lépe
placené nemocnice a jedna z částečného pracovního
úvazku úplně opustila obor. V současnosti máme spoustu
pacientů a personální podstav, který se zatím nedaří
doplnit. Našich osm zdravotních sester je přetížených.
„Nevím, proč by měly terénní zdravotní sestřičky brát
o celou jednu třetinu méně než ty v nemocnici,” říká vrchní
sestra Želmíra Plecháčková. „Nemají sice pravidelné
noční služby, ale jinak pracujeme sedm dnů v týdnu jako
ony. Musíme být velmi samostatné, rozhodné a zkušené,
protože v domácnosti nemáme k dispozici konzultaci
s lékařem. Tu v případě potřeby můžeme uskutečnit pouze
telefonicky. Fyzicky nám s těžkými pacienty nepomůže
žádný kolega ani přístroj. A samostatnou kapitolou je řízení
aut zejména v zimních podmínkách Vysočiny. Páni
starostové z vesnic by mohli vyprávět, kolikrát naše lehká
autíčka vyprošťovali ze sněhu.”
Vnímáme nespravedlnost ﬁnančního ohodnocení i nerovnost vyjednávacích sil smluvních stran. Dosud jsme
vše vydrželi, ale nyní platby z pojišťovny nepokryjí ani
základní náklady (platy sester a materiál). Už léta
dotujeme Domácí hospic. Sv. Michaela z tříkrálové sbírky,
ale platit zdravotní péči, na níž má ze zdravotního pojištění
nemocný nárok, z darů dobrých lidí nechceme.
A proč se symbolem stávky terénních zdravotních sester
stala červená mašle? Tvarem připomíná srdce, červenou
barvou krev, lásku, ale i varovný signál, že jsme se dostali
k hranici, již nelze bez následků překročit. Uzel značí, že
při své práci máme svázané ruce.
ŠD

MIKRODOTAZ PRO PRACOVNÍKY VE „STACÍKU”
„Pracujete s těžce mentálně postiženými lidmi. Co pro Vás tito lidé znamenají?”
Jaroslava
Trmačová

Milena
Nedělová

Martina

Milena

Zámečníková

Dvořáková

vedoucí
Denního
stacionáře

sociální
pracovnice
DS

osobní
asistentka
DS

osobní
asistentka
DS

Pro mě jsou to lidé, kteří mě přinutí se zastavit
ve shonu každodenních povinností a dívat
se na svět jinou optikou - všímat si více
přítomnosti a všedních
věcí. Je to nedocenitelné poznání, které
většinové společnosti
chybí - k její škodě.

První, co mě napadne
je, že je vnímám jako
rovnocenné partnery.
Jsou to pro mě stejní
l i d é j a k o t ř e b a v y,
jenom mají nějaký
handicap: mentální,
fyzický, kombinovaný.
Já je mám moc ráda
a ráda s těmito lidmi
pracuji.

Do Denního stacionáře
jsem nastoupila s odhodláním těmto lidem
pomáhat, být jejich
pečovatelem, posluchačem, průvodcem,
tlumočníkem. Učím se
od nich trpělivosti,
pokoře a nadhledu
a umění radovat se
z maličkostí.

Tito lidé mi připomínají
hodnoty, které jsou pro
mě pilířem a navrací mi
pokoru, kterou možná
díky dnešnímu materiálnímu světu ztrácíme.
Jsou to lidé, kteří mě
svým chováním určitým způsobem fascinují a neustále překvapují.
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EXPLOZI ZÁJMU O SLUŽBY STÍHÁME
PŘIPRAVUJEME
Běhoděj nás inspiruje
Na den 8. 6. 2019 připravujeme pro sportovce
a rodiny s dětmi Charitní
běh Jarmila Běhoděje!
Čeká vás běžecká trať pro
děti 800 m, běžecká trať
6,5 km a trať pro pěší.
Přijďte i přesto, že nejste
velcí sportovci. Chystáme
překážkovou trať se
zajímavými úkoly pro děti
každého věku, tvořivou
dílničku, malování na
obličej a samozřejmě
občerstvení a krásné ceny
pro všechny. Výtěžek celé
akce bude použit na Taneční a pohybovou terapii
pro lidi s mentálním postižením.
IR
Jeden koncert navíc
Na milovníky sborového
zpěvu, vážné hudby i svižných gospelů čeká v sobotu 8. června 2019 v 17
hodin v kostele sv. Michaela v Poličce mimořádný
koncert dvou těles: litomyšlského pěveckého
sboru Vlastimil a jejich
spřáteleného souboru
Chorus Minor ze slovenské Levoče. Zpěváci ze
Slovenska přijeli na návštěvu do partnerské Litomyšle a vyslovili touhu
zazpívat v rodišti skladatele B. Martinů a prohlédnout si město. Zároveň se
rozhodli dobrovolné
vstupné věnovat místní
neziskové organizaci.
Zvolili naši Charitu.
ŠD

Buďte s námi
Hledáme Vás, lidi, kteří se
zajímáte, jak lze v naší
společnosti pomáhat těm,
kdo si sami pomoci nemohou. Hledáme Vás,
kdo při nás budete stát,
když my budeme podpírat
našeho klienta.
Podpořte nás:
ź slovem
ź radou
ź pomocí
ź darem

M. Hrdlička se v asistentských službách musí dost otáčet.

Ilustrační foto, Pixabay.

Asistentky klientům pomáhají zvládat běžné denní potřeby.

Ve druhé polovině roku
2018 vzrostl počet uživatelů osobní asistence (OA)
takřka o polovinu, podobně
se navýšil počet pracovníků a byl odblokován „stop
stav“ na příjem nových
uživatelů do pečovatelské
služby (CHPS). Co je příčinou nárůstu, jaké to má
výhody a nevýhody a jak si
obě služby stojí v letošním
roce?
Věříte-li na náhody, můžete s bratry Němci říci „der
Zufall woltet es“. Nevěříteli, může být příčina třeba
tajemstvím. Vedení střediska, které sdružuje obě
charitní služby (většina
pečovatelek u nás pracuje
zároveň jako asistentky),
jsem přebral na začátku
loňského září. Původní

plán paní ředitelky, abych
částí svého úvazku podpořil vytíženou vedoucí,
paní Elišku Šauerovou,
vzal rychle za své, když
kolegyně oznámila odchod
na mateřskou. Nový život,
nová situace, nová výzva.
Předání proběhlo rychle
a já nabyl dojmu, že v pečlivě vedených službách jen
změním proces vyúčtování, dokončím revizi metodik a po nalezení vhodného kandidáta na vedoucího
předám vedení jemu a sám
se větší částí úvazku budu
věnovat metodické činnosti
pro celou Oblastní charitu.
Prvních 14 dní mne vyvedlo z omylu a do osobní
asistence jsme začali přibírat nové uživatele i pracovníky. Zájem o tuto služ-

bu byl a stále je poměrně
veliký. Úpravou systému
výjezdů se podařilo odblokovat kapacitu pečovatelské služby, zvládli jsme
narovnat vztahy s některými uživateli i městským
úřadem, do obou služeb
jsme přibrali „složité případy“, od kterých jiné organizace dávaly ruce pryč.
V tom všem nám pomáhalo
(neočekávané) plné doﬁnancování ze strany státu
i skvělá podpora vedení.
Ne vše proběhlo ideálně,
ne vždy se podařilo se změnami seznámit všechny
uživatele, ne vše jsme stihli
„vypapírovat“. Některé
změny přinesly napětí do
týmu pracovníků. Nového
vedoucího se nepodařilo
nalézt, v lednu mi ale přibyla velká posila – sociální
pracovník a kolega Karel
Indruch. Stále hledáme
optimální chod obou služeb
vzhledem k požadavkům
zájemců, možnostem pracovníků i ﬁnančnímu a materiálnímu zázemí Charity.
V současnosti je středisko
OA a CHPS, co se týče
počtu pracovníků i objemu
péče, největším střediskem
Oblastní charity. Po propadu v prosinci a lednu, kdy
odešlo na věčnost několik
uživatelů, máme nyní opět
naplněnou kapacitu a
s nižšími ﬁnancemi stojíme
před výzvou zachovat rozsah i kvalitu péče. Držte
nám palce.
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