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ÚVODNÍK PAVLA ŠIMONA
Touha pomoci a po moci - to skutečně není totéž...
Pavel
Šimon
vedoucí
SAS a NRP
Vážení čtenáři,
dovolte mi malé zamyšlení nad pomáháním.
Někdo touží po moci a jiný
pomoci. Podobně jsou
slova psána, odlišné jsou
tyto touhy skryté za nimi.
Ďábel se někdy ukrývá v
detailu. Jak pomáhat?
Proč pomáhat? Dá se od-

povědět jednoduše? Nedá
a ani tato úvaha čtenáři
plně neodpoví. K pomáhání je třeba vůle, důvěra,
přiměřenost a lidskost.
Ideálně ze strany pomáhajícího i toho, kdo pomoc
přijímá. Slovy Josefa Čapka: „Nemůžeme si vzájemně důvěřovat? Pak si
také navzájem nemůžeme
pomoci“. Občas vidíme
kolem sebe lidi z relativně
bohaté společnosti s nechutí pomáhat. Zároveň
nepochybně existují lidé,
kteří pomoci zneužívají.

Jsou to dvě spojené nádoby jedné nedůvěry, jedné
lhostejnosti, jednoho
sobectví. Mám dojem, že
se v dnešní době projevuje staré české přísloví:
„Sytý hladovému nevěří“ a
přidal bych k tomu, že hladový systému mnohdy
také ne. Seneka říká:
„Ničemné je nepodat ruky
těm, co klesli“. Tak podávejme. Vědomě, s důvěrou, přiměřeně a lidsky.
Moc sama o sobě opíjí, ale
ruku v ruce s pomocí koná
dobro.

NAŠE MĚSTO S CHARITOU POČÍTÁ
Minirozhovor se starostou Poličky Jaroslavem Martinů.
Jaroslav
Martinů
starosta
města
Poličky

Jaroslav Martinů je starostou města Poličky už
třetí volební období. Je o
něm známo, že hledání
cest k řešení sociálních
problémů mu nikdy nebylo
lhostejné.
Jak vnímáte sociální situaci na Poličsku?
Ve srovnání s jinými městy v ČR podobné velikosti je
na tom Polička dobře.
Trvalým úkolem města ji i

nadále situaci sledovat a
přispívat adekvátní pomocí
zejména tam, kde v péči
selhává především rodina.
Je pokrytí regionu sociálními službami optimální?
Dlouhodobě se domnívám, že je na vysoké úrovni, a to i díky řadě klíčových
organizací, které v našem
městě v sociálních službách působí. Považuji za
povinnost města, být poskytovatelům této činnosti
po ﬁnanční stránce partnerem.
Vidíte u nás nějaké slepé
místo k řešení?
Trápí mě, že v Poličce
neexistuje něco jako „Dům

okamžité pomoci”, který by
dokázal zachytit například
lidi, kteří nenadále přišli
o bydlení. Což se v životě
může stát každému.
Jaká jsou Vaše očekávání
k místní Charitě?
Charita je prověřenou
organizací a je pilířem v
obranné linii pomoci lidem.
Máte k poličské Charitě
nějakou radu?
Byl bych rád, kdybychom
dům okamžité pomoci ve
spolupráci s Charitou dokázali realizovat. A přál bych
si, aby se Charitě dařilo potřebné lidi v síti zachraňovat a stále více je znovu
stavět na vlastní nohy.
Štěpánka Dvořáková

LIDÉ CHARITY
Anežka Česká, nejmladší
dcera českého krále
Přemysla Otakara I. a
jeho ženy Konstancie
Uherské se narodila v
Praze 20. 1. 1211. V mládí
byla zasnoubena s
polským Konrádem, který
však zemřel. Ucházel se o
ni anglický král Jindřich III.
Plantageneta a Fridrich II.
Sňatky odmítla. R. 1232
společně s bratrem Václavem I. založila v Praze
špitál sv. Františka a o dva
roky později vstoupila do
nového kláštera klarisek.
Stala se jeho představenou. Podílela se také na
založení mužského rytířského řádu křižovníků s
červenou hvězdou. Roku
1237 se neúspěšně pokusila o založení vlastního
řádu, poté se po zbytek
života věnovala péči o
chudé a nemocné. Byla
obdařena "jasnozřivým
viděním" a mocí konat
zázraky. Právě pro tyto
schopnosti je spojena s
četnými zázraky, o něž ji
lidé často žádají prostřednictvím modliteb.
Psala si s Klárou z Assisi.
Dožila se 71 let, svatořečena byla 12. 11. 1989. Je
patronkou Čech a plynárenských pracovníků . ŠD

Anežka
Česká
šlechtična,
abatyše,
zakladatelka
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MOJE DCERY MOHOU KLIDNĚ SPÁT
DOBRÉ ZPRÁVY
Fimfárum slaví kulatiny
Deset let otevírají zákazníci dveře originálního
obchůdku Fimfárum, aby
v něm dobře, levně a s
vtipem nakoupili. Deset let
se v něm klienti AC dílen,
lidé s mentálním postižením, učí pracovat a bez
mála deset let za pultem
stojí duše Fimfára Jana
Poliačiková, která z
nenápadného kvelbíku
udělala fenomén, do
něhož se rád opětovně
vrací nejeden návštěvník
Poličky. K desátým narozeninám jsme Fimfáru
nadělili nový kabátek výmalbu, výměnu vybavení a změnu vnitřního
uspořádání. Tak neváhejte, a přijďte si „vytuněný” charitní obchůdek
osobně prohlédnout. ŠD
Je nás zase devět sester
Máme z toho radost.
V Charitní ošetřovatelské
službě a Domácím hospici
sv. Michaela jsme si prošly
krušným obdobím nedostatku personálu, kdy
jedna sestra odešla na
mateřskou dovolenou
a druhá do důchodu. V tu
dobu jsme měly obavy, že
náhradu za ně neseženeme. Zdravotních sester
je všude málo. Ale stalo se
nečekané (řekla bych
zázrak). Přihlásily se dvě
sestřičky a na jaře rozšířily
náš prořídlý tým.Pacientů
přibývá, my stárneme.
Potřebujeme se vzdělávat, zdokonalovat v péči o
pacienty, ale také regenerovat svoje síly. A to jde
jenom s dostatečným
počtem lidí. Díky Bohu, že
se to povedlo.
ŽP

Těšíme se z nových sestřiček.

Paní Věra říká: „Charitní pečovatelská služba mi pomáhá.”

Spokojenost klientů leží charitním pečovatelkám na srdci.

Vážená paní Věro, jste
dlouhodobá klientka naší
Charity. Ráda bych, abyste
se s čtenáři našeho Zpravodaje podělila o Vaše zkušenosti se službou, kterou
máte nasmlouvanou.
Jaký druh péče využíváte
a jak dlouho?
Nejprve jsem využívala
služeb osobní asistence
v r. 2014, pár dní v týdnu.
Později jsem si sjednala
službu pečovatelskou, která mi více vyhovuje, a tu mi
poskytují Vaše pracovnice
již dva roky 3x týdně.
Z jakých důvodů tuto potřebujete?
Po smrti mého manžela
jsem zůstala sama v domě.
A protože moje dcery žijí
poměrně daleko a chodí do
zaměstnání, nemají možnost mě častěji navštěvovat a pomáhat mi. Jsem již
starší, mám 84 let. Můj
zdravotní stav mi nedovoluje bez pomoci chodit nakupovat, vyřizovat pochůzky, jít k lékaři atd.
Vyhovují Vám nabízené
pečovatelské a asistenční služby?
Ano, jsem velmi spokojená
s každou pomocí, kterou mi
děvčata poskytují. Nezvládám již dostatečně péči o

domácnost, ony mi ochotně
pomáhají se vším, co již
sama nedokážu při mých
zdravotních problémech
udělat. Vyhovuje mi i rozsah pomoci a zatím nepotřebuji nic měnit.
Jak jste spokojena s kvalitou našich služeb a přístupem pracovnic?
Jsem velmi spokojená.
Děvčata jsou na mě moc
hodná, snaží se mi pomoci,
vyhoví mi a mají velmi
lidský přístup. Také jsem
moc ráda, že si se mnou
povídají. Jsem tu celý týden
sama, nemám možnost se
někam dostat, pouze o
víkendech, kdy přijedou
dcery. Líbí se mi, že jsou
trpělivé, jsem jim velmi
vděčná, že za mnou 3x
týdně chodí, promluví se
mnou o mých starostech,
potížích, vyslechnou mě,
dodají mi i psychickou
podporu a ulehčují mi mé
stáří. Vždycky pro mě mají
pochopení, vlídné slovo i
úsměv, je mi hned lépe na
světě. Pomohou mi s domácností, zajistí nákup.
Moje rodina má také jistotu,
že mě pracovnice zkontrolují, pomohou mi, zavezou
mě k lékaři, na úřady i na
hřbitov. Při mých zdravotních či jiných potížích vždy

zatelefonují rodině.
Je pro Vás služba ﬁnančně únosná?
Ano, je. Dostávám příspěvek na péči a mohu si
tedy dovolit tuto službu v
tomto rozsahu.
Jak Vám vyhovuje pečovatelská služba časově?
Děvčata toho mají hodně,
každá z nich většinou jezdí
celý den až do večera, není
proto možnost, aby ke mě
jezdila vždy ve stejný čas,
což bych byla nejradši.
Přece jenom si již potřebuji
častěji lehnout a je pro mě
náročné na ně čekat více
hodin. Jsem pak unavená.
Ale chápu, že to jinak zařídit nelze, mají toho hodně.
Respektují Vaše soukromí?
Ano, nikdy jsem nemusela
mít strach se jim s něčím
svěřit, jsou profesionálky a
dodržují mlčenlivost.
Splňuje naše služba Vaše
očekávání?
Ano, ani jsem neočekávala
tolik pochopení a ochoty,
jsem velmi spokojená.
Doporučila byste naše
služby známým, ostatním
lidem?
Samozřejmě. Je to velké
ulehčení. Také moje rodina
je spokojená, že má jistotu,
že mi někdo ve stáří pomáhá a mohou být v klidu.
Dcery mají náročná povolání a takto vědí, že téměř
každý den někdo u mě je a
mohou klidně spát.
Je něco, co se Vám nelíbí
na této službě?
Nevím o ničem, děvčata
jsou ochotná, rychlá, pečlivá a chápající. Moc všem
děkuji za pomoc.
Já také moc děkuji za příjemný rozhovor a doufám,
že budeme i nadále dobře
spolupracovat a také, že
ještě hodně dlouho nebudete potřebovat naši péči
rozšiřovat. Přeji Vám co
nejvíc zdraví a pohody.
rozhovor vedla Miluše Žižková,
osobní asistentka
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VIZE V HLAVĚ? NEVĚŠTÍ KLID, ALE POHYB A ZMĚNY
Štěpánka Dvořáková o neustálém pnutí mezi: „Chceme, můžeme, musíme.”

Už zase ležíme v plánech - technických i ﬁnančních.

Veřejná sbírka Dům pro Charitu se chýlí ke konci. Její
účel, získat dárcovskou ﬁnanční podporu na splácení
úvěru spojeného s pořízením charitního domu ve Vrchlického ulici čp. 10 a na jeho nejnutnější opravy, bude
naplněn pravděpodobně letos v říjnu.
Dárci během cca čtyř let na Dům pro Charitu přispěli
963 986 korunami, čímž zkrátili sedmiletý splátkový cyklus
o neuvěřitelných 33 měsíců a z 2,5 miliónového dluhu
uhradili bezmála dvě pětiny.
Všechny tyto prostředky jsme se rozhodli použít na
mimořádné splátky pořizovacího úvěru. Přitom jsme
museli starý objekt zprovoznit, což vůbec nebylo jednoduché. A také nás to něco stálo. Prostředky na opravy jsme
čerpali převážně z výnosů beneﬁčních koncertů a udělali
za ně opravdu to nejnutnější, co budova potřebovala, aby
mohla takřka okamžitě sloužit ke svému účelu.
Už sám vzhled rohového domu napovídá, že to nemůže

být všechno. V roce 2017 se kolem nás mihla výzva z EU,
která by dokázala přinést potřebný balík ﬁnancí na jeho
kompletní rekonstrukci. Nedokázali jsme však žádost
z časově-procedurálních důvodů v termínu podat. Dnes
jsme více připraveni. Ledacos již máme s úřady vyjednané
a náš stavební záměr zdárně prošel územním řízením.
Dopracováváme projekt, který částečně zaﬁnancujeme
z výnosu druhé veřejné sbírky Projekt charitní dům, kde od
roku 2017 leží 124 416 Kč. Pěkné. Jen odpovídající výzva
EU k podávání žádostí zatím poněkud chybí...
A tak se mentálně připravujeme i na druhou variantu,
totiž, že dům budeme muset opravovat postupně. Ale to
bude další příběh, jehož rozuzlení má ještě svůj čas.
Pak je tu druhý „nový” dům Vrchlického čp. 16, který
jsme koupili vloni. Znovu jsme se zadlužili, tentokrát na 3
miliony na 10 let - bez možnosti zrychlit umořování dluhu
mimořádnými splátkami s pomocí veřejné sbírky.
Jak se ukázalo, bývalý penzion byl pro Charitu velkou
rozvojovou příležitostí a dobrým kupem. Prakticky aniž
bychom museli na něco sáhnout, jsme se mohli takřka
okamžitě nastěhovat. Přes drobná úskalí, která přinášejí
soﬁstikované technologie v domě instalované, jsme v klidu
a spokojeně prošli zatěžkávacím provozem první zimy
a máme naději, že počáteční investice: 5 mil. korun na jeho
nákup, je na dlouhou dobu také tou poslední.
Pocit klidu ve spojitosti se spokojeností s Charitní budovou II. je pouhým zdáním. Celou zimu probíhala mezi
domy I., II., a IV. akce nazvaná „Kulový blesk”, která
dostala poličskou Charitu do podoby, v níž ji najdete nyní.
Dnes jsou všechna střediska pro klienty a pracovníky
optimálně a logicky prostorově zajištěna, dostatečně
vybavena, s menší rezervou pro drobný přirozený růst. Cíl
je naplněn. Na jak dlouho, to, nedokážeme říci. Ale
nezapíráme. Kousek klidnějšího období bychom si přáli.

MIKRODOTAZ NAMÍŘENÝ NA ŠANCI PRO RODINU
„Co je na vaší práci NEJ? Nejkrásnější, nejsmysluplnější, nejdramatičtější...?”
Zuzana

Aneta
Girčáková

Mohelníková

Denisa
Košínová

Michal
Hrdlička

sociální
pracovnice
SAS a NRP

sociální
pracovnice
SAS

sociální
pracovnice
SAS

sociální
pracovník
SAS
a metodik

Ačkoliv se zdá povaha
naší práce svým způsobem šílená, za „nej”
na ní označuji náš tým.
V těžkostech, s nimiž
se potýkáme, se umíme podržet, poradit si,
zkritizovat se i zajít po
práci na pivo. Tohle mi
pomáhá udržet si dobrou psychokondici.

Mně na naší práci přijde nejkrásnější vděčnost lidí, když jim pomůžeme. Mnohdy stačí pouhá maličkost, nepatrná pomoc nebo vyslechnutí... Když se mi
s lidmi podaří navázat
důvěra, myslím si, že
tehdy mi má práce
dává největší smysl.

Velmi dobré je, když se
zvládne navázat spolupráce s širší rodinou,
obcí a napříč odborníky. Pokud se tímto společně vynaloženým
úsilím podaří rodině
dosáhnout byť i malého zlepšení, všichni
zúčastnění to vnímají
jako největší úspěch.

Nejjednodušší paradoxně je být k dispozici našim uživatelům.
Nejtěžší je snést neúspěch i přes všechnu
vynaloženou snahu,
nejsmutnější pak slyšet lži, i když víme, jaká
je skutečnost a nejradostnější je zažít
smíření v rodině.
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DĚKUJEME VŠEM, KDO SI NAŠÍ ORGANIZACE VŠIMLI
Také v roce 2017 se poličská Charita těšila zájmu lidí, společností a ﬁrem.
SAMOSPRÁVA:
Pardubický kraj, město Polička, Litomyšl a Bystré
obce Banín, Borová, Borovnice, Budislav, Dolní Újezd,
Hartmanice, Hradec nad Svitavou, Jimramov, Kamenec,
Korouhev, Květná, Lubná, Morašice, Oldřiš, Osík,
Pomezí, Poříčí u Litomyšle, Pustá Kamenice, Pustá
Rybná, Radiměř, Rovečné, Sádek, Sebranice, Stašov,
Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Vítějeves
FIRMY A SPOLEČNOSTI:
HŠV stroje, a. s.; ABPLAST, s. r. o.; Boštík Jan,
instalatér – topenář; Boštík & synové, s. r. o.; Generali
pojišťovna, a. s.; LIKO Svitavy, a. s.; POPELKA –
STAVITEL; Pfahnl Backmittel, spol. s r o.; ProjectSoft
HK a. s.; Skupina MEDESA; Švanda Petr
AGRONEA a. s. Polička; AGROSPEKTRA Polička, s.r.o.;
COMA, s.r.o.; COBRA TRANSPORT, s.r.o.; Consult VK
Litomyšl, s.r.o.; ČSAD Polička; D.A.S. Polička; Elektro
ZAPA; Farní sbor ČCE Telecí; Farní sbor ČCE Svitavy;
Galerie Vysočina; Gymnázium Polička II. A; H.R.G. spol.
s r. o.; I. AGRO Oldřiš, s.r.o.; Ing. Václav Štěpař – DELTA;
INTRATECH družstvo; MAJT s.r.o.–ENTER Polička;

NÁBYTEK SÁDOVSKÝ; Poličské strojírny, a.s.;
P s y c h i a t r i c k á a m b u l a n c e P o l i č k a , s . r. o . ;
RAVENSBURGER KARTON, s. r. o.; REK plus, s. r. o.;
Římskokatolická farnost Pustá Kamenice; SAVOS I s.r.o.;
Stavební činnost Roman Totušek; Stavební sdružení
Boštík, s.r.o.; Střechy LIPA, s. r. o.; Svitap J.H.J., a.s.;
Tlapnet, s.r.o.; Tomanová lékárny, s.r.o. - NOVÁ
LÉKÁRNA
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:
Coufal Jiří, RNDr.; Kopecký Jan; Pospíšil Jan; Skalník
Jakub, RNDr.; Šimon Petr; Zavoral Jaroslav
Balášová Marie; Boštíková Jana; rodina Drábkova;
Dostálová Pavla; Dvořáková Jana; Havlová Marie; Hančil
Vladislav, Ing.; Chotěnovská Věra; Chvojková Marie;
Krušinová Marie; Kynclová Vlasta; Kysilková Jaroslava;
Lebarová Helena; Macháček Tomáš; Mlynář Jaromír;
Peterková Jaroslava; Pitoňáková Jana; Plecháček
Miloslav; Plecháčková Vlasta; Rokosová Ivana;
Rousková Zdeňka; Sodomková Vladimíra; Soukalová
Eva; Staňková Marie; Stodolová Jana; Tulis Petr; Urban
Pavel; Zemanová Karolína, MVDr.
a další anonymní dárci

SE ZÁSTUPEM DÁRCŮ ZA ZÁDY BUDUJEME SLUŽBY
Zatím bez evropských dotací, zato s mimořádně silnou podporou veřejnosti.
Veřejnou sbírku Dům pro Charitu v roce 2017 dárci obohatili o 294 tisíc korun. Děkujeme všem 337 dárcům. Zde
zveřejňujeme ty, jejichž jméno a adresu se podařilo identiﬁkovat v systému a přispěli částkou 500 Kč a vyšší.
Kostíková Julie; Krajsl Karel, manželé Kratochvílovi;
DÁRCI DO VEŘEJNÉ SBÍRKY DŮM PRO CHARITU - Krištof Jaroslav; Kříž Josef; Kubisová Hana, MgA.; Kučera
VČETNĚ DRAŽITELŮ NEBESKÉ AUKCE:
Adolf; Kučerovi Josef a Věra; Kučerová Marie; Kučerová
Ing. Baláš Josef; Boštíková Marie; Břeň Jan; Dospěl Věra, Ing.; Kysilka Josef; Lidmila Miroslav; Martinů Marie;
Milan; Grubhoﬀer Stanislav ml.; MUDr. Haman Mastná Marta, Matějka Miroslav; Matoušová Věra;
Jaroslav; Ing. Hamanová Marie; Kaláb Rudolf; Klimeš Mičková Emílie; Mlynář Jaroslav; Mlynář Pavel; manželé
Pavel; MUDr. Emil Koza; Ing. Kumstýřová Zdena; Moravcovi; Motl Bohumil; Mrlík Michal; Musílek Liboslav;
Lebarová Helena; Popelka Michal; Pospíšilová Lenka
Müller Karel; Náhlíková Dana; Navrátilová Anna, Ing.;
Albertová Marta; Andrlíková Věra; Báča Otto; Báčová Nečasová Martina; Nečasová Růžena; Němec Petr;
Mirka, Balášová Marie; Bartoš Radek; Bartošová Alena; Němec Karel; Novák Miroslav; Obr Josef; Ondroušková
Bártová Ludmila; Beneš Milan; Brokl Josef, Ing.; Břeňová Dana; Ondrová Olga; Onesork Jaroslav; Oplištil Jan;
Marie; Bukáčková Erika; Bureš Pavel; Cesnáriková Marie; Oškrdalová Jiřina; Paclík Tomáš; Pachovská Marie;
Cihlářová Marie; Coufal Josef, Čechmánková Alena; Čípa Pavlíčková Markéta; Pazderová Alena; Pešková Libuše;
Jindřich; Dalíková Terezie; Dědič Tomáš; Dittrich Jan; Pešoutová Lenka, DiS.; Pikula Jiří; Plecháčková Želmíra;
Dobiášová Eva, MUDr.; Dobrovolná Jana, Mgr.; Popelková Zdeňka; manželé Portlovi; Potáč Jiří;
Dospělová Ilona; Dufková Marie; Dusík Jaroslav; p. Pražan; Preclíková Hana, Mgr.; Procházka Jan;
Dvořáková Alena, Mgr.; Dvořáková Dana; Dvořák Libor; Provazníková Zdeňka; Ptáčková Veronika; Rejmanová
Eminger Arnošt; Faimanová Hana; Filipi Jan; Girschelová Božena; Roušarová Jarmila; Roušarová Zdeňka;
Zdeňka; Grubhoﬀer Stanislav st.; Hájek Jiří; Hájek Sádovská Marie; Sionová Ludmila; Schaﬀer Petr, Mgr.;
František; Haman Ladislav; Hančil Vladislav; Hanusová Skalníková Eva, RNDr.; Sodomková Ilona; Sodomková
Věra; Hanyková Renata; Haupt Jiří; Havlík Vladimír; Vladimíra; Staňková Marie; Staňková Milena; Stodolová
Hložek Ladislav; Holomková Anna; Horáček Josef, MVDr.; Jana; Strnad Leoš; Ševčík Stanislav, MUDr.; Šerfelová
Houšková Hana; Hrdlička Michal, Mgr.; Chadima Josef; Alexandra; Šimek Petr; Šimon Pavel, Bc.; Šimon Petr;
Chotěnovská Věra, Chroncová Libuše; Chvojková Marie; Šimonová Jaroslava; Šlosr Josef; Šlosrová Naďa; Šplíchal
Chybová Vlasta; Janko Emil; Jedličková Irena; Jedličková Vladislav; Štolová Jaroslava; Šváb Petr; Švecová Anna;
Jolana; Jílková Danuše, MUDr.; Jílková Květa; Jílková Tomešová Jana; Trmačová Jaroslava, Mgr.; Trnka
Marie; Jílková Rozálie; manželé Jílkovi; Jindra Tomáš; Rostislav; Uhlíř Vladimír; Vacek Jan; Vavřínová Marie;
Joklová Eva; Jukl Jan; Juklová Daniela; Juránková Emílie; Vondra Miroslav; Vondrová Anna; Votavová Lenka,
Kalánek Ladislav; Kašpar Antonín; Kašpar Otakar; Vraspírová Marcela; Zahradník Leoš; Zubíková Noemi;
Kašparová Leona, Klejchová Jaroslava; Kobelková Marta; Zbytovská Anna
Kolovratník Miloš; Kopecká Ludmila, Lezník; Kopecká Kromě sbírky Dům pro Charitu proběhla i sbírka
Ludmila, Lubná; Kopecký Jan; Kocandová Petra; Projekt charitní dům, která vynesla 48 tisíc korun.
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AC DÍLNY ROZŠÍŘILY SVÉ SLUŽBY
J. Trmačová o nových perspektivách pro handicapované.
Dva roky uběhly jako
voda a z předběžného plánování v roce 2016 o rozšiřování AC dílen pro lidi
s mentálním postižením se
stává realita. Od letošního
dubna mohou navštěvovat
další, už pátou dílnu. Zatím
má pracovní název „Rukodělná“. V souvislosti s ní do
služby přibude pět nových
klientů. Děje se tak ve spolupráci s Domovem na
zámku Bystré, jejichž uživatelé služeb se stěhují do
chráněného bydlení v Poličce.
Obsahem práce Rukodělné dílny bude výroba
drobných dekorativních
předmětů, ale také práce
na zakázku (úklid, domácí
práce) a rádi bychom rozšířili sortiment i o výrobky v
oblasti potravinářské.
Od ledna tohoto roku se
v AC dílnách pracovalo na
náročném stěhování Výtvarné dílny na budovu
číslo IV. na ulici Vrchlického
čp. 10. Služba se nyní nachází ve dvou budovách.
Pro klienty i pracovníky to

Cena Ď pro Marušku

robků pro ﬁrmy, které si
mohou objednat drobné
dárky pro své zaměstnance
např. na Vánoce.
Našim cílem je, aby se
klienti služby prostřednictvím pracovní terapie
učili „chodit do práce“, práci
se věnovali a tvořili funkční, prodejná a užitečná díla.
Není to vůbec lehké, protože konkurence na trhu je
veliká. Pracovníci proto
neustále hledají inspiraci a
pracují na nových nápadech, aby výrobek byl zajímavý, ale zvládnutelný
i lidmi s limitovanými
schopnostmi.

Velkou čest prožila naše
Charita prostřednictvím
své dlouholeté dobrovolnice terapeutického obchodu Fimfárum Marie
Jílkové. Ta dne 10. dubna
2018 v Hradci Králové
obdržela krajské ocenění
- cenu Ď za dobrovolnickou činnost. Díky ní
7. června poputuje, jako
zástupce dobrovolníků
Pardubického kraje, na
Grand Prix ceny Ď do
Stavovského divadla v
Praze. Maruško, děkujeme a gratulujeme.
ŠD

Nová terapeutická dílna vytvořila prostor pro přijetí dalších klientů.

Oceněná dobrovolnice

znamená velkou změnu v
organizaci práce a režimu,
který se během 10 let existence AC dílen stabilizoval. Výhoda je, že klienti
mají na nové budově pěkné
velké prostory a v záloze
ještě cvičnou kuchyni, kterou bychom také rádi využili
pro další výrobu.
Veřejnost může AC dílny
znát prostřednictvím jejich
výrobků, které nabízíme
v obchodě Fimfárum a na
dalším prodeji např. na
festivalu Polička 555 nebo
vánoční výstavě přímo v
budově Charity. Dílny připravují také nabídku vý-

GDPR ANEB OSOBNÍ ÚDAJE V BEZPEČÍ
Metodik Michal Hrdlička pracuje na novém úkolu.
Možná jste se již setkali s
podivnou zkratkou GDPR.
Média o ní a o jejím významu mluví stále častěji,
politici ji označují za strašák pro ﬁrmy a úřady a do
schránek podnikatelů a
organizací přistávají nabídky na nejrůznější školení,
audity a řešení GDPR za
nemalé peníze. Inu, zkuste
na tom nevydělat, když to
zní tak cize a stojí za tím
Evropská unie.
Skutečnost je jako vždy
trochu jiná. GDPR je zkratkou anglického názvu pro
Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, které
začne ve všech zemích EU
platit od 25. května 2018.
Toto nařízení stanovuje, jak
se má nakládat s osobními

DOBROVOLNICTVÍ

údaji, určuje principy, pravidla i sankce. Důvodem
pro jeho přijetí je složitost
naší společnosti, kde i díky
internetu, reklamním kampaním, věrnostním kartám
či všudypřítomným bezpečnostním kamerám rychle roste využívání a zpracování osobních údajů (též
fotograﬁe, adresy, nákupní
preference, záznamy cest
autem i dopravními prostředky, útraty prováděné
elektronicky), které si společnosti o Vás zjišťují a
navzájem si je předávají.
Přestože bývají předpisy
EU označovány za byrokratické, je pro mne GDPR
jedním ze smysluplných a
srozumitelných úředních
textů, dnešní praxi naklá-

dání s osobními údaji navíc
v mnohém zjednodušuje.
GDPR zasáhne i činnost
Oblastní charity Polička.
Od začátku roku jsme se na
přijetí svědomitě zaměřovali a postupně upravujeme jednotlivé oblasti
nakládání s osobními údaji,
jak v sociálních službách,
tak v komunikaci s podporovateli Charity, dobrovolníky a dárci. Nově jsme
například stanovili lhůty pro
skartaci údajů o dárcích a
dobrovolnících a upravili
podmínky používání fotograﬁí.
Vaše data tak budou pod
dohledem a v bezpečí,
v souladu s principy odpovědnosti, aktuálnosti a
minimalizace údajů.

Hledáme klubovnu
Otevřené dveře zažívají
boom. Duševně nemocným pomáhají v celém
okresu Svitavy a i díky
spolupráci s Psychiatrickým oddělením Nemocnice Svitavy neustále narůstá počet klientů v jeho
východní části, z Poličky
vzdálené až 45 km. Důležitou nabídkou služby
jsou skupinové kluby
nabízející klientům aktivní
způsob trávení volného
času a sociální kontakt.
Probíhají ale pouze v
Poličce - řadě klientů příliš
vzdálené. Naší nynější
prioritou je zajistit (zpočátku 1x měsíčně) volnočasový klub i ve Svitavách, v „srdci“ okresu.
Snad brzy nalezneme
vhodné prostory, a tak se
víc přiblížíme svým klientům.
JD

Strana 6

zpravodaj POLIČSKÉ CHARITY

9. ročník, 15. číslo, jaro 2018

RODIČE - NEBUĎTE NAIVNÍ!
PŘIPRAVUJEME
Přijďte na besedu
Srdečně vás zveme na
prohlídku nového charitního domu v ulici Vrchlického 16 (Charitní dům
II.). „Dvojku“ můžete navštívit ve čtvrtek 24. května
2018 od 8 do 17 hodin.
Čeká vás prohlídka nových, ale již zabydlených
charitních prostor, kterými
vás provedou naši pracovníci a seznámí vás
s jejich současným využitím. Z přeplněných charitních domů našlo v novém prostoru azyl správní
středisko, dále služby –
Osobní asistence, Charitní pečovatelská služba,
Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné
péče. Přijďte se dozvědět
něco víc! Těšíme se na
vaši návštěvu!
JB
Neobyčejné zážitky
vás čekají v sobotu
2. června 2018 opět v
Charitním domě II. (Vrchlického 16). Od 19 do 23
hodin zde mohou návštěvníci spočinout v „nóbl”
prostředí při stylovému
„Dýchánku na terasách”.
Ti, kdo se nezaleknou
nadcházející tmy a přijdou
nebo vydrží do 22 hodiny,
a budou mít štěstí, možná
poodhalí tajemství parkánové zdi, podivuhodnost,
která se čas od času
odehrává pod hradbami
za Charitou. Přesvědčete
se na vlastní oči.
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

Příběh z Občanské poradny zaznamenala Jana Flídrová.

Ilustrační foto, Pixabay.

Před půl rokem seděla
u mě v poradně paní v důchodovém věku. Celý život
prožila se svým manželem
v domku na vesnici. Měli
spolu tři děti. Nejstarší syn
přišel do poradny s ní.
Manželé žili v domě
zapsaném v katastru nemovitostí pouze na manžela. Paní s tím neměla problém. Když si jejich nejmladší syn založil rodinu,
předal mu manžel dům a do
darovací smlouvy uvedl
právo dožití v domě pro oba
manžele. Věcné břemeno
dožití bylo zapsáno i v katastru nemovitostí. Nový
vlastník domu logicky zveleboval dům a na přestavbu
potřeboval peníze. Vzal si
hypotéku. Jenomže hypotéční banka mu nechtěla
půjčit tolik peněz právě
kvůli věcnému břemenu
práva dožití jeho rodičů.
A tak dali hlavy dohromady, písemnou dohodou
zrušili právo dožití a učinili
výmaz z katastru. Ústně se

samozřejmě domlouvali, že
později, až syn hypotéku
splatí, závazek práva dožití
znovu obnoví. Ale: „Skutek
utek!”
Před pár lety zemřel starý
pán a paní zůstala v synově
domě sama, bez oﬁciálního
práva bydlení a doslova na
milost a nemilost. Vztahy
v rodině totiž po přestavbě
domu značně ochladly.
Dokud žil manžel, paní si
nepřipadala tak osamělá,
ale teď popisovala soužití v
domě spíše jako soužení.
Vnoučata mají zákaz se
s ní stýkat. Syn je na ni vulgární. Paní popisovala, že jí
vyhrožuje a křičí na ni, aby
si odešla do „pečovateláku“
(dům s pečovatelskou službou). V domě žije bez právního důvodu! Žena má
strach, že ji shodí ze schodů, bojí se na něho promluvit. Je zlý.
Nejstarší syn, který byl
rozhovoru přítomen, se zajímal, zda by matka mohla
požádat o vrácení daru,

tedy domu? Sama si již
v tak vypjaté atmosféře sice
podala žádost do domu
s pečovatelskou službou,
ale připadá mu nespravedlivé, aby maminka musela
z domu takto odejít!
Popisoval v přítomnosti
matky, jak nejmladší bratr
měl oproti zbývajícím starším sourozencům vždycky
všechno, na co si vzpomněl. Nic nebylo pro rodiče
nemožné. Když nedokončil
z lajdáctví jeden studijní
obor – drželi ho na dalších
dvou školách a nelitovali
peněz. Později mu otec
předal celý dům a sourozenci, kteří matce pomáhají, přišli zkrátka. Slova,
která trpce pronášel nejstarší syn, aby ještě více
vysvětlil situaci v rodině,
matka vyslechla s velikým
přemáháním. Když řekl, že
se o ni teď opravdu bojí,
aby se jí něco nestalo, rozplakala se. Řekla, že z domu stejně raději odejde.
Z právního hlediska –
těžko se dá dokazovat synovo psychické týrání a žádat dar domu zpět není
reálné. Paní synovi nemovitost nedarovala, protože ji
nikdy oﬁciálně nevlastnila… A věcné břemeno práva dožití nebylo později
znovu obnoveno.
Dnes žije paní v domě
s pečovatelskou službou
a její nejmladší syn pronajímá přízemí domu, kde
bydlela...
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