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ÚVODNÍK JANY FLÍDROVÉ
Zachovejme si normalitu. Rodinný model nebyl překonán.
Jana
Flídrová
vedoucí
OP a NDC
Naslouchám...
steskům a trápení lidí,
kteří přicházejí do poradny a stěžují si na chování
svých dětí nebo na chování svých rozmrzelých,
otrávených seniorů. Kaleidoskop životních příběhů mě utvrzuje, že síla
člověka je dána fungu-

gujícím rodinným prostředím. - Morální základ,
schopnost tvořit v životě
dobré vztahy, neubližovat
druhým, odsunout vlastní
potřeby - vychází z rodiny.
Ve společnosti se diskutuje o nových formách
rodiny, krizi rodiny a vztahů, o prognózách, jak bude za padesát let vypadat
„rodinný model“. Zachovejme si však normalitu.
Shodou okolností jsem
se v létě dostala do diskusního kroužku starších
manželů důchodového

věku. Tyto páry vychovaly
tři a více dětí. Jsou to lidé,
kteří o poměrech ve
společnosti často uvažují.
Řeč se vedla na téma, co
je pro výchovu dětí nejdůležitější? Posuďte sami
v článku „Kam až se rozšiřuje poradna a co je důležité ve výchově“ (str. 8).
Vím, že výčet doporučení
nemůže být dokonalý, ale
z úcty ke zkušenostem a
k poctivé snaze dobrat se
pomoci pro další generace, zkuste si rady dědečků
a babiček přečíst …

UMÍ VŠE. A CO NEUMÍ, TOMU SE NAUČÍ
Minirozhovor s hospicovým lékařem Jaroslavem Grodlem.
MUDr.

Jaroslav
Grodl
lékař domácího
hospice
sv. Michaela

MUDr. Jaroslav Grodl
patří k pěti lékařům - průkopníkům hospicové péče
na Poličsku. Od r. 2014 kromě své praxe pracuje také
v charitním Domácím hospici sv. Michaela.
Proč jste se do hospicové činnosti zapojil?
Je to práce, kde cítíte, že
opravdu pomáháte. Kontakt s pacientem i jeho
okolím je velice intenzivní,
což není vždy, hlavně emocionálně jednoduché. Ale

každý den vidíte za svou
prací úlevu člověka.
Jak se na Poličsku vyvíjí
péče o umírající v domácím prostředí?
Naprosto unikátně. Máme
mobilní hospic, kde jsou
lékaři a sestry schopni v jakémkoli bodě trajektorie
nevyléčitelného onemocnění poskytnout přiměřenou a kvalitní pomoc odpovídající moderní medicíně
21. století.
Co je největším úskalím?
Zaprvé, okolí pacienta mívá obavy, zda péči o blízkého zvládnou. Musíme vysvětlovat, že na to nezůstanou sami. Druhým problémem jsou určité obavy
kolegů lékařů nemocničních či praktiků, zda mohou

s čistým svědomím přeložit
nemocného k nám do hospice. Snažíme se je ujišťovat, že splňujeme standardy moderní medicíny
a péče je vedena lege artis.
Čím byste rozptýlil obavy
pečujících osob?
Snažím se vysvětlit, že
když už neumím vyléčit,
vždy mohu ulevit. Při možnostech současné medicíny neexistuje příznak, který
bychom nebyli schopni
zvládnout tak, aby pacient
netrpěl.
Jak se vám spolupracuje
s charitními sestrami?
Skvěle. Jejich přístup lze
shrnout do věty: „Umíme
vše, a co neumíme, to se
naučíme.” Za všech okolností se snaží pomoci. ŠD

LIDÉ CHARITY
Josef Suchár se narodil
v Brně 15. října 1958 do
rodiny chemika a úřednice
jako druhý ze čtyř sourozenců. Formoval ho tábor
Radost. Vyučil se elektrikářem a 15 let pracoval
v továrnách Zetor a Transporta. Tajně studoval
bohosloví a v r. 1986 ho
tajný biskup S. Krátký
tajně vysvětil na kněze.
Po sametové revoluci
nastoupil do královéhradecké diecéze. Od
roku 1993 spravuje poutní
místo Neratov, vysídlenou
bývalou sudetoněmeckou
obec, do níž dokázal vrátit
život. Prostřednictvím
Sdružení Neratov se věnuje především lidem se
zdravotním a lehkým
mentálním postižením.
Od r. 1997 je prezidentem
Diecézní katolické charity
Hradec Králové. Je iniciátorem pomoci potřebným
v některých částech Indie.
Jako jediný z osobností
zmiňovaných v této rubrice ještě žije, nedávno
oslavil 60 let. Umíme si
představit, že byl-li by pro
své dílo a lidskou i duchovní hodnotu někdy
kanonizován, stal by se
patrně patronem české
a indické Charity, lidí s postižením a bagristů.
ŠD

Josef
Suchár
kněz,
obnovitel
poutního
místa Neratov
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„JE TO DÍTĚ K NIČEMU,” ŘEKL DOKTOR
DOBRÝ NÁPAD
Na zahradu vědecky
Zahrada za Charitním
domem III. doznává radikálních změn. V zimě přišla o svou dominantu stoletý topol, který padajícími obřími větvemi začal být nebezpečný. Zásahem našeho údržbáře
jsou vyklučeny dřeviny
živého plotu, čímž vznikl
prostor pro ušlechtilou
činnost zahradnickou. Té
by se měli ujmout klienti
AC dílen pod dohledem
vedoucí dřevodílny. Zahrada je nyní osázena
užitkovými keři: rybízem,
maliníky a nechybí ani
jedna švestka a vinná
réva. Další fází bude pěstební činnost, po níž nastoupí sklizňová. Ve cvičné kuchyni pak jistě vznikne spousta užitečných
a chutných produktů. ŠD
Pustili se do úklidů
Úklid – pro někoho obtěžující záležitost, ale pro
klienty terapeutických
dílen příležitost naučit se
a osvojit si pracovní návyky přímo v praxi a následně pak získat zaměstnání.
Díky velké ochotě a důvěře veřejnosti se nám podařilo od července 2018
domluvit pravidelné úklidy
dvou bytových domů na
ulici Svépomoc. Na úklidy
docházíme 1x týdně. Klienti zametají a vytírají
schodiště a sklepy. Doprovází je vždy vedoucí dílny,
který na úklid dohlíží. Našim cílem je za nějakou
dobu vybrat a vycvičit jednoho klienta, který bude
tento úklid dělat sám
a vydělané peníze budou
jeho příjmem.
IR

Specializují se na úklidy.

Matka klienta Denního stacionáře toto tvrdé tvrzení odmítá.

Martin je v Denním stacionáři se svojí asistentkou Martinou Zámečníkovou naladěn na stejnou vlnu.

Paní Irena Cupalová nemá
na růžích ustláno. Ustlala
na nich aspoň svému osmadvacetiletému postiženému synovi Martinovi,
který je už dva roky klientem charitního Denního
stacionáře.
Jak se žije v naší společnosti s postiženým
dítětem?
Teď už lépe, ale ještě na
začátku 90. let, kdy se Martin narodil, někteří lékaři
otevřeně mluvili o synovi jako o dítěti k ničemu a radili
mi, abych ho dala do ústavu. Dnes jsou příspěvky na
péči, pomůcky, informace,
služby a ve společnosti
panuje porozumění vůči
postiženým lidem i těm, kdo
o ně pečují.
Přibližte trochu Martinovo postižení.
To viditelné, že je na vozíku
a nechodí, paradoxně vadí
nejméně. Nejproblematičtější je jeho hluboký mentální handicap.
To znamená asi dost
náročnou péči?
Ano. Představuje to péči 24
hodin denně, jako když
máte miminko, ale tomu
mému je už 28 let.
Jak vypadá váš každodenní režim?
Vstáváme v 7 hodin. Po

hygieně usadím Martina do
stoličky a snídáme. Dvě
hodiny si s ním hraji: stavíme kostky, prohlížíme obrázky, poznáváme předměty atd. Následuje rehabilitace: míčkování, protažení. Uvařím oběd, zatímco
Martin poslouchá písničky.
Po obědě ho ukládám do
postele a pouštím mu ﬁlm.
Odpočívá, ale neusne. Odpoledne jdeme ven nebo na
zahradu, v šest večeříme a
v osm hodin ho ukládám
spát. V noci 2-3x vstávám
a Martina polohuji.
Nechtěla jste někdy z toho koloběhu vystoupit?
Ne. Vážím si života. Můj
syn si na nelehkém začátku
život vybojoval. Dítě jsem
chtěla. A to, že má handicap, na tom nic nezměnilo.
Další jsem již mít nemohla.
Je pravda, je to těžký život.
Ale je to NAŠE dítě.
Kdo Vám s péčí pomáhá?
Bydlíme ve Vítějevsi a máme úzkou rodinu. Stojí při
mě manžel a tatínek. Vážím si toho, protože v léčebnách jsem sledovala,
jak otcové od dětí, i podstatně méně postižených,
utíkají. A teď mi pomáhá
také poličská Charita.
Jakou podobu má charitní pomoc?

Dvakrát týdně na dopoledne vozím Martina k vám
do Denního stacionáře.
Martin se dostane do společnosti a má změnu s jiným programem. A trochu
se oslabuje jeho závislost
na mě. Já získám čas zařídit si své věci a trochu si
odpočinout.
Jak poskytovanou službu hodnotíte?
Jsem za ni ráda. Začátky
nebyly lehké. Martin si musel zvykat a asistentky se
hodně učily a přizpůsobovaly. Výsledkem je, že se
Martin do Denního stacionáře těší. A radost, tu on
umí dát dobře najevo. Moc
děkuji hlavně jeho asistentce Martině Zámečníkové.
Co děláte, že jste tak
vyrovnaná?
Jsem smířená. Na to, co
nás potkalo, se nedá připravit. Ale ta situace přišla
a musím s ní žít. Neuzavřela jsem se doma. Scházím se se spolužáky, chodím na angličtinu, čtu, mám
záliby. Bez toho by to nešlo.
Jak vidíte Martinovu budoucnost?
Nedovedu si to představit.
Dokud to půjde, budu se
starat já. Pak asi péči převezme nějaký ústav.
Štěpánka Dvořáková
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RUKODĚLNÁ DÍLNA MÁ PRVNÍ ZOUBEK
J. Trmačová je hrdá na pekařské počiny nové AC dílny.
Na jaře letošního roku
jsme vás informovali o rozšiřování sociálně terapeutických dílen a nástupu
dalších klientů. V současné
době máme již půl roku
provozu nové „Rukodělné“
dílny za sebou a uragán
změn, které službou proběhly, se začíná utišovat.
Jednalo se o přesun
výtvarné dílny do Charitního domu IV., a pak vybavení nové rukodělné dílny
v téže budově. To znamená, že AC dílny jsou provozovány ve dvou domech:
v Charitním domě I. (dřevodílna a keramika) a IV.
(výtvarná a rukodělná).
Rukodělná dílna se
začíná výrazně proﬁlovat
do oblasti potravinářské.

Jejími hlavními produkty
jsou polévkové nudle tenké
a široké a sušenky několika
příchutí, které se dodávají
do obchodu Fimfárum. Dále plníme zakázky v rámci
organizace. Většinou se
jedná o přípravu občerstvení na charitní akce (školení, kolegia...) nebo soukromou zakázku pro pracovníky Charity (samozřejmě vždy náležitě vyčíslenou a zaplacenou). V této
oblasti jsme dosud v záběhu, proto si tuto službu
zatím netroufneme nabídnout veřejnosti vně Charity.
Naši klienti si dílnu
i novou vedoucí dílny paní
Vrabcovou rychle oblíbili.
Inu, i zde platí, že „láska
prochází žaludkem“. Klien-

ti si nechali vystavit zdravotní průkazy a nezbytná
hygiena je zabezpečena
zakoupenými uniformami
/bílé tričko, čepice, zástěra,
jednorázové rukavice/
a neustálým dohledem nad
umýváním rukou a důkladným denním, týdenním
a měsíčním úklidem.
Práce v kuchyni přispívá
nejen k rozvoji samostatnosti klientů v péči o vlastní
domácnost, ale také je
možným druhem povolání,
které někteří mohou zvládnout i na otevřeném nebo
chráněném trhu práce. Pomalu ale jistě se blíží vánoční svátky a naše dílna
se těší, že se svými výrobky
bude podílet na příjemné
sváteční atmosféře.

DOBROVOLNICTVÍ
Pro nás fotí s láskou
Nemáme dobrovolnické
centrum, ale dobrovolníků
se kolem nás točí dost.
Ročně pro Charitu bez
nároku na odměnu něco
užitečného vykoná tak 80
lidí. (Nezapočítáváme
sem tříkrálovou sbírku,
protože pak by čísla šla do
stovek). Léty se mezi
našimi obětavými pomocníky vyproﬁlovala stálá
skupina profesionálů odborníků. Dnes bych se
zmínila o fotografech. Obvykle si většinu věcí fotíme sami, ale když má
obrázek k něčemu vypadat, povoláme do zbraně jednoho z našich „dvorních” fotografů: Luďka
Popelku nebo Jaroslava
Mareše.

ASISTOVANÝ KONTAKT! CO TO JE?
O možných důsledcích rozvodu pro děti hovoří P. Šimon.

Uzavřené venkovní hřiště při asistovaném kontaktu ocení děti i rodiče.

Jazykem deﬁnic asistovaný kontakt je: „Kontakt
rodiče s dítětem, kterému
z různých důvodů není dítě
svěřeno do péče, za přítomnosti pomáhajícího
profesionála, zpravidla sociálního pracovníka.“
Rodina se dnes nachází
v mnoha obtížích. Bytová
situace je nedobrá. Rodiče
tráví v práci mnoho času a
často nemohou nebo nechtějí do vztahů investovat.
Čím dál častěji se stává, že
rodina tlak nevydrží a rozpadne se. Je to smutný
fakt. I to, že při rozvodu děti

trpí. Benedikt XVI. o rozvodu říká: „Jedná se o vážná pochybení, která porušují lidskou důstojnost a vyvolávají hlubokou nespravedlnost v lidských a sociálních vztazích.“
Rozvod nemůže být nikdy
úplně spravedlivý v rozdělení majetků ani v tom, komu jsou svěřeny děti. Ve
většině případů se rodiče
dokáží rozumně dohodnout. Tam, kde nemohou
nebo nechtějí, rozhodne
soud. Obtížněji se dohody
vyjednávají s lidmi závislými na návykových látkách

nebo s mentálním či duševním hendikepem. V
odůvodněných případech
může soud nařídit i asistovaný kontakt. Rozchod
silně polarizuje všechny
vztahy. Je to taková „záhada hlavolamu“ - buď volíš
Losnu, nebo Mažňáka. Bohužel, děti často zůstávají
osamoceny uvnitř zákopů
této zdrcující války.
Naše služba Šance pro
rodinu v rámci asistovaného kontaktu poskytuje neutrální a bezpečné území
pro dítě a v některých případech i jedinou legální
možnost setkání s mámou
či tátou. Dáváme možnost
kontaktu dětem s rodiči, se
kterými se i roky neviděly.
Někdy se cynicky říká:
„Pokud je nějaký vítěz
u rozvodu, pak je to advokát.“ Ohledně poražených
máme též jistotu. Jsou jimi
ti ostatní, v první řadě děti.
Dovolte mi zakončit článek citátem básníka Jiřího
Žáčka: „Svatý Freude, ach
ty pudy, svatba z vášní,
rozvod z nudy.“

Luděk Popelka

To jejich kvalitní optikou
a jejich „vidoucí okem”
jsou nejoriginálněji a nejzajímavěji zachyceny prchavé okamžiky z akcí
jako Beneﬁční karneval,
Čas pro neobyčejné zážitky v Charitě, tříkrálová
sbírka a další akce.
Oba pánové nám věnovali svá díla do Nebeské
aukce, pan Mareš se ujal
fotografování aukčního
katalogu. Nyní pro nás připravuje vizualizaci symbolů poličských služeb,
které byste mohli vidět
někdy v příštím roce na
novém charitním webu.
Každá organizace má své
poklady. Jeho část potkáváte v Poličce s fotoaparátem v ruce.
ŠD

Jaroslav Mareš
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NEROVNÉ POMĚRY VE ZDRAVOTNICTVÍ
DOBRÉ ZPRÁVY
Jezdíme bez nehod
Jsme profesionální zdravotní sestry i „řidičky”.
Naše práce v terénu, co
se týče jízd, není jednoduchá. Dle rozdělení od pojišťovny jezdíme za každého počasí do cca 8
vesnic (Stašov, Jedlová,
Korouhev, Telecí, Pustá
Rybná, Březiny, Borová,
Lubná, Sebranice) a v Poličce. Obezřetné musíme
být na lesní zvěř i povrch
vozovky... V zimě jsou
podmínky nejhorší. Našich 5 aut parkujeme venku, takže je náročné je do
terénu odmrazit. Měsíčně
s nimi ujedeme za pacienty cca 3 500 km, denně
až 80 km. I přes všechna
úskalí nás tato práce baví.
A co je důležité, jezdíme
bez vážnějších nehod. LV
Bezdomovci v novém
Od prosince 2018 nastává v Nízkoprahovém
denním centru změna.
Přístavbou k dosavadní
ubytovně FAULHAMMER
na ulici Jilemnického
v Poličce bude vybudován
prostor ambulantní služby
pro lidi bez domova, kterou bude i nadále zajišťovat personál Charity,
ale již ve vhodnějších prostorách. Přístavbu ﬁnancuje město Polička.
Klientům zde nabídneme
jídlo, možnost spočinout,
osprchovat se, oholit,
vyměnit si prádlo a obuv,
vypovídat se, konzultovat
sociálně-právní otázky
a tak říkajíc „postavit se na
nohy a nadechnout“. Vše
zdarma. Nový prostor dá
tomuto typu služby ve
městě odpovídající formu.
JF

Nové středisko pro bezdomovce.

Na Domácí péči se zapomnělo, upozorňuje Š. Dvořáková.

Užitečná, potřebná a pacienty žádaná péče ubývá na ﬁnanční souchotě.

Segment domácí péče,
což jsou také naše obětavé
zdravotní sestřičky Charitní
ošetřovatelské služby
(CHOS), je ze zdravotnických služeb v ČR tím nejmenším. Spotřebovává
pouhá 2 % z celého zdravotnického rozpočtu.
Jeho „malost“ nesmírně
ztěžuje vyjednávací pozici,
což má své důsledky. Při
všech těch avizovaných
přidáváních na platy zdravotnímu personálu v nemocnicích a ambulancích
se na terénní zdravotní
sestry pokaždé jaksi zapomnělo. Navíc, podmínky

jejich ﬁnancování, hodnota
bodu, se za posledních 10
let prakticky nezměnily.
Domácí péče se tak letos
dostala na pokraj kolapsu.
Například Oblastní
charita Polička od VZP
v roce 2017 nedostala
uhrazenu péči ve výši
86 000 Kč a v roce 2016
dokonce 240 000 Kč za
odpracované výkony, což
odpovídalo až měsíci práce odvedené celým střediskem. Nízká hodnota bodu
za výkony a restrikční
smluvní pravidla pojišťoven, o nichž nelze při
podpisu smlouvy vyjed-

návat, přitom způsobily, že
již řadu let z úhrad pojišťoven nepokryjeme ani
prostý provoz střediska
CHOS. Dávno už do něho
není poměrem započítávána správa (vedení, údržba
aut a nemovitostí, účetní).
Platy sester, a s nimi tuto
v regionu tolik potřebnou
a žádanou službu, dotujeme z jiných zdrojů, například z darů či Tříkrálové
sbírky.
Z těchto důvodů se také
naše Charitní ošetřovatelská služba na začátku září
připojila k avizované stávkové pohotovosti zdravotních sester domácí péče.
Noticka o stávce proběhla
v září v médiích a dostala
se i do hlavních zpráv, ale
stejně rychle ustoupila pikantnějším tématům. Zápas Davida s Goliášem
však trvá a nyní se opět
přesunul k jednacím stolům. Vyjednávání za ošetřovatelské služby v terénu
poskytované Charitami zajišťuje Charita Česká republika sídlící v Praze.

JSME TAM, PROTOŽE NÁS POTŘEBUJÍ
J. Dobrovolná očekává změny ve službě Otevřené dveře.
Poličská Charita poskytuje své služby příslušníkům různých cílových skupin v odlišných lokalitách.
Otevřené dveře jako jediné
mají klienty na území celého okresu Svitavy. Proč
tomu tak je?
V této službě poskytujeme podporu a pomoc
dospělým lidem, kteří
osobně zakusili nebo zakoušejí duševní onemocnění. V počátcích jsme
„operovali“ zejména v Poličce, Litomyšli a okolí.
Postupem času se náš
okruh začal nenápadně
zvětšovat. Terénní sociální
pracovníci jezdili za klienty
dále i déle. Výsledkem je
naše současné působení
také na území Svitavska,

Moravské Třebové a Jevíčska.
Nezasvěceného člověka může napadnout, proč
Charita z Poličky se službou vyráží až na druhý
konec okresu. Oblast působnosti jsme nerozšiřovali kvůli vlastní rozpínavosti. Do vzdálených končin nás dovedla jednoduchá skutečnost. Zatím tu
žádná jiná specializovaná
sociální služba, která by
lidem s duševní nemocí poskytovala podobný typ pomoci (v našem případě sociální rehabilitace), zkrátka
není. Zároveň jsou ale
všude lidé s tímto typem
obtíží, kteří v určité fázi
života nějaký druh podpory
hledají. A dokud tu není

nikdo další, na koho by se
mohli obrátit, je naší profesionální i lidskou povinností
(dovolí-li nám to kapacita
služby) jim naše služby
nabídnout.
V souvislosti s reformou
psychiatrické péče i přirozeným vývojem se dá očekávat, že se služby pro
duševně nemocné začnou
v republice i zde v okrese
měnit. Budou se proﬁlovat
na určité oblasti podpory,
vzniknou mulditisciplinární
týmy, dřív nebo později
i Centrum duševního zdraví
apod. Můžeme proto počítat, že někde nám „práce“
ubude, jinde zase přibude.
A spolu se změnami se postupně změní i současná
podoba Otevřených dveří.
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CHARITNÍ VÍKEND - ZÁŽITKY DUCHOVNÍ A LIDSKÉ
Ředitelka Markéta Šafářová si váží pracovníků. Hledá cesty, jak je posilovat.
Měsíc září je pro poličskou Charitu něčím výjimečný.
Slavíme totiž Den Charity, který je spjatý se svátkem
sv. Vincence z Pauly, patronem charitního díla. U nás
v Charitě jsme se již před lety rozhodli, že tento svátek
oslavíme směrem dovnitř. Tedy, že spolu všichni zaměstnanci prožijeme nějaký čas, kdy se budeme věnovat sami
sobě a odpočinku.
Letos jsme již druhým rokem zavítali do Daňkovic na
Selský dvůr, kde jsme měli na víkend 7. - 9. 9. rezervováno
ubytování. Vstřícný přístup personálu, příjemné prostředí,
výborná kuchyně a k tomu nádherné letní počasí se staly
dobrým základem pro vytvoření příjemné a uvolněné
atmosféry.
Abychom nesytili pouze tělo, ale také duši, přizvali jsme
k účasti na víkendu našeho poličského kněze Tomáše
Endrleho. Strávil s námi čas od pátku do sobotního večera.
Jak to tedy celé probíhalo? V pátek večer jsme věnovali
představení a seznámení se s novými zaměstnanci. Tím,
jak se stále rozšiřujeme, přestáváme se mezi sebou znát
a vědět o všech službách, které jako Charita nabízíme.
Proto každý rok věnujeme podrobnějšímu seznámení se s
dvěma středisky. Letos se prezentovaly služby Občanská
poradna a AC dílny. Kromě informací přivezly názorné
ukázky z nové rukodělné dílny (bábovky, rolády, cukroví,
chlebíčky). To vše jsme samozřejmě mohli ochutnat. Po
seznamovacím programu jsme večer ozvláštnili významnou událostí. S naší milou Štěpánkou Dvořákovou, duší
poličské Charity, jsme pořádně, a se vším všudy, oslavili
její kulaté narozeniny.
Sobotní den jsme po snídani vyrazili na krátký výlet na
hrad Štarkov. V tuto chvíli se zapojil pan farář. Svými třemi
vstupy během cesty, určenými k zamyšlení, nás povzbudil.
Takže už víme, že: 1. každý z nás je obrazem Božím,
2. jsme Kristem žehnáni, a 3. přesto, že v životě prožívá-

me mnohá zranění a bolesti, může nás to činit vnímavějšími k potřebám lidí, ke kterým ve své práci přicházíme.
Po výletě, dobrém obědě a odpočinku jsme se sešli na
přednášku. Opět ji pro nás připravil o. Tomáš. Téma bylo
velmi zajímavé: „Papežství a papež František“. Poté
následovala mše sv. na poděkování za všechny pracovníky Charity s prosbou o další požehnání pro nás i naše
klienty a dobrodince. Otci Tomášovi děkuji za čas, který
nám věnoval, a za přípravu kvalitního programu.
Celý víkend však organizovaný nebyl. V průběhu výletu,
při jídle, siestě po obědě nebo večer jsme si mohli
vzájemně povídat, smát se nebo jednoduše užívat krás
přírody… každý podle své představy.
Věřím, že víkend splnil to, k čemu byl určen. Pořádáme ho
jako dárek všem pracovníkům Charity. Je to jedna z forem
poděkování za jejich náročnou a obětavou práci, prostor
pro utváření dobrých vztahů mezi námi, k vzájemnému
sdílení a duchovnímu obohacení.

Charitního víkendu se účastnily 2/3 charitních pracovníků. Nelitovaly.

MIKRODOTAZ PRO NA PODZIM PŘIJATÉ ASISTENTKY
S jakou představou jste nastoupily do Charity a jaké jsou Vaše první dojmy?”

Navrátilová

Markéta
Mlynářová

Anna
Křivková

Kabrhelová

osobní
asistentka

osobní
asistentka

osobní
asistentka

osobní
asistentka

V září jsem vstoupila
do Charity s touhou
pomáhat s láskou a
pochopením druhým.
Je štěstím vidět rozzářené oči starších lidí,
které vás pohladí, i já
je. Je radost porozumět si navzájem a pomodlit se k Pánu Bohu
za to, jací jsou.

Nastoupila jsem 1. října. Chtěla jsem pomáhat starým lidem, protože je mi jich svým
způsobem líto. Mé první dojmy byly dobré,
ale už brzy jsem zažila
obtíže pramenící z nedorozumění s klientem. Není a nebude to
úplně lehká práce.

Pomáhat druhým mě
duševně naplňuje. Do
Charity jsem přišla
z pobytového zařízení
24. září a jsem velice
nadšená z pozitivního
chování vedení i kolegů. Překvapil mě klid.
Místo mnoha klientů se
najednou starám o jednoho, ale intenzivně.

Chtěla jsem zkusit něco úplně jiného, než
jsem v životě dělala.
Od září pomáhám tam,
kde je to opravdu potřeba a má to smysl. A
dojmy? Změna mě posunula o dost dopředu. Poznala jsem, jak
mě někteří staří lidé
dokáží ohromě nabít.

Stanislava

Kamila
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VEŘEJNÁ SBÍRKA DŮM PRO CHARITU „DOHOŘÍVÁ”
Charitní dům Vrchlického čp. 10 je splacen - s mimořádnou podporou dárců.
Charitní dům ve Vrchlického ulici čp. 10 (označovaný
číslicí IV.), který v roce 2014 za úvěr 2 500 000 Kč koupila
Oblastní charita Polička pro provozování sociálních
služeb, byl v červnu 2018 splacen.
Stalo se tak o celé tři roky před stanovaným termínem
hlavně díky mimořádné dárcovské podpoře dobrodinců.
Ti za čtyři roky do veřejné sbírky Dům pro Charitu, určené
na splácení úvěru a nutné opravy související se
zprovozněním této rohové budovy, přispěli neuvěřitelnou
částkou 1 044 500 Kč. Charita v pravidelných splátkách
uhradila 1 455 500 Kč a dalších 119 984,30 Kč na úrocích.
DO SBÍRKOVÉHO FINIŠE SE JEN V LETOŠNÍM ROCE
2018 ZAPOJILI TITO DÁRCI:
Andrlová Alena; Coufal Jiří, RNDr.; Popelka Josef;
KK zubní lékařství s. r. o. ;
p. Báča; Baláš Josef, Ing.; Bártová Ludmila; Benedová
Blažena; Boštíková Jana; Brokl Josef; Břeňová Marie;
Bukáčková Erika; Burešová Jana; Cesnáriková Marie;
COMA s. r. o.; Cupalovi Věra a Jan; Čiperová Libuše;
Dobiášová Eva, MUDr.; Dospělová Ilona; Drbohlav
Stanislav; Dvořák Libor; Fliedrová Vlasta; Girschelová

Zdeňka; Gloser Bedřich; Grubhoﬀer Stanislav, Polička;
Grubhoﬀer Stanislav, Bystré; Hájek František; Hájek Jiří;
Hájková Marie; Hanusová Ludmila; Horák Jiří;
Horníčková Bohumila; Houšková Hana; Chadima
Josef 2x; Chotěnovská Věra 2x; Chvojková Marie; Janko
Emil; Jaklová Eva; Jandl Oldřich; p. Jílek; Jílek Jiří;
Jílková Danuše MUDr.; Jílková Marie; Juránková Emílie;
Jůza František 2x; Kadidlová Miroslava; Knotek Ludvík;
Kösslerová Jitka MUDr.; Kysilka Václav, Ing.; Lázničková
Irena; Lebarová Helena; Matoušová Věra; Morawetz
Herbert; Motyčka Martin; Neumeisterová Květoslava;
Oškrdalová Jiřina; Pazderová Alena; Pitoňáková Jana;
Pitoňáková Marie 2x; Portlová Ludmila; Pospíšil Jan 2x;
Pospíšilová Lenka; Pražanová Marie; Psychiatrická
ambulance s. r. o.; Rejmanová Božena; Roušarová Jana;
Roušarová Jarmila; Sádovská Marie; Seraﬁnová Anna;
Sodomka Pavel 2x; Staňková Marie; Stodola Jiří; Stodola
Jiří, Kladno; Svitap J.H.J., a. s.; Šejnohová Milada; Šlosr
Josef; Štěpánek Jiří; Štolová Jaroslava; Tomšů Václav;
Vacek Jan 2x; Válková Martina; Velová Jaroslava a další
drobnější přispěvatelé s částkou nižší než 500 Kč.
Náš vděk lze jen těžko vyjádřit. UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!

DĚKUJEME SPONZORŮM ZA JEJICH ŠTĚDROST
Silný umělecký zážitek doprovázela i velmi silná podpora ﬁrem a podnikatelů.
Beneﬁční koncert s Prague Cello Quartet vynesl .160 650 Kč, 138 000 Kč z toho tvořily příspěvky sponzorů.
Získané prostředky chceme utratit podle aktuální potřeby, buď za výměnu oken nebo topení v domě IV.
Generální sponzoři do beneﬁce přispěli 76 000 korunami.

Ostatní sponzoři koncert podpořili částkou 62 000 Kč.

Totušek Roman

stavební práce
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PŘÍMÁ POMOC MÍŘÍ NA PROBLÉM
P. Zahradníková představuje charitní Fond přímé pomoci.
Dovolte mi, abych se vám
představila. Jmenuji se
Petra Zahradníková a jsem
v poličské Charitě zaměstnaná jako účetní už nějaký
ten pátek. Jako zpestření
mé zcela nudné práce mi
byla nabídnuta možnost
stát se členkou Komise přímé pomoci.
Každoročně je z Tříkrálové sbírky „ukrojeno“ pár
korun pro případ, že se
někdo (kdokoliv) ocitne
v nouzi (ﬁnanční, materiální) a požádá Charitu o pomoc. Pětičlenná komise,
která je složena z různorodého spektra zaměstnanců
Charity, se sejde a každou
takovou žádost pečlivě
projedná.
Občas diskutujeme o dané žádosti déle, občas je to
velmi jednoznačné rozhodnutí. Každopádně, pro
mě, jako pracovníka Charity nepolíbeného kazuistikami klientů, je pohled do
jednotlivých příběhů velmi
intenzivní. Občas to jsou
příběhy až neuvěřitelné,
občas zarážející, občas

PODĚKOVÁNÍ

podpora slabých nebo oslabených v naší společnosti, dávání jakési „druhé“
šance na další smysluplný
život, možnost se znovu
nadechnout a pokračovat
dál… Částky poskytované
v přímé pomoci nejsou nikterak vysoké, jsou v řádu
tisíců. Ale pro žadatele mají
v době existenciální nouze
hodnotu zlata, neb i pár korun pro ně znamená, že budou moct dát svým dětem
co jíst, do čeho je obléci, že
neztratí svou střechu nad
hlavou, že v zimě nezmrznou, že…
Jsem nesmírně vděčná,
že jsem součástí „Caritas“.

Průvod bude jiný
Z 11ti ročníků tříkrálových
průvodů 10x v jeho čele
stanulo jezdecké trio ze
stáje Jandlových. Vynechalo pouze jednou,
v r. 2016, po náhlé smrti
pana Jandla. Od r. 2019
bude vše jinak. Paní Jandlová s jezdeckým oddílem
končí, pro radost si ponechala jediného koně. Proto jsme se museli obrátit
na jiné ochotné jezdce.
Podařilo se. Paní Jandlové a jejímu zesnulému
manželovi zůstáváme
vděční, že s námi tradici
královské jízdy začali
a tolik let v ní vytrvali.
ŠD

V letošním létě komise k jednání využila i terasu charitního domu.

Manželé Jandlovi, TKS 2007.

dojemné, občas… No, nestačím se divit, s čím vším
se v dnešní době lidé potýkají, co dokáže pěkně
potrápit život celé rodiny,
od babičky až po děti.
Abyste si dovedli představit, jaký rozsah asi tato
naše pomoc má, tak od
roku 2007 se na nás obrátilo celkem 26 žadatelů,
z toho jsme vyhověli 20ti
žádostem.
Jsem vždy ráda, když se
komise shodne na nějakém
konsensu ve prospěch žadatele. Vidím za tím vždy
přesně tu pomoc, pro kterou tu Charita je. Smyslem
této Přímé pomoci je právě

POKOUŠÍME SE DOSÁHNOUT NA „VELKÉ” PENÍZE
Š. Dvořáková vzpomíná na práci v letošním létě: „To byla grantová jízda...”
Nikdy jsme naši Charitu neřídili jako ﬁnančního dravce,
který se snaží ulovit dotaci za dotací a vytěžit grant za
grantem, a přizpůsobuje tomu mnohé. Rostli jsme
pomalu, jaksi opatrně. Právě naše velikost nás teď
dohnala ke změně strategie. Proto jsme v létě zkusili
podat dva granty do fondů EU převyšující svým ﬁnančním
objemem naše obvyklé investiční proporce.
První za 1,4 mil. Kč by měl sloužit k jednorázovému
nákupu čtyř nových služebních aut, druhý, dosahující
částkou k 11,8 mil. Kč, je zacílen na vestavbu denního
stacionáře do půdních prostor charitního domu IV.
Od první žádosti - tedy pokud bude schválena - si
slibujeme několikaleté odlehčení od neustálého každoročního shánění prostředků na nákup aut. Nejstarší
„křápy” už skutečně patří spíš do starého železa než pro
bezpečné provozování sociálních a zdravotních služeb.
Druhá, daleko závažnější ﬁnanční injekce, by nám
pomohla vyřešit stavebně technický stav nejstaršího
charitního domu, jeho bariérovost i momentální, ne zcela
optimální rozdělení střediska AC dílen do dvou budov.
Kombinací obou projektů můžeme na pár let ulehčit

tlaku na Tříkrálovou sbírku, z níž jsme pořizovali potřebné
vozy, a ušetřené peníze mimo jiné použít také na ﬁnanční
spolupodíl, který v obou případech činí 5 % z uznatelných
nákladů grantu.
Milí čtenáři, většina z vás patří k charitním dárcům,
přispěvatelům, sponzorům. Moc jste nám pomáhali po
celých 28 let naší charitní existence a úplně nejmasivnější
podporu jsme pocítili právě v posledních letech v souvislosti s veřejnou sbírkou Dům pro Charitu, kdy vaše
pomoc byla doslova nevídaná. Myslíme si, že je správné,
aby se do těžkých úkolů, které nás v následujícím období
se správou budov čekají, zapojily i jiné struktury, než „jen”
dobrodinci. Jde o vysoké částky, na které bychom jinak
nikdy nedosáhli, ale i tak budeme dost zaměstnáni s plněním již zmiňovaného spolupodílu. Na konci celé grantové
anabáze se však rýsuje naděje na opravený dům a v naší
organizaci nastolený klid na soustředěnou, pečlivou a
láskyplnou sociální práci.
Ani jeden grant zatím přiklepnutý nemáme, ale držte
nám palce, aby - nejlépe oba - vyšly. Udělali jsme pro to,
co jsme mohli.
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KAM AŽ SE ROZŠIŘUJE PORADNA...
PŘIPRAVUJEME
Výstava S vůní vanilky
Třicátého listopadu se
bude opět konat již tradiční vánoční výstava S vůní
vanilky. Tentokrát jsme
zvolili téma „Betlém, město Davidovo“. Zajímavé
duchovní slůvko, připravené našimi pány faráři
Enderlem, Romportlem a
Tomšíčkem, je o biblickém Davidovi a propojení
jeho poselství s vánočními svátky. Nezapomněli
jsme ani na zapomenutá
řemesla. Zabrousíme do
kolářství a práce s kůží.
Nebudou chybět medaři,
perníčky, výrobky našich
klientů z AC dílen a Denního stacionáře a vánočně vyzdobené prostory
charitní Domu č. I. Přijďte
se podívat, děláme to
právě pro Vás.
JT
Nebeská aukce podruhé
Máme aukční web a máme nápad. Máme kontakty i zkušenosti, tak proč
nezopakovat on-line aukci
uměleckých děl? Tentokrát bychom do ní na
místo umělců stávajících
rádi zapojili umělce začínající - děti a mladé lidi.
Věříme, že v nich dřímá
netušená síla fantazie
i představivosti, která,
přenesená do umělecké
podoby, bude lidi zajímat
a bavit. Nebeskou aukci II.
bychom mohli odstartovat
na začátku června příštího roku.
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

...a o tom, co je důležité ve výchově přemýšlí J. Flídrová.

Ilustrační foto, Pixabay.

Občanská poradna se pro klienty rozšiřuje prostorově i personálně.

Díky projektu, o nějž
jsme požádali v loni v rámci
MAS POLIČSKO z.s., jsme
letos v září mohli personálně posílit tým Občanské
poradny. Nyní v ní máme tři
pracovníky.
Podle názvu projektu
půjde o rozšíření poskytování služeb poradny pro
klienty v oblasti Poličska
a Bysterska. Kromě dosavadního kontaktního místa
v Litomyšli, zajistíme od
jara 2019 i nové kontaktní
místo v Bystrém (1x v týdnu). Dále rozšíříme úřední
hodiny v Poličce a ve větší
míře budeme moci realizovat výjezdy do domácností zdravotně handicapovaných klientů. Projekt je
spoluﬁnancován Evropskou unií a budou pro něho
platit přísné kontrolní mechanismy.
Ve výše uvedených řád-

cích hovořím o ekonomické, administrativní a organizační stránce zajištění
chodu poradny. Co ale
nelze ani s přispěním ﬁnančních toků z EU zajistit,
je znovunavrácení důležitosti a vážnosti vratkým
rodinným systémům dneška. Domnívám se, že sociální vyloučení, nesamostatnost, neznalost, nezodpovědnost, zadluženost lidí
(vše s čím se v poradně setkávám), pramení z nestability rodin. Rodiny již nejsou přirozenou ochranou
a útočištěm lidí.
A znovu se vracím ke
svému úvodníku, kde nabízím zamyšlení manželských párů o tom, jak budovat a stavět bezpečný přístav rodiny pro další generace. Dávám tedy doslovný
text, tak jak zazněl, k vaší
úvaze.

„Co je důležité ve výchově:
Soustředit svoji pozornost na děti, zajímat se
o ně. Dát dětem svůj čas –
na každé dítě, nejenom na
ty děti, které si o pozornost
dokáží říci a mezi sourozenci si ji vybojovat; mít děti
rád a dávat jim to najevo;
pochvala; výchova příkladem; sebeovládání rodičů
(nervy na uzdě…); být důsledným, držet dané a nastavené hranice; dobrá
komunikace v rodině; udržovat soukromí rodiny a její
intimitu; jednotný rodičovský výchovný postup; neřešit spory mezi partnery přes
děti nebo s jejich pomocí;
dohled na školní povinnosti
dětí, spolupráce se školou;
uvádění dětí do společenství dalších rodin, širšího
společenství příbuzných,
komunity; budování mezigeneračních vztahů; podpora dětí, aby si našly své
společenství přátel a kamarádů; výchova k vděčnosti;
výchova k pořádku ve vlastních věcech; výchova
k práci – zapojování do práce – delegování odpovědnosti za malé úkoly; výchova k pomoci druhým lidem; humor a milosrdenství; u věřících rodičů pak
lidé vyzdvihují důležitost
společné modlitby rodiny,
účasti dětí na bohoslužbách a zapojení do společenství věřících rodin.”
Zapsáno v srpnu 2018…
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