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NA ÚVOD ŘEDITEL MARTIN DVOŘÁK
O tom, proč přišel do Charity a v co doufá, že v ní najde.
Martin
Dvořák

ředitel
Proč přijít do poličské
Charity?
Na tuto otázku si odpovídám každý den. Nejlepší by bylo sem vůbec
nechodit a její služby
nepotřebovat.
To by znamenalo, že
nikoho netrápí žádná bolest. To však není pravda.

V současné době trápí lidi
spousta nesnází, se kterými si nedokáží poradit.
Naštěstí jsou zde pracovníci Charity, kteří jsou
v devíti sociálních a ve
dvou zdravotních službách připraveni pomoci
všem lidem, kteří na pomoc čekají, nebo přicházejí a o pomoc žádají.
Pro sebe si odpovím, že
jsem přišel a chci být
součástí tohoto týmu. Než
se tak stane, čeká mě
spousta naslouchání
druhým, učení se novým
dovednostem a práce.

Jsem rád, že jsem zde
potkal lidi, kteří mi pomáhají a cítím v nich oporu.
Za pracovníky a dobrovolníky jsem rád, protože
vidím, jak chtějí lidem
pomáhat svojí silou,
získanými zkušenostmi,
vlídným slovem, vyslechnutím nebo prostě jen tím,
že jsou zde pro ně.
Chtěl bych poděkovat
všem, kteří na CHARITU
myslí. Děkuji individuálním dárcům, obcím,
městům, Pardubickému
kraji i našemu zřizovateli
Královehradecké diecézi.

ÚŘAD MUSÍ MÍT TAKÉ POROZUMĚNÍ
M. Černíková a její tým s Charitou dlouho spolupracují.
Martina
Černíková
vedoucí
sociálního
odboru
města Polička

Martina Černíková, je
vedoucí Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Města
Poličky. Co paměť sahá,
má s ní Charita velmi pěkný
vztah.
Jaké sociální plus má
život v našem městě?
Jsme region, který se nepotýká s velkými sociálními
problémy. Nemáme vyloučenou lokalitu, je zde nízká
nezaměstnanost i kriminalita. Pokud se na to podívám optikou rodin s dětmi,

je zde pro ně hodně podpůrných služeb, a to nejen
těch sociálních.
Co tedy na sociálním odboru děláte?
I tak máme stále co řešit,
třeba v sociálně právní
ochraně dětí. Pomáháme
rodičům například při rozchodu nastavit styk s dětmi,
řešíme otázku výživného a
snažíme se s rodiči spolupracovat tak, aby to jejich
rodinnému systému vyhovovalo. Lidé se nemusejí
bát obrátit se na nás. Zubatá u nás nesedí.
A kromě toho, co je obsahem vaší práce?
Velkou část naší práce zahrnuje institut veřejného
opatrovnictví. Aktuálně se

staráme o 17 lidí, o něž
nemůže pečovat jejich
rodina. Hodně spolupracujeme se soudy. Ty kontrolují, aby byly uspokojeny
potřeby postiženého člověka svěřeného do péče
opatrovníka.
Co bezdomovci?
Máme jich v Poličce pár,
ale většina z nich má možnost ubytování v ubytovně,
kterou město provozuje.
Jaká je vaše role k ostatním službám?
Musíme dobře všechny
služby znát, abychom z této sítě uměli vybrat a nabídnout lidem, kteří je potřebují, tu optimální. Mezi
tyto služby samozřejmě
patří ty charitní.
ŠD

LIDÉ CHARITY
Svatá Hedvika Slezská
Narodila se v Bavorsku
na hradě Andechs markraběti bádenskému a
vévodovi meranskému
Bertoldu IV. Její výchovu
předal benediktinkám
v Kitzingenském klášteře.
Ve 12ti letech otec Hedviku z mocensko-politických důvodů provdal za
knížete Jindřicha I. Bradatého. Šlo o velmi šťastné manželství. Ve 13ti
letech porodila první dítě.
Po porodu sedmého potomka dostala od muže
souhlas, aby s ním dále
směla žít ve zdrženlivosti.
Z dětí ji přežila pouze
jedna dcera.
Hedvika zakládala nemocnice, ošetřovací ústavy a kláštery. Společně
s českou kněžnou Annou
Přemyslovnou to byl benediktinský klášter Wahlstatt a v roce 1203 cisterciácký klášter v Třebnici. Po smrti nejmilovanějšího syna Jindřicha II.
Pobožného se uchýlila do
třebnického kláštera a po
zbytek života se věnovala
službě pro blaho svého
lidu a prohloubení křesťanské víry. Svatořečil ji
r. 1267 papež Klement IV.
Je patronkou Slezska,
exulantů a snoubenců.

Hedvika
Slezská
kněžna
cisterciácká
řeholnice
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V JEDEN OKAMŽIK ŽIVOTA PŘESEDLAL
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mohou. Hledáme Vás,
kdo při nás budete stát,
když my budeme podpírat
našeho klienta.
Podpořte nás:
ź slovem
ź radou
ź pomocí
Cestou do tábora fotíme západ.

Bývalý motokrosový závodník Jaroslav Lopour „jede” dál.

Cvičení je radost i nezbytnost. Řízený pohyb končetinami rozproudí krev a s ní živiny do všech částí těla.

Pana Jaroslava Lopoura,
bývalého motokrosového
závodníka, jsme v Charitě
poznali před sedmi lety, v
době, kdy jeho život zaznamenal významný zvrat.
Co tě vedlo k motorkám?
Za mého mládí každý kluk
chtěl jezdit. Tenkrát jsme
stáhli z půdy starou motorku, odmontovali blatníky,
dali jiné pláště, vyleštili
kanály, snížili kompresi a
hurá v Poličce Pod kopec
na terénní dráhu. Tam jsem
začínal. Na první závodní
motorku mě posadil pan
Červený starší.
Kolik ti tehdy bylo let?
Jezdil jsem od 12ti a od 17ti
závodil. S přestávkou jsem
vydržel závodit až do roku
2012. V mládí jsem soutěžil
v krajských a republikových
soutěžích, později v oblastních a celostátních soutěžích veteránů.
Na čem jsi jezdil?
Na motorkách od kubatury
3
125 až po 450 cm.
Měl jsi nějaký stroj obzvláště rád?
Oblíbil jsem si Yamahu
125. Byla dobře ovladatelná, dobře se s ní manipulovalo. A potom jsem
přešel na čtyřtaktní motory
- Hondu 450 a Suzuki 450.
Na který sportovní ús-

ppěch jsi obzvláště hrdý?
Nechci mluvit o úspěších.
Motokros byla pro mě láska, která mi hodně dala i
vzala.
Ale tato láska ti způsobila
úraz. Jak se to stalo?
Byla to technická závada
na motorce. Nehoda se mi
stala při závodě v Dalečíně.
Od tohoto okamžiku se
tvůj život změnil. Můžeš
popsat, jak?
V zásadních věcech. Motorku jsem vyměnil za elektrický vozík. Co k tomu víc
povídat. Představte si pod
tím všechno ostatní, co
muselo následovat...
Jak se dnes bez své lásky
- motorek, obejdeš?
Občas se na nějaký závod
jedu podívat a sleduji sport
v televizi. Mezi motokrosaři
mám stále pár kamarádů.
Někteří mě jezdí navštěvovat. Rád je vidím.
Jak vypadá běžný den
člověka odkázaného na
vozík?
Zde mi hodně pomáhá
Charita. Je to pro mě zásadní pomoc. Ve všední
dny ke mě chodí zdravotní
sestřičky. Přesouvají mě na
cvičící stroje a každý den
se mnou cvičí. Bez rozdílu
bych jim všem dal metál.
Díky nim mohu zůstat doma. Moc jim děkuji. Starají

se o mne také charitní
pečovatelky, které mi pomáhají s běžným denním
provozem. I jim patří dík a
jejich práce se vážím.
Nalezl jsi něco, co ti významně pomáhá?
Vybavil jsem si tělocvičnu.
V ní mohu procvičovat funkci nepoškozených nervů,
a tím se udržovat. Pohyb
upravuje hladinu endorﬁnů. Je to pro mě jiná forma
sportu, která mě nabíjí a
dělá mi dny krásnější.
Co ještě ti usnadňuje,
abys své zdravotní limity
zvládal?
Teď se moc těším na první
vnouče. Mám radost ze
svých dětí. Mám kolem
sebe dost věrných kamarádů. Třeba poslední týden
v říjnu u mne pobyl kamarád ze Šumavy. Poznali
jsme se v rehabilitačním
zařízením v Luži. Oba jsme
na vozíku a oba spolu dokážeme podnikat spoustu
věcí. On je imobilní o polovinu déle než já. Předáváme si mezi sebou spoustu
užitečných zkušeností.
Máš nějaký sen, přání?
Teď je to s těmi sny trochu
horší. Mou snahou je udržet věci alespoň tak, jak
jsou a z toho, co jsem v životě poznal, předat to nejlepší svým dětem.
ŠD
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DŮVĚRA SE BUDUJE POMALU
O rozvoji Občanské poradny v Bystrém hovoří T. Marešová DOBROVOLNICTVÍ
V Bystrém na náměstí,
v posledním patře multifunkčního domu, je od dubna 2019 otevřeno nové pracoviště Občanské poradny
Oblastní charity Polička.
Místní občané je mohou
navštívit každou středu
mezi 13 - 16 hodinou.
Díky podpoře EU (operační program Zaměstnanost) jsme blíže dalším
lidem, kteří potřebují služby
poradny. Dosud klienti z
Bystrého, Jedlové, Trpína a
okolích obcí jezdili do Poličky a museli se vejít do
dvou otevíracích dní. Nyní
je poradna přímo u nich.
Stejně jako jiné začátky,
byl i rozjezd poradny
v Bystrém složitý. Prostory
pro práci poradců jsme díky

velké vstřícnosti města
Bystré získali rychle. Následoval nejdůležitější krok
– dát o sobě vědět lidem.
Využili jsme místní noviny,
do domácností doručili leták s informacemi, představili jsme se panu starostovi
i panu faráři…
...A čekali jsme, až si
k nám lidé najdou cestu.
Naštěstí se brzy objevili
první odvážlivci a my jsme
rozjeli práci tak, jak jsme
zvyklí. Informujeme, vysvětlujeme, pomáháme
s tvorbou dokumentů, nasloucháme lidem vyprávějícím své životní příběhy.
Někteří klienti si nás sami
našli, jiní nás znají již
z Poličky. Je tu prostor i pro
ty, kteří s vyřízením svého

problému spěchají a je jim
jedno, kam za poradci
dojedou. Jsou však i lidé,
kteří se dověděli o poradně
v Bystrém, ale raději se
vypravili do Poličky. Přeci
jen, sídlíme v malém městě
na náměstí.
Dokážeme respektovat
počáteční ostýchavost
těchto občanů a vážíme si
jejich důvěry, když se rozhodnou přijet za námi na
jiné místo.
Rádi bychom všem zájemcům o využití našich
služeb vzkázali, ať se na
nás nebojí obrátit a navštíví poradnu v Bystrém.
Své služby poskytujeme
dis-krétně, bezplatně, nestranně a na přání klienta
zcela anonymně.

FARÁŘ DO CHARITY PROSTĚ PATŘÍ
Jaroslava Trmačová oceňuje spolupráci s kněžími.

Pomozte ve Fimfáru
Šafrán je opravdu poklad mezi kořením. Tak
nějak to je i s našimi
dobrovolníky. Je jich jak
šafránu, přitom bez nich si
nedovedeme fungování u
nás ve Fimfáru vůbec
představit. Pomáhají
nám, když vedoucí obchůdku musí být jinde,
jsou empatičtí a práci
zvládají na jedničku. Máme je moc rádi. Samozřejmě, že je rádi vidí
i naši zákazníci, kteří se
s nimi ve Fimfáru setkávají. Jsou naším pokladem. Jen kdyby jich nebylo tak málo… Přátelé,
čtenáři, kdybyste věděli o
někom, kdo by se rád
chtěl potkávat s veřejností, prodával rád v obchůdku a chtěl se stát naším
šafránem, ozvěte se! Budeme za Vaši pomoc rádi.
JP

Klienti AC dílen a Denního stacionáře vědí, že je na poličské faře vítají.

Spolupráce s pány faráři
je pro nás jako pro církevní
organizaci nejen důležitá,
ale osobně i velmi příjemná
a osvěžující. Každý z nich
je velmi osobitý až svérázný a do naší práce
přináší nadhled a důraz na
jiné hodnoty a životní priority. Musím říct, že s nimi
spolupracuji moc ráda.
A jak se v naší práci
objevuje jejich působení?
Překvapivě docela často.
Hlavně je to pravidelná
návštěva jednou za měsíc
přímo v dílnách a v Denním
stacionáři, kde si pan farář

s klienty povídá o tom, co
dělají nebo co budou dělat,
jak se mají apod. Hlavně
jde o jeho přítomnost, společně strávený čas.
V době významné z hlediska církevních událostí,
jako jsou Velikonoce nebo
Vánoce, si kněz pro ně
připraví jednoduché povídání. Nechceme klientům
nutit víru nebo měnit jejich
přesvědčení, ale chceme,
aby respektovali existenci
těchto názorů a pochopili,
že „na Charitě je pro nás
víra důležitá a bereme ji
vážně“.

Klienti také rádi jezdí na
návštěvy na faru do Borové, kam nás místní pan
farář každoročně zve. I na
dalších výletech do okolí se
snažíme stavit se v kostele
a naučit naše klienty se zde
vhodně chovat.
Další důležitá spolupráce
je na akcích, které připravujeme pro veřejnost. V
současné době je to vánoční výstava s Vůní vanilky a
Běh Jarmila Běhoděje. Na
vánoční výstavě se nám
každoročně střídají tři páni
faráři, kteří si připraví krátký program související s
blížícími se svátky a návštěvníkům výstavy tak
zprostředkují poselství vánoční doby.
Spolupráce pokračuje
také na týmových aktivitách pracovníků – teambuildingy a akce pro pracovníky (charitní víkend,
charitní odpoledne) je vždy
za aktivní účasti kněží.
Pracovníci, věřící i nevěřící, to respektují, a myslím,
že s kněžími mají moc
pěkný osobní vztah.

Dobrovolnice ve Fimfáru

Děkujeme vám, pánové
Děkujeme pánům farářům Romportlovi, Tomšíčkovi a Enderlemu za zájem, který projevují našim
klientům i nám pracovníkům Charity. Děkujeme za
jejich ochotu a častou duchovní pomoc v situacích
těžších a za připomínání
správného směru v osobním i pracovním životě.
Získáváme tak na pracovišti obohacující bonus. JT

Jaroslav Mareš
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ODHADUJI, ŽE MÁME VELMI SILNÝ TÝM
DOBRÉ ZPRÁVY
Petice, zdá se, pomohla
V červenci vyhlásila
Charita petici Doma je doma na záchranu domácí
zdravotní péče. Z Poličska jsme přispěli 115ti
petičními archÿ. 1. října se
s Petičním výborem Poslanecké sněmovny ČR a
Charitou Česká republika
sešli zástupci ministerstev
a Všeobecné zdravotní
pojišťovny poté, co petici
podepsalo 64 679 občanů. Jednající se shodli:
Česká populace stárne a
domácí zdravotní péče
bude nezastupitelná.
Čeho jsme chtěli peticí
dosáhnout? Zaprvé: aby
pojišťovny proplácely práci terénních sester v plné
výši. Nyní dostáváme cca
60 % z odvedené práce.
Od kolapsu nás může
zachránit také spravedlivě
aktualizovaná úhradová
vyhláška ministerstva
zdravotnictví.
ŽP
NDC v létě rozkvetlo
Pracovníci Nízkoprahového denního centra vysadili několik květin do
truhlíku za oknem a k jejich nemalému překvapení květiny vydržely. Nestaly se ani příležitostným
popelníkem! Možná si
někdo z klientů vzpomněl ,
jak i u nich doma maminka
nebo babička zalévala
květinový záhon a připomnělo jim to, jak bylo
doma dobře. Dozvíme se,
jak jako malý s dědou hospodařil a jezdil ještě s koňmi. Přijde i postesknutí,
kde to všechno je, a jak
bylo hloupé o to všechno
přijít a skončit na ulici.
Takové sebehodnocení si
zaslouží uznání.
SV

V NDC vykvetly i modráky.

Aneta Girčáková o šanci, kterou získala Šance pro rodinu.

Obohacený tým „sasanek” září úsměvem.

Jak již mnozí vědí, od září
k nám do Šance pro rodinu
nastoupila staronová kolegyně Markéta Šafářová,
bývalá ředitelka celé naší
Charity.
Pro celý tým je toto přijetí
velkou zkušeností. Není
pro nikoho jednoduché přijmout do týmu nového pracovníka, o to více, pokud
byl dříve náš nadřízený.
Přehození „mozkové výhybky“ nebylo zatím tak
náročné, jak jsme na první
pohled předpokládali.
V naší profesi je velmi
důležité, aby si tým sedl a
dokázal se podpořit, po-

radit a spolehnout se na
sebe. Přece jenom s kolegy
jsme mnohdy častěji, než
s partnery, které si vybereme. Naši kolegové by vlastně takovými partnery měli
být. Měli by nám dávat
zpětnou vazbu, nemazat
nám med kolem pusy, ale
zároveň umět motivovat
k dalším výkonům.
Jak řekl Mike Krzyzewski:
„Existuje pět základních
vlastností, které udělají
každý dobrý tým skvělým:
komunikace, důvěra, kolektivní odpovědnost, starostlivost a hrdost. Rád si
představuji každou z nich

jako oddělený prst na
pěsti.“
Je nám ctí, že si Markéta
vybrala naši službu a učinila tento velký krok. Pro
službu je to velká podpora.
Rozšířila „barevnost“ týmu.
Každý pracovník představuje jeden puzzlík skládačky. Každý puzzlík je
jinak barevný, jinak tvarovaný, některý tvoří hranu,
jiný vyplňuje obrázek. Náš
tým je taková skládačka
různých puzzlíků. Někdo
zkušený s dětmi nám
v Šanci pro rodinu chyběl.
Markéta v tomto směru
tvoří důležitý dílek do této
skládačky.
„Celý život čekáme na
výjimečného člověka místo
toho, abychom obyčejné
lidi okolo nás změnili na
výjimečné,“ říká Hans Urs
Von Balthasar. Vím, že je
náš tým stále nový. To, zda
bude řádně fungovat, se
ukáže až časem. Mám ale
pocit, že jsme velmi dobře
našlápnutí a jsem ráda, že
každý pracovník dává do
práce kus sebe.

OSOBNÍ ASISTENTKY S ÚSMĚVEM
Karel Indruch jako vedoucí služby zažil letní vypětí poprvé.
Léto je pro mě nejkrásnější roční období. Je to
čas prázdnin a dovolených,
čas, kdy můžeme odpočívat, setkávat se s přáteli,
regenerovat síly.
V některých profesích,
jako je např. osobní asistence (OA), je nutné zajistit
péči nepřetržitě. O tom, co
je osobní asistence, mají
mnozí lidé ne zcela jasné
představy. Dovolte, abych
Vám tuto službu přiblížil.
OA je intenzivní a individuální pomoc osobního
asistenta konkrétnímu člověku u něho doma nebo
tam, kde klient potřebuje,
aby s ním asistent byl. Tato
služba je poskytována v
pracovní dny v době od 7 –
18 hodin. Při dostatečné

kapacitě a domluvě jsme
schopni zajistit asistenci o
víkendech, svátcích i v jiný
čas. Proč tento úvod? Je
zřejmé, že OA se neřídí
školními prázdninami a nemůže být ovlivněna letními
dovolenými. I v létě vše
probíhá jako v jiných ročních obdobích, a my děláme vše, abychom mohli
vyhovět požadavkům našich uživatelů.
Letošní léto bylo nejteplejší za posledních několik
desetiletí, tropických dní
přes 30 °C bylo více než třicet, což na nás kladlo
zvýšené nároky. Snažíme
se, aby nebylo znát na
kvalitě péče, že méně
pracovnic musí zastat jak
svoji práci, tak i práci za

kolegyně, které si vybírají
dovolenou. Prázdninové
měsíce jsou pro nás naplněny mimořádným úsilím,
aby námi poskytované
služby, byly poskytovány v
plné míře. Pro ty, kteří mají
rádi statistiku, lze uvést, že
v květnu jsme evidovali
1 117 odpracovaných hodin
přímo u uživatelů, v měsíci
červenci již 1 142 hodin.
Počet hodin přímé péče
se tedy v létě nejen nesnížil, ale naopak zvýšil. Že se
to projeví na únavě pracovnic, není třeba zmiňovat.
A přesto, že jsou kolegyně
unavené, poskytují asistenci klientům s úsměvem,
trpělivostí a obětavostí,
kterou si jen málokdo dovede představit.
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ROK JSME PRACOVALI V PERSONÁLNÍM OSLABENÍ
Vedoucí Otevřených dveří Jana Dobrovolná konečně může roztáhnout křídla.
Při rozvoji služby bývá obvykle nejtěžší zajistit ﬁnance
navíc. Když jsme od Pardubického kraje dostali příslib na
rozšíření týmu, jásali jsme.
Naše nadšení však postupně opadávalo úměrně s chabou odezvou zájemců o práci. Najít nového zaměstnance?
Raději hledat jehlu v kupce sena! Možné uchazeče jsme
hledali s včasným předstihem, mezi lidmi známými
i neznámými, proběhla řada pohovorů, ale přesto se nám
pro naše „poslání“ dlouho nedařilo nikoho získat. Situaci
komplikovala hrozba návratu části dotací.
Krizové stavy pak zažívala služba při vlastním provozu.
Postupem času rostlo napětí v celém týmu, které ještě
přikrmovala nejistota, jak dlouho může náš „podstav“ trvat.
Začali jsme se ptát sami sebe: „Jak dlouho jsme schopni
službu v omezeném počtu pracovníků s minimálním
dopadem na kvalitu péče udržet? Můžeme si dovolit
přijímat nové klienty? Jak zvládneme nové povinnosti
plynoucí z reformy psychiatrické péče? Zajistíme cíle
a aktivity, které jsme si pro tento rok naplánovali? Jak
upravit provoz služby dimenzovaný na 5 zaměstnanců,
když vám jeden kus zkrátka stále chybí…?“
Na jedné straně nás držela přirozená odpovědnost
a starost vůči lidem s duševní nemocí, jimž naše služba
pomáhá a vědomí, že není příliš možností, kam jinam je
v našem regionu nasměrovat. Ze zkušeností také víme, že
k rozhodnutí obrátit se o pomoc vede často dlouhá a trnitá
cesta a nechceme ji „zbytečně“ komplikovat prodlevami či
odklady kontaktů. Zuby nehty jsme to táhli, „co to dá“, jeli
jsme často až na doraz.
Adrenalin nám proudil v žilách a do jisté míry bylo i
zajímavé vidět, v jakých obrátkách se umíme točit. Pečlivě
jsme plánovali den po dni, dělili se o povinnosti... Potíž
nastávala, když někdo z klientů (z jakéhokoliv důvodu)
náhle potřeboval větší míru podpory, a my viděli, že i naše

dny mají jen 24 hodin a supermani zkrátka nejsme.
Z dlouhodobého hlediska to nebyla udržitelná situace. V
určitém období nás na to začalo upozorňovat i vlastní
zdraví a kromě vykrývání chybějícího úvazku jsme museli
zastupovat sebe navzájem. Chtě - nechtě, museli jsme
zrušit nebo odsunout některé aktivity a po krátký čas
vyhlásit „stop stav“ pro příjem nových klientů. Museli jsme
si vytyčit priority.
Naše práce je ale především o naději. A tu jsme
neztráceli. Nakonec se neuvěřitelné stalo skutkem
a koncem června jsme už věděli, že naše řady v létě rozšíří
nový kolega. Od srpna tedy jedeme v plném počtu. I nyní
se potýkáme s nenadálými situacemi u klientů
i pracovníků. Služba se musí vypořádat se stěhováním do
nových prostor i s plánováním dalšího potřebného rozvoje.
Spousta práce je za námi a kupa výzev před námi. Nás je
už ale víc a nemusíme se bát vlka nic.

Tým Otevřených dveří se početně doplnil a hned vyhrál (Charitní den).

MIKRODOTAZ SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKŮM „PRO DUŠI”
Co byste si přáli, aby Otevřené dveře mohly přinášet svým klientům a světu?

Dvořáková

Jakub
Fric

Štěpán
Moravčík

Jaroslav
Trávníček

sociální
pracovnice

sociální
pracovník

sociální
pracovník

sociální
pracovník

Chtěla bych, aby Otevřené dveře přinášely
světu povědomí, že
duševní obtíže nemusejí znamenat konec,
ale představují novou
životní cestu. Ne sice
jednoduchou, ale srovnatelně smysluplnou a
naplněnou, jako u lidí
zdravých.

Měly by přinášet porozumění lidem s nemocí
duše, aby věděli, že na
své problémy nejsou
sami, že mají možnost
o nich otevřeně hovořit
a nemusejí se bát
nepochopení a odmítnutí. Rád bych, aby se
snížila stigmatizace
těchto nemocných.

Svým klientům bych
rád přinášel jistotu, že
se mají na koho obrátit
při řešení svých obtížných životních situacích. Lidé s duševním
onemocněním se potýkají s velkými problémy. Proto jsme tady my
v Otevřených dveřích,
abychom jim pomohli.

Rád bych našim klientům přinášel radost ze
života, dodával jim
energii a takové to
úsměvné naladění a
chuť probouzet se do
každého rána. Jsem
jejich průvodcem, a
uvědomuji si to. Myslím, že se můžeme
vzájemně obohacovat.

Lucie
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ZA DVEŘMI SE CHYSTÁ NEBESKÁ AUKCE PODRUHÉ
Výtvarníky se stanou děti a studenti, umělci dostanou právo hodnotit.
Úspěšná beneﬁční on line aukce uměleckých děl, kterou
vůbec poprvé v okrese Svitavy před dvěma lety
uspořádala Oblastní charita Polička, se dočká
p o k r a č o v á n í . Ve z n á m é m w e b o v é m p r o s t ř e d í
(www.aukcecharita.cz), a s trochu pozměněnou koncepcí,
odstartuje už v červnu příštího roku.
„Tentokrát chceme do tvorby a ﬁlantropie zapojit starší
děti a mládež. Proto jsme ke spolupráci oslovili všechny
střední školy a základní školy s druhým stupněm na
Poličsku,” řekla zástupkyně pořadatele akce, Štěpánka
Dvořáková. Školy, jež se zapojily, (a je jich 13 ze 14ti
oslovených), budou ve vybraných třídách v rámci
předmětu výtvarná výchova v průběhu letošního školního
roku malovat, fotografovat nebo vytvářet koláže na téma
COOL (čteno „kůl”) V MÉM SRDCI za účelem vydražení
těchto děl ve prospěch Oblastní charity Polička.
Hotové výtvory budou předány pořadateli aukce. Ten
využije svých kontaktů s umělci z předchozího aukčního
ročníku a ve spolupráci s nimi vytvoří komisi, která díla
posoudí a vybere 60 - 100 nejzdařilejších, vhodných ke
umístění na webu zařazení do aukce. S autory vybraných
děl, respektive s jejich zákonnými zástupci, sepíše

Charita smlouvu o dalším použití obrazů, zbylé vrátí.
Obsahem smlouvy bude souhlas s použitím díla
k umístění na aukčním webu Oblastní charity Polička a
s jeho vydražením ve prospěch pořadatele Nebeské
aukce. Beneﬁčním záměrem je podpora veřejné sbírky
Projekt charitní dům, jež přispívá na nutný ﬁnanční
spolupodíl související s rekonstrukcí Charitního domu IV.
(známý starý rohový dům na Vrchlického ulici čp. 10).
„Projekt COOL V MÉM SRDCI ukrývá tři přínosy:
výchovně/vzdělávací, komunitní a ﬁlantropický,”
vysvětluje Dvořáková. 1. Mladí lidé se v rámci výuky
dozvědí pro koho a proč malují, čímž více poznají svět lidí
s handicapem. 2. Realizací společné myšlenky se v rámci
Poličska propojí různé světy: vzdělávací a sociální,
umělecký a výtvarně laický, svět zdravých a nemocných.
3. Přitom se pomůže místní neziskovce s řešením
problému, který vyvstává z nutné rekonstrukce jedné z
jejích budov určených pro sociální služby. „Myslím, že to
skutečně není málo. K tomu připojme veřejnou prezentaci
úspěšných autorů a jejich škol i adrenalinovou zábavu
dražitelů a máme celkem pěkný balíček zábavy, na který
se můžeme v polovině příštího roku těšit,” dodala.

BENEFIČNÍ KONCERT NA PLOŠINU PRO IMOBILNÍ
Podnikatelé se přidali a rekordním způsobem podpořili podzimní koncert.
Sponzorská podpora beneﬁčního koncertu s Pavlem Helanem vynesla 164 000 Kč. Z těchto prostředků pořídíme
do Charitního domu I. novou schodišťovou plošinu pro klienty. Za projevenou podporu upřímně děkujeme!
Generální sponzoři do beneﬁce přispěli 101 001 korunami.
BENEFIČNÍ KONCERT SE KONÁ
POD OSOBNÍ ZÁŠTITOU

PAVLA ŠOTOLY
RADNÍHO PARDUBICKÉHO KRAJE

Ostatní sponzoři koncert podpořili částkou 63 000 Kč.
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DOSTAL PŘEZDÍVKU „RUJNIČKA”
Š. Dvořáková ve zkratce o nastávající rekonstrukci domu.
My, přátelé všeho letitého, prachem zavátého,
avšak bohatého duší, jsme
milovali Charitní dům IV. takový, jaký byl - starý, trochu
tajemný a krásný.
Věděli jsme, že to tak
nemůže zůstat věčně.
Tři roky jsme plánovali a
sháněli prostředky na jeho
záchranu a nyní se blížíme
do ﬁnále. V polovině srpna
jsme obdrželi zprávu, že na
Stavební úpravy a nástavbu budovy Oblastní charity
Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce od Evropské unie dostaneme dotaci
10 mil. Kč.
V těchto dnech je již
„čtyřka” vystěhována a
služby uchýleny pod jiné
střechy. Ve startovních blocích stojí dodavatel PHP
STAV s.r.o. z Bystrého, aby
druhého ledna 2020 vtrhl
na staveniště a konal.
Co bude výsledkem? Jak
praví projektová dokumentace pečlivě připravená
ﬁrmou ŠAFÁŘ CZ, s. r. o.,
na jejíž pořízení jste mnozí
v r. 2017 přispěli ve veřejné

PODĚKOVÁNÍ

nahrazeno novým.
Co nás to bude stát?
Dotační prostředky, které
jsme obdrželi a k tomu 5 %
našich prostředků, jež musíme uhradit ze svého. Ze
svého zaplatíme i veškeré
neuznatelné náklady, tedy,
vše, co v projektu z důvodu
nastavení dotačního programu být nemohlo. Z viditelných věcí je to především fasáda a okna, ale kdo
ví, co nás ještě překvapí.
Začínáme. Tušíme, že to
bude náročné. Abychom to
zvládli, potřebujeme mít
o koho se opřít. Snad to budou odborníci a doufáme,
že i vy, naši příznivci.

Zlatý „ajťák”
Nemáme dost superlativů, kterými bychom
zahrnuli Jaroslava Zavorala za jeho IT služby
poskytované poličské
Charitě skoro 20 let.
V prvopočátcích, kromě
vlastní práce, řadu z
našich pracovníků učil, jak
vůbec na počítač. Nyní
bravurně manévruje spletí
mohutnící charitní počítačové sítě tolik nezbytné
k výkonu naší práce. Všechnu svou činnost provádí
trpělivě, srozumitelně,
s nebývalým taktem
a obětavostí. Má u nás
„zlatého Fanouše”.
ŠD

Stěhovali jsme se vlastními silami. Všem zapojeným to dalo zabrat.

Jaroslav Zavoral, jak ho známe.

sbírce Projekt charitní dům,
v podkroví vzniknou zcela
nové prostory pro Denní
stacionář. Přibližně z jedné
třetiny se změní dispozice v
proﬁlu celého domu. Kompletní proměnou projdou
veškerá hygienická zařízení a obnovou prodělají
rozvody a instalace. Starý
plynový kotel nahradí nový.
Bude se instalovat výtah
pro vozíčkáře a schodištová plošina. Srovnají se
členité úrovně podlah.
Zůstane již dříve zrekonstruovaná cvičná kuchyň, místnost v přízemí a
tři v prvním patře nad ní.
Vše ostatní zmizí a bude

PŘIPRAVUJEME SE NA VELKÉ PROVIZORIUM
M. Dvořák popisuje rošády, jež musejí předcházet opravě Charitního domu IV.
Téměř rozpačitá zpráva... Charitní dům IV. budeme
rekonstruovat.“ Pomalu začínáme vypočítávat to, co nás
všechno čeká. Najít náhradní prostory pro služby.
Příprava výběrového řízení, úvěr, výběr ﬁrmy, zodpovědnost, realizace, kontrola odvedené práce a další.
Otevřené dveře - služba pro lidi s duševním onemocněním získá zázemí ve známých prostorách v Tylově
ulici čp. 248, kde byla do konce r. 2015. Tentokrát je
výhodou to, že se o prostory nebude dělit s žádnou jinou
službou. V současné době probíhá dovybavení prostor
tak, aby byly připraveny k bezproblémovému provozu.
V době, kdy tento článek vychází, věříme, že služba bude
plně fungovat a klienti sem najdou cestu na individuální
setkání i společné kluby. Oblíbené nácviky vaření budou
po dohodě s p. farářem probíhat v kuchyňce na poličské
faře. Za tuto možnost děkujeme. O plánované změně
informovala klienty OD na společném setkání vedoucí
služby Jana Dobrovolná a průběžně na individuálních
setkáních i ostatní pracovníci.
AC dílny přijaly nabídku azylu v prostorách SOU a SOŠ
Polička. Poděkování patří panu řediteli Preisslerovi za to,

že bývalý byt školníka připravili pro naše potřeby
v rekordním čase. Nyní čeká nejtěžší práci tým Jaroslavy
Trmačové, jak zkoordinovat provoz čtyř dílen na dvou od
sebe celkem dost vzdálených místech (Vrchlického ulice
- Charitní dům I. a ulice Čs. armády). Dál se budou klienti
střídat ve všech čtyřech dílnách tak, aby byla nabízená
aktivita pestrá a stále zajímavá.
Osobní asistence a pečovatelská služba se stěhují do
ulice Tylova čp. 247. Zde budou mít služby zázemí než se
dokončí rekonstrukce Charitního domu IV. Nový vedoucí
služby Karel Indruch má před sebou dva úkoly. První,
oživit nové pracoviště a druhý, sladit se s novým
pracovním týmem. Jeho výhodou je, že v týmu dosud
pracoval jako sociální pracovník.
Veliká změna čeká především klienty našich služeb. My
jsme připraveni v tomto nekomfortním čase dát jim
nejdůležitější podporu, aby věděli, kam jít, když budou
potřebovat využít podpory služeb Charity.
Charitní dům IV. by měl za optimálních podmínek projít
rekonstrukcí v období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2021.
Bůh žehnej tomuto dílu.
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PO LETECH SE VRACEJÍ DO CHARITY
PŘIPRAVUJEME
Výstava S vůní vanilky
Tradičně poslední pátek
v měsíci listopadu připravujeme s radostí a nadšením výstavu S Vůni vanilky. Letos na téma Betlém – Dům chleba. Můžete se těšit na nápaditou
výzdobu celého Charitního domu I. Návštěvou
nás poctí pekař z Borové,
paní medařka a dozvíte se
více o pletení košů a ošatek z obilné slámy. Doprovázet nás budou celý den
kněží, od nichž se dozvíte
něco o potravě těla i ducha. Navštivte nás 29. listopadu mezi 8-17 hodinou
a nechte se vtáhnout do
kouzelné doby adventní. IR
Jubilejní 20. tříkrálovka
Je konec podzimu a na emailové dveře správního
střediska klepe hlavní koordinátor z Diecézní charity v Hradci Králové s prvními zprávami, které se
týkají Tříkrálové sbírky
2020. V těch opravdových
dveřích bychom rádi uvítali koledníky a vedoucí
skupinek, kteří se chtějí
účastnit sbírky. Budeme
rádi za každého dobrovolníka, který v prosinci
kontaktuje správní středisko poličské Charity.
V sobotu 11. ledna 2020
tak bude moci, kromě
koledování po domácnostech, zažít nezapomenutelnou atmosféru Tříkrálového průvodu.
JB

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

Jarda Trávníček a Standa Větrovský nikdy zcela neodešli.

Podzim 2019 při stěhování. R. 2012 dobrovolníci na oslavách Charity.

Jmenuji se Jarda Trávníček a poprvé jsem Charitu zaznamenal v roce
2001, kdy jsem nastoupil
jako sociální pracovník
v tehdejší Farní charitě Polička. Pracoval jsem v Denním stacionáři, který již
tenkrát sídlil ve Vrchlického
ulici (dnes Charitní dům III.)
Ředitelem byl Ing. František Grundloch.
Sklepní prostory sloužily
jako dílny, kde jsme trávili
dopolední hodiny. Vyzdobili
jsme si je tak, že se nám
líbilo i zde. Na toto období
vzpomínám rád.
Vzpomínám na každodenní přivítání s klienty, na
podání rukou a vlídná
slova, která byla doprovázena nezřídka i objetím.
Byli jsme taková malá rodina s rodinnou a přátelskou atmosférou. Asi jsme
se opravdu měli rádi. Po

čase jsem Charitu opustil,
věnoval se dalším profesím
a také odešel do Prahy.
Poté, co jsem se vrátil,
pomáhal jsem Charitě jako
dobrovolník. Pamatuji památné fotbaly u hradeb,
přestrojení za zdravotní
sestřičku společně se Standou Větrovským, kde jsme
se takto proháněli po poličském náměstí.
Ale až po mém návratu
v srpnu letošního roku jsem
si uvědomil, jaký kus cesty
za tu dobu Charita urazila.
Nyní pracuji ve středisku
Otevřené dveře. Poznávám své kolegy a další
zaměstnance Charity a seznamuji se s terénní prací.
Jsem na začátku své další
pracovní poutě. Stále mám
chuť na sobě pracovat.
Já, Standa Větrovský ve
vzpomínkách zabrousím
až do r. 1995. V té době ješ-

tě v Charitě nebylo nic.
Sestrám z CHOS jsme
s civilkářem připravovali
zázemí na Smetanově ulici
a různé opravy jsme dělali
téměř kapesním nožem.
Stacionář měl jednu velkou
místnost. Přesto je to doba,
na kterou se nedá zapomenout. Byla spojená s nadšením. Zápalem šlo zvládnout v podstatě cokoliv.
Nelze zapomenout na ty,
kdo již nejsou mezi námi a
s nimiž nás spojovalo
upřímné přátelství, především na Lídu Homolovou.
Její nápady a výtvory můžete na Charitě potkat dodnes.
Nikdy jsem již nezažil
v takové míře to, co s klienty denního stacionáře. Tolik
radosti, nadšení, bezprostřednosti a upřímnosti
jsem jinde nepotkal. Když
jsem se nyní po létech na
Charitu vrátil, a potkal
některé z nich, bylo jejich
přijetí takové, jako bychom
se rozloučili před několika
dny a ne před téměř dvěma
desetiletími. Dnes vidím,
jaké možnosti se jim nabízí,
a co všechno klienti dokážou. Je důvod mít upřímnou radost z toho, jak pokračuje to, u čeho jsem byl
v začátcích.
Od loňského roku pracuji
v Občanské poradně a v
Nízkoprahovém centru.
Začínám vytvářet jinak a
jinde svou novou charitní
stopu.
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