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STRACH
Úvodní slovo vrchní sestry CHOS Želmíry Plecháčkové.
Želmíra
Plecháčková
vrchní sestra
Charitní
ošetřovatelské
služby
Už při vyslovení tohoto
slova cítím mrazení
v zádech, mám pocit obrany a úniku, asi jako většina
z nás. Je cítit ve společnosti. Bojíme se o své
nejbližší, nemocí, koronaviru, poutníků/migrantů,
že nebude voda, že o něco
přijdeme ze svého pohodlí

a blahobytu, ve kterém
žijeme.
Je toho mnoho a strach je
všudypřítomný. Záleží však
na nás, jak blízko ho k sobě
pustíme a necháme se jím
svázat, uvěznit. A protože
chci zůstat člověkem svobodným, musím se mu bránit. Jak? Hlavně tím, že nezůstanu lhostejná a zavřená sama v sobě. Že budu
hledat cesty pomoci nejpotřebnějším a budu bránit
dobro. Že najdu cestu, jak
se postarat o své blízké,
nemocné, poutníky, o své

okolí a přírodu. Ano, ubere
nám to trochu pohodlí, ale
opravdu ho máme tak
málo?
Věřím, že vám k překonávání strachu pomůže i
naše organizace. Buď v
Poličce, nebo Charita ČR
jako taková.
A na závěr jedna dobrá
rada pro nás všechny od
sv. Pavla: „V ničem se
nedejte ovládat ctižádostí
a ješitností, nýbrž v pokoře
pokládejte jeden druhého
za přednějšího než sebe.”
(F 2,3)

POPRVÉ SPOLUPRACOVALI NABLÍZKO
Minirozhovor o krizi, která umožnila nová poznání.
Pavel
Štefka
místostarosta
města
Poličky

Dne 16. 3. 2020 město Polička sestavilo Krizový tým.
Jedním z jeho reprezentantů byl místostarosta
Pavel Štefka. Svou úlohu
v něm plnila i Oblastní charita Polička.
Co stálo za pohnutkou
vytvořit krizový tým?
Byla to nutnost reagovat na
nastalou situaci. Nastavili
jsme spolupráci s Pardubickým krajem, která se

týkala především distribuce materiálu a ochranných pomůcek lékařům,
zdravotníkům a sociálním
službám.
Proč jste se obrátili právě
na místní Charitu?
To, že jsme tým rozšířili o
pracovníky Charity a DPS
bylo zákonité, neboť se
hodně jednalo o sociální
oblast. Charita nám sama
nabídla své volné kapacity.
Jak se vyvíjela vzájemná
spolupráce?
Myslím, že byla bezvadná.
Doplňovali jsme se, každý
přišel s nějakou myšlenkou, nápadem a dokázali
jsme se sladit. Neměli jsme
konﬂikty. Bylo to dáno asi i

tím, že se Poličce nákaza
vyhnula.
Je něco, co hodnotíte
zvlášť pozitivně?
Všeobecně si myslím, že
se lidé dokázali semknout,
a to nejen město a Charita,
ale všichni. Ty dobré lidské
vlastnosti se zde znovu
probudily.
Umíte si představit do
budoucna i jiný druh spolupráce?
Umím. Na tomto příkladu
jsem si uvědomil, že se i v
budoucnu máme kam obrátit. Zažili jsme spolupráci s
Charitou a myslím, že je
možná i v dalších oblastech.
ŠD

LIDÉ CHARITY
Sv. Vavřinec
Pocházel ze Španělska.
V mládí přišel do Říma a
za svého učitele si zvolil
pozdějšího papeže Sixta,
který tehdy byl knězem.
Roku 257 byl papežem
Sixtem II. přijat do počtu
sedmi římských jáhnů.
Jako arcijáhen vykonával
správu církevního
majetku a k jeho úkolům
patřila také charitativní
činnost v římské církvi. V
té době císař Valerián
velmi tvrdě pronásledoval
křesťany. Papeže a jeho
jáhny dopadl při bohoslužbě. Vavřinec dostal tři
dny na to, aby pro císaře
nachystal přehled všech
církevních pokladů. Tyto
dny využil k tomu, aby
všechno církevní jmění
zhodnotil a zajistil podle
evangelia. Rozdělil je
mezi chudé, zubožené a
trpící vdovy a sirotky se
slovy: "Pohleď, to je naše
bohatství! Zde ti ukazuji
poklad církve. Péče o něj,
není jako mamon příčinou
zla, ale v pravdě vede
k většímu obohacení i
k slávě." To mu vyneslo ne
jen prostou, nýbrž mučivou smrt na rozžhaveném roštu a vstup do
Božího království mezi
svaté.
ŠD

Vavřinec
jáhen
mučedník
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TŘI OŘÍŠKY V „COVID STORY”
DOBRÉ ZPRÁVY
Jak jsem zapadla
Mé jméno je Eva Skalníková a řekla bych, že z
mého pohledu jsem zapadla až po uši. V lednu
jsem nastoupila do Denního stacionáře a můj svět
se začal pozvolna měnit.
Klienti mě naučili zvolnit,
trpělivě opakovat, co si
konkrétní situace žádá,
dívat se na svět i jejich
očima, pomáhat. To vše
by nebylo možné, kdybych necítila podporu
svých spolupracovníků.
Uprostřed března se ale
dveře stacionáře musely
přechodně uzavřít a my
přešli do nouzového režimu. Začali jsme pomáhat
s nákupy seniorům, šít
roušky, prostě co bylo a je
potřeba. Každý den jsem
opravdu ráda, že “kopu”
za charitní tým.
ES
Odcházím a zůstávám
Jmenuji se Ivana
Rokosová a již podruhé
odcházím z Charity, a po
druhé na mateřskou
dovolenou… Moje pocity
jsou zvláštní. Samozřejmě cítím velkou vděčnost, lásku a štěstí, že mě
opět čeká mateřská role,
ale zároveň cítím smutek
z toho, že odcházím. „Práce u nás na Charitě“ je pro
mě velmi důležitá součást
mého života. Mám zde
vše, po čem jsem toužila –
krásnou, smyslem naplněnou práci, neustálé výzvy, ale i skvělý kolektiv kolegů a z velké části již
přátel. Naštěstí i během
mateřské dovolené nebudu tak úplně mimo dění
a budu stále součástí
týmu Oblastní charity
Polička. A co budu přesně
dělat? To si ještě chvilku
nechám pro sebe .
IR

Ivana a Eva

Jak jsme zvládali v nouzovém stavu? Myslíme, že dobře.

Rouškovník na náměstí byl „sklizen” i několikrát denně.

Tak jednoduše, jak uvádí
titulek, to rozhodně neprobíhalo.
Některé služby „makaly
jako šroub”(Charitní ošetřovatelská služba, Osobní
asistence ,Charitní pečovatelská služba, Domácí hospic sv. Michaela, Nízkoprahové denní centrum), jiné
postihl nařízený útlum
(uzavřely se Denní stacionář, AC dílny a Šance pro
rodinu) a některé útlum
logický (Občanská poradna, Otevřené dveře, Centrum náhradní rodinné péče), protože lidé s omezeným pohybem dočasně
odložili i řešení svých
problémů.
Vedení muselo rozlousknout tři oříšky: urychleně
zajistit bezpečí svých pracovníků v terénu, vypracovat krizový plán pro
všechna střediska a volným zaměstnancům zadat
smysluplnou práci. (Na
home oﬃce nemůže pracovat každý...)
Povedlo se, i když to bylo
celkem dobrodružné. Hlavně jsme měli strach o sestřičky, pečovatelky a o
klienty, k nimž docházejí.
Nikdo netušil, jak rychle se

nemoc bude šířit a podle
paniky v médiích jsme
předpokládali, že už je tady.
Naštěstí nebyla, takže
týden provizoria, kdy jsme
riskovali s málem (nebyly
roušky, jako dezinfekce
Alpa, Pitralon a při troše
štěstí Sanitol), jsme se
postupně dopracovali do
stavu vybavenosti, jasných
opatření, a tím se uvedli do
relativního bezpečí a klidu.
Naši volní zaměstnanci
šili roušky jako o závod pro
nás a později pro kde koho,
takže je mají lidé doma, v
domově důchodců, v lékárnách, ve svitavské nemocnici a třeba také v Brně.
V Poličce na náměstí jsme
jako tečku za šicím obdobím dvakrát nechali
vykvést „rouškovník”.
Druhá část volných pracovníků vytvořila z podnětu
města Poličky krizový tým,
který po dobu stavu nouze
starým a handicapovým
lidem obstarával nákupy,
roznášel roušky či Jitřenku
a zmapoval jejich potřeby.
Ačkoliv byly některé služby uzavřené, naši pracovníci zůstali v kontaktu
s klienty a ti, kteří potřebovali pomoc, ji od nás

dostali. Stávalo se to.
Navíc do naší Charity
zavítala Česká televize
natočit do pořadu Reportéři
ČT příspěvek o práci
terénní pečovatelské služby v odbobí coronakrize.
Kromě toho jsme usilovně
bourali a znovu vystavovali
Charitní dům IV. Tedy, my
ne, ale ﬁrma PHP STAV. My
k tomu zajišťovali stohy
dotačních papírů. Máme
radost, že se stavba hýbe
kupředu, ačkoliv realita se
ukázala trochu složitější.
Starý dům byl v havarijnějším stavu, než jsme odhadovali (stropy a část obvodového zdiva), takže se
nám už po třech měsících
dílo prodražilo o cca devět
set tisíc. Na ty si pochopitelně už z dotace nesáhneme, proto jsme si dovolili
do zpravodaje přiložit složenku. Nenaléháme na
Vás, ale kdyby Vám byla
naše snaha sympatická,
věřte, že každý příspěvek
nám s tímto ﬁnančním
překvapením pomůže.
Závěrem. Nouzový stav
byl výjimečný. Pomohl v
lidech opět probudit hodně
dobrého. Ale mezi námi,
vracet by se už nemusel. ŠD
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VELKÁ ZMĚNA V ŽIVOTĚ I VE FIMFÁRU
Příběh Jany Poliačikové, jak v Charitě „udělala kariéru”.

DOBROVOLNICTVÍ

Na podzim loňského
roku mi byla nabídnuta
práce asistentky správního
střediska. Vzhledem
k tomu, že již delší čas pracuji v obchodě Fimfárum,
byla to pro mě i výzva.
Čas na rozmyšlenou jsem
dostala pouhý víkend.
Myšlenky a vzpomínky
přes víkend, které probíhaly mojí hlavou na mé
bývalé působiště mne
neustále pronásledovaly a
stejně tak i myšlenky na
nově nabízené místo...
Obchůdek byl a stále je
pro mě velká srdeční záležitost, jen se občas stává,
že opakování stejné činnosti se stane po čase
rutina, která nám umožňuje dělat věci rychle a bez
složitého přemýšlení. Tím
také velmi často dochází i
k vyhoření pracovníka.
A snad i kvůli tomu jsem
nakonec nově nabízenou
pracovní pozici přijala.
Stále mi také velice záleží
i na tom, aby obchůdek
fungoval tak, jako za mého
působení. Velice mě potě-

Studenti v AC dílnách
Studenti poličského
Gymnázia na podzim
navštívili AC dílny a Denní
stacionář, aby načerpali
inspiraci k tvoření děl pro
Nebeskou aukci a dozvěděli se, komu tím pomáhají. Většina z nich byla
překvapena, kolik služeb
Oblastní charita Polička
a v jakém rozsahu poskytuje. Vše se dozvěděli
z promítnuté prezentace
a upřesnili si svými dotazy,
které se zaujetím kladli
sociálním pracovnicím.
Setkání se studenty bylo
pro nás velmi zajímavé.
Bylo jasné, že i mládež
přemýšlí o tom, že každý
nemusí mít v životě mnoho štěstí, a že jsou mezi
námi lidé, kteří se bez
pomoci druhých, a třeba
také Charity, neobejdou.
Po povídání si prohlédli
AC dílny a Denní stacionář. Navštívili jednotlivé
dílny, kde pracovali klienti,
takže je studenti viděli
přímo v pracovní akci. Naši hosté měli možnost
zeptat se vedoucích dílen
na výrobu i na práci s lidmi
s mentálním postižením.
Evidentně byli překvapeni, co všechno lidé
s hendikepem dokáží.
V posledních minutách
našeho setkání jsme
hovořili o tématu Nebeské
aukce „COOL (kůl) v mém
srdci”, v rámci něhož mají
studenti vytvářet díla, která budou vydražena ve
prospěch naší Charity.
Věřím, že odcházeli
s novým poznáním a že
návštěva v Charitě pro ně
nebyla zbytečně stráveným časem. Snad, kdykoliv v budoucnosti půjdou
kolem Charitní budovy IV.
(Vrchlického čp. 10), a
uvidí, jak se díky rekonstrukci proměnila, zažijí
hezký pocit z toho, že i oni
účinně přispěli tím, že do
Nebeské aukce vytvořili
řadu krásných děl.
JT

šilo, že obchod mohu mít
pod dohledem formou
částečného úvazku. Na
mém novém pracovním
místě je práce velice
různorodá a velice odlišná
od toho, na co jsem byla
doposud zvyklá. Vzhledem
k situaci, ve které se právě
nacházíme - coronavirová
krize - se naše náplň práce
podstatně změnila.
Kromě běžných záležitostí správního střediska jsme najednou řešili
šití roušek a jejich další
využití v jiných službách,
shánění ochranného mate-

riálu, dezinfekce a řešili
další jiné aktuální potřeby,
které se v nastalé situaci
staly dočasnou prioritou
číslo jedna.
Nemyslím si, že změna
mé pracovní pozice znamená budování kariéry.
Spíše to vnímám jako posun v mém pracovním životě, v oboru, ve kterém
ráda pracuji, a který mne
naplňuje.
Děkuji všem mým kolegům. Jsou pro mě prima
tým, s kterým, jak vidím, se
dá zvládnout mnoho pracovních překážek.

Předávání „žezla” v Fimfáru proběhlo už v únoru. Vítáni jste stále.

ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE S KLIENTEM
P. Šimon a Z. Mohelníková o případu s dobrým... koncem?
Některým rodinám není
do zpěvu, a tak se je my z
Šance pro rodinu snažíme
podpořit.
Nikdy nemůžeme žít cizí
život, ale můžeme někoho
kousek doprovodit. Například vloni nám zavolali
z Dětského centra ve Svitavách (bývalý kojenecký
ústav), že u nich ve cvičném bytě žije maminka se
třemi dětmi.
Přijeli jsme na návštěvu
a bylo jasné, že se důvěra
bude navazovat obtížně.
Paní byla obětí agresivního
partnera v míře, kterou si
člověk jen těžko dokáže
představit. Naštěstí, po
rychlém zásahu patřičných
orgánů, byl odsouzen. Psychická i fyzická křehkost

ženy se dala přirovnat k odkvetlé pampelišce. Fouknete, a je pryč...
Společně s pracovnicí
OSPOD byla situace paní
Marušky (jméno jsme změnili) projednána. Maruška
měla hezký vztah s dětmi,
ale její výchovné schopnosti byly zakopány pod
tíhou bezesných nocí. Nejprve chtěla od naší služby
pomoci v oblasti hospodaření s penězi. Díky pracovnicím Charity, které jí trpělivě pomáhaly krok za krokem, si časem byla schopna mnoho věcí zařizovat
sama. Rodině se podařilo
zajistit sociální byt, do
něhož se maminka s dětmi
přestěhovala záhy po navázání spolupráce s naší

službou. Se starostou obce
jsme jí pomohli s jeho vybavením. Maminka si v té
době přivydělávala na brigádách a skromný příjem
měla zajištěný ze sociálních dávek. Zanedlouho
následovala další změna.
Sehnala si stálejší zaměstnání a postupně se tak i s
dětmi navracela do běžného života.
Na začátku probíhala
služba v rodině každý týden, ale v současné době
jsou intervence zpravidla
jednou za měsíc. Služba
pomáhá podpořit děti ve
vzdělávání a maminku v
těžké komunikaci se školou. Tam se totiž začala
projevovat agresivita dětí.
Kde se asi vzala...?
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JAK SI AC DÍLNY ŽIJÍ NA PĚTCE?
DOBRÉ ZPRÁVY
Sestřička Pavlína
V září jsem začala
pracovat na půl úvazku v
Charitní ošetřovatelské
službě. Už první den byl
náročný. Zjistila jsem, že
mé představy o práci
sestry v domácí péči jsou
zkreslené. Málokdo si
uvědomuje, co vše sestra
musí řešit. Pracuje sama
za sebe a nemá po ruce
lékaře jako v nemocnici.
Tato práce mi rozšířila
obzor především ve vnímání pacientů a jejich
rodinných příslušníků.
V nemocnici se člověk
tolik nezaobírá tím, jaké
těžkosti bude mít pacient
a jeho rodina doma. Díky
Bohu za to, že existuje
domácí péče, která může
těmto lidem pomáhat.
Jejich vděk a sebemenší
zlepšení nebo stabilizace
stavu jsou pro nás nesmírnou odměnou.
Velice si vážím našeho
kolektivu, který je mi po
celou dobu nápomocen
radou i pomocí.
PE
Pěstouni se vrací
V roce 2013 jsme začali
s doprovázením pěstounů. Tehdy nám dal důvěru
jeden sympatický pár. Byli
to pěstouni na přechodnou dobu.
Zažili jsme spolu výchovu a předání několika dětí.
Od rychlých až po mezinárodní komplikace táhnoucí se roky. Když mi
pěstouni řekli, že z různých důvodů musí končit,
byl jsem trochu smutný.
Cením si každého, kdo
ve službě druhým zodpovědně zvažuje svoje
schopnosti a možnosti.
Ústavy neporazí jen petice a politická vůle, ale
otevřené srdce a náruč
rodin. Příští týden jedu na
schůzku se sympatickým
párem.
Ano, s tím samým sympatickým párem! Bohu
díky.
PŠ

J. Trmačová je vděčná za přijetí v pronajatých prostorách.

Vstup do AC dílen na ul. Čsl. armády kryje krásný vzrostlý smrk.

Hned v úvodu vysvětlím,
co je to „Pětka”. Takto jsme
pojmenovali budovu, v níž
v současnosti pobývají dvě
dílny AC dílen OCHP. Prostory jsou součástí SOŠ
a SOU Polička na ulici Čsl.
armády. Je to pře-chodné
působiště výtvarné a rukodělné dílny, poněvadž
dle plánu, by se měly vracet
za rok a půl do Charitního
domu I. na ulici Vrchlického 22.
Jak už jsem zmínila,
v budově jsou dvě dílny tzn.

max.12 klientů, dva pracovníci a pravidelně dochází sociální pracovnice.
Mají k dispozici kromě dílen
také společenskou místnost s kuchyní, místnost na
převlékání, kancelář pro
p r a c o v n í k y, p r o s t o r n é
chodby s šatními skříňkami, koupelnu a toalety.
Dílny jsou prostorné a
vzdušné, a když otevřete
správné dveře, ocitnete se
na školní chodbě s naprosto odlišnou atmosférou.
Dílny totiž sousedí přímo se

školní chodbou.
Změna nastala také ve
stravování klientů, takže
samostatně nebo s doprovodem pracovníka docházejí na obědy do Penzionu.
Zachovali jsme některé
společné aktivity: skupinové povídání, Čajovnu,
Rozumovku, pohybovou
výchovu v Tylově domě
apod. Klienti z „pětky” se
tedy více projdou, ale
protože se v dílnách střídají
po měsíci, je to spravedlivé.
Jako noví sousedé SOŠ a
SOU jsme se představili
učitelskému sboru a
ukázali mu dílny i výrobky.
Setkání bylo příjemné a
vzájemně obohacující.
Vážím si ochoty pana
ředitele Preisslera, který
nám celou dobu velmi
vychází vstříc.
Na závěr bych chtěla
poděkovat všem pracovníkům, kteří trpělivě snáší
stěhování a zvykají si na
nové prostory, stejně tak
našim milým klientům, kteří
tyto změny, i přes zdravotní
postižení, zvládají opravdu

MLADÁ ŽENA PRACOVALA V HOSPICI
Pečovatelka Ludmila Krumplová zde objevila tajemství.
Hned v úvodu bych se
chtěla zamyslet nad dvěma
otázkami. Mohu být štastný/á, pokud budu stále jen
dávat? A mohu být štastný/á, pokud budu pouze
přijímat? Asi mi dáte za
pravdu, že jedno bez druhého se neobejde. Jestliže
budu stále rozdávat, ať už s
úmyslem někomu pomoci,
bez nároku na odměnu, pro
můj dobrý pocit, nebo snad
pro větší uznání ve společnosti... brzy se vyčerpám a
nebudu schopen žít plnohodnotný život.
A pokud budu naopak
stále jen přijímat, myslet na
sebe a své dobro, možná
se budu chvíli cítit štastným, ale minu se s hodno-

tou, která dává životu smysl. Tuto hodnotu můžeme
objevit ve službě druhým
lidem, ať se nacházíme
kdekoliv, v kterékoliv situaci, byť by se mohlo zdát,
že třeba pouhý úsměv nemůže lidem bez domova,
nemocným, lidem, kteří
přišli o někoho blízkého,
pomoci.
Ale právě v těchto maličkostech se skrývá tajemství, o kterém jsem se přesvědčila v hospicovém prostředí, kde jsem pečovala o
nemocné, kteří před sebou
měli pár dní života.
Nejednou jsem se setkala
s negativním postojem
vrstevníků, kteří nechápali
jak se mladý člověk může

starat o lidi, kteří na první
pohled přišli o veškerou
svoji lidskou hodnotu a
naději. Někteří mi radili, ať
si najdu „veselejší“ práci a
tuto přenechám druhým.
Viděli jen vnější stránku,
která se odehrává za zdmi
zařízení a naráželi tak na
hranice svého strachu.
Pro mě bylo veliké tajemství, kdy zdárná maličkost
promění tvář člověka upoutaného na lůžko v nevynucený úsměv radosti a
naděje. Právě tady jsem si
uvědomila hodnotu lidské
důstojnosti a velikost nepatrných skutků. Myslela
jsem, že dávám a přitom
jsem byla celou dobu obdarovávána.

11. ročník, 19. číslo, jaro 2020

zpravodaj POLIČSKÉ CHARITY

strana 5

V LEDNU JSME ZAHÁJILI REKONSTRUKCI DOMU IV.
Ředitel Martin Dvořák o pokračující metamorfóze staré budovy Vrchlického 10.
Seznámení s postupem prací na přestavbě rohového
domu na ul. Vrchlického čp. 10 v rámci projektu ,,Stavební
úpravy a nástavby budovy Oblastí charity Polička čp. 10 na
ul. Vrchlického v Poličce."
Po výběrovém řízení a podpisu smlouvy v prosinci roku
2019 s vítěznou ﬁrmou PHP STAV, proběhlo dne 6. 1. 2020
předání stavby. Vysoutěžená cena rekonstrukce části
objektu pro Denní stacionář je 9 394 843,- Kč se spolúčastí
5 procent a neuznatelnými náklady ve výši 513 000,- Kč.
Hned po předání stavby začaly demoliční práce, kde
během měsíce zmizela jedna třetina domu od podlahy až
po strop. Vybouráním starého sociálního zařízení se
uvolnil prostor pro novou výtahovou šachtu a nové sociální
zázemí pro klienty a pracovníky Charity.
Po vybourání se instaloval odvětrávací systém pro
provzdušnění základů a ležatá kanalizace. Provedlo se
zajištění základů, výměna vodoměru, štěrkový zásyp a
koncem února byla zalita základová deska v prvním
nadzemním patře (1NP - přízemí). Následně bylo vyzděno
nosné obvodové zdivo, včetně prostoru výtahové šachty v
přízemí.
V březnu se vyzdívaly příčky ve 2NP, kde se objevil
půdorys tohoto patra. Dále proběhlo vybourání dřevěného
schodiště na půdu, zašalování a vyzdění schodiště do
prostor, kde bude služba Denního stacionáře. 19. března
byly zality stropy v 2 NP. První týden v dubnu se podařilo
odstranit krytinu a demontovat krovy, dozdít výtahovou
šachtu, vikýře a zdivo do výšky stropů. Nová střecha
dostává ﬁnální podobu od 20. 4. Do konce května by měla
být podle harmonogramu hotová.
Dohled nad probíhajícími stavebními pracemi konzultujeme každý týden se zástupci stavební ﬁrmy,
projekční kanceláře, ale hlavně s Ing. Petrem Šafářem,

který je na stavbě téměř každý den, kontroluje postup
stavebních prací a proinvestovaných peněz. Na bezpečnost na stavbě dohlíží koordinátor Ing. Tomáš Večeře.
Na stavbě se pohybuje průměrně 8 až 11 pracovníků
ﬁrmy PHP STAV, která samostatně zajišťuje bourací a
stavební práce. Dále dělají rozvody kanalizace a vody.
Subdodavatelsky je zajištěna práce tesařská, elektrikářská, plyn a topení.
Práce, o kterých píšeme, jsou zajišťovány v rámci
projektu ,,Stavení úpravy a nástavby budovy Oblastí
charity Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce." V domě
je mnoho prací, které se nemohly zahrnout z důvodu
podmínek do dotace a realizace.
V rámci přestavby plánujeme vyměnit podlahy v 1NP,
stávající okna a opravit fasádu budovy. K tomu využijeme
postavené lešení od ﬁrma PHP STAV, kolem celé budovy.
Tímto děkujeme za trpělivost všem, kteří chodí okolo
rekonstruované budovy.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s touto
stavbou pomáhají: soukromým dárcům, ﬁrmám, městu
Polička a Pardubickému kraji.

Pohled zevnitř - nejprve stavební torzo, pak vyzdívky. Foto Ing. Šafář

MIKRODOTAZ PRO ODBORNÍKY SPOJENÉ STAVBOU
„Co je pro vás na rekonstrukci Charitního domu IV. největší výzva?”
Ing. Arch.

Petr
Navařík

Aleš
Petrás

stavební
dozor

projektant
ŠAFÁŘ CZ,
s.r.o.

projektový
manažer
Grantika,
s.r.o.

jednatel
PHP STAV,
s.r.o.

Je to opravdu výzva,
jak co nejúsporněji z
havarijního stavu budovy, který už léta vykazuje, přeměnit tento
objekt na dům, který by
po všech stránkách vyhovoval provozu a stavebně technickým požadavkům minimálně
na dalších 30 - 40 let.

V době projektování byl
největší problém, jak
splnit všechny požadavky zadavatele a do
celkem malého domu
všechno smysluplně
vtěsnat. Potíž byla
například se striktními
požadavky na bezbariérovost. Hodně jsem
musel dostudovat.

Asi největší výzvou
bylo, je a bude udržet
předpokládané ﬁnanční částky a jejich
rozložení v žádosti a
realizaci projektu tak,
aby ani koruna nepřišla
nazmar. Jedná se o to,
že dvě ze čtyř služeb
nemohly být v projektu
uznatelné.

Celkově jsou rekonstrukce starých domů
výzva, protože u nich
nevíte, co na vás čeká.
Pro provedení je náročná členitá vazba
střechy a samotné
členění domu. Navíc je
k němu komplikovaný
přístup z ulice a návoz
materiálu.

Ing. Petr
Šafář

Vojtěch
Popelka
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DÁRCI, KTEŘÍ VLONI PODPOŘILI VYBRANOU SLUŽBU
Můžete se rozhodnout, která naše služba se Vám líbí a přispět na její činnost.
Coufal Jiří RNDr.; Horáček Josef, MVDr.; Kašok Jiří; Klimešovi Marie a Pavel; Kopecký Jan; Lejhanec Stanislav;
Popelka Josef; Skalníkovi Eva a Jakub, RNDr.; Šimon Petr; Tulisovi Radka a Petr
Beneš Milan; Boleslav Jan; Boušková Anežka; Brokl Josef, Ing.; Bulva Michal; Dostálová Pavla; Graciasová Michaela;
Grubhoﬀerovi Kateřina a Stanislav; Hájková Marie; Hančilová Lydia a Vladislav; Hanyková Renata; Havlová Alžběta;
Hegrová Vlasta; Jaklová Eva; Jílek Zdeněk; Kalvachová Renáta; Kašparová Renata; Kovář Bohumil; Kysilkovi
Jaroslava a Václav; manželé Lebarovi; rodina Lidmilova; Mlynář Jaromír; Mῡllerová Jaroslava; Náhlík Stanislav;
Nečasová Růžena; Němec Petr; Němec Karel; Oškrdalová Jiřina; Peškar Jiří; Pešková Libuše; rodina Peterkova;
Pikula Jiří; Pitoňákovy Marie a Jana; Plecháčkovi Vlasta a Miloslav; Pospíšil Jan; Pospíšilová Lenka; Provazníková
Zdeňka; Roušarová Zdenka; Sodomková Vladimíra; Stodolová Jana; Šafář David, Mgr.; Šiklová Lenka; Šímová Jitka;
Šplíchalovi Blanka a Vladislav; Švandová Petruše; Vacek Jan; Vápeník Václav; Vavřínová Marie; Větrovská Ludmila;
Vostřel Josef; Zemanová Karolína a další anonymní dárci.

Občanská
poradna

Centrum
náhradní
rodinné péče

Šance pro
rodinu

Denní
stacionář

Nízkoprahové
denní
centrum

Domácí
Charitní
Charitní
hospic
ošetřovatelská pečovatelská Osobní Otevřené
sv. Michaela
asistence dveře
AC dílny
služba
služba

TĚŽKO HLEDÁME SLOVA K VYJÁDŘENÍ DÍKŮ
192 jmen lidí, kteří se vloni rozhodli pomoci Charitě s obnovou starého domu.
Velcí dárci na veřejnou sbírku Projekt charitní dům:
Drábkovi Edita a Mojmír, MVDr.; Haman Jaroslav, MUDr.;
Klimešovi Marie a Pavel; Kysilka Pavel; manželé Lebarovi;
Martinová Marie; Navrátilová Ivana, Ing.; Pelikánová
Pavla; Popelka Hana a Josef; Štěpánek Petr
Andrlíková Anna; rodina Báčova, Ing. Baláš Josef, Ph. D.;
Balášovi Josef a Marie; Balcarová Marie; Bartoš Jaroslav;
Bartošová Alena; Bártová Ludmila; Benedová Blažena;
rodina Benešova; Borovský Ladislav; Buchtová Eugenie;
Bukáčková Erika; Burešová Jana; Burešová Zdeňka;
Cecha Vladimír; Cesnáriková Marie; Cihlářová Marie;
Coufal Jiří, RNDr.; Coufal Josef; Coufalová Jiřina;
Cupalovi Věra a Jan; Cviček Lubomír; Červený Miloslav;
Čiperová Libuše; Čípovi Marta a Jindřich; Dittrich Jan, Bc.;
Dittrichová Ludmila; Divoký Jan; Dobiášová Eva, MUDr.;
Dospělová Ilona; Dubánek Pavel; Dufková Marie; Dvořák
Libor; Dvořáková Alena Mgr.; Dvořáková Ludmila;
Dvořáková Marcela; Dvořáková Marie; Edlman Pavel;
Edlmanová Monika; Fajmonová Lenka; Fejt Jaroslav,
JUDr.; Flídr Pavel; Fliedrová Vlasta; Fricová Marie;
Gloserovi Marie a Bedřich; Hájek František; Hájek Jiří;
Hájková Stanislava; Hanusová Ludmila; Havlát Václav;
Havlík Vladimír; Hegr Jan; Hegr Pavel; Hermonová
Anežka; Hloušová Marie; Houšková Hana; Hromádková
Ludmila; Hrubá Věra; Chotěnovská Věra; Chválová Alena;
Janko Emil; Jelínková Romana; Jílek Jindřich; Jílek Jiří;
Jílková Danuše, MUDr.; Jiruše Vladimír; Jůza František;
Kalánkovi Božena a Ladislav; rodina Šejnohova;
Kaprasová Anna; Kastnerová Marta; Kaša Roman;
Kašparová Leona, MUDr.; Kladivová Marie, Ing.; Klanic
Zdeněk, Ing.; Kolečkářová Pavla; Kopecká Jana; Kopecká

Růžena; Kopecký Jan; Kösslerovi Jitka a Pavel, MUDr.;
manželé Kotrlovi; Kozlová Jana; Krajsl Karel; Kratochvíl
Stanislav, Ing.; Kubešová Emílie; Kučera Josef; Kučerová
Marie; Kučerová Věra, Ing.; Kuchta Jaroslav; Kuřovi Marie
a Václav; Kvapil Pavel; Kvízová Růžena; Kynclová Vlasta;
Kysilka Josef; Lamplotová Marie; Langer Jan; Lapáček
Karel; Leinveberová Marie; Leksová Jiřina, rodina
Lidmilova; Lněničková Dana; Macků Ladislav; Machová
Milada; Marková Kateřina; Martinů Jiří; Mašková Jitka;
Matějka Miroslav; Matouš Jan; Matoušová Věra; Matula
Jaroslav; Melezínek Josef; Měšťan Stanislav; Mičková
Emílie; rodina Náhlíkova; Navrátil Jiří; Navrátil Václav;
Navrátilová Kateřina; Nečasová Růžena; Němcovi Jana a
Karel; Neumeister Josef; Neumeisterová Květoslava;
Novotná Věra; Odehnalová Jana; Ondroušková Dana;
Onesorková Jana; Oplištil Jan; Pachovská Marie; Pávek
Karel; Pavlíčková Markéta; Pazderová Alena; Pažoutová
Zdeňka; Pešková Marcela; Petrásová Ludmila; Podhorná
Anna; Popelková Věra; Poul Eduard; Prchalová Václava;
Příhoda Vladimír; Putnar Jan; p. Rejmanová, Roušarová
Jarmila; Růžičková Jitka; Sedliská Marcela; Sion Zbyšek;
Sionová Ludmila; Sodomková Ilona Vladimíra;
Sodomková; Stejskal Otakar; Stelzl Jan; Stodola Jiří;
Stodola Miroslav; Svobodová Jaroslava; Škrabalová
Božena; Šlosr Josef; Štaudová Vlasta; Štěpánek Ladislav;
Štorková Irena; Šváb Petr; Švec František; Teplý Jaroslav;
Tměj Josef; Trávníček Jiří; Trnka Rostislav; Urbánková
Libuše; Valášek Zdeněk; Vápeník Václav; Vavřínová
Marie; Večeře František; Vltavský Antonín; Vomáčková
Ludmila; Vosýnková Ludmila; Vrabec Ladislav; Zahradník
Leoš; Zajícová Věra; Zbytovská Anna; Zezulová Božena;
Zindulka Jan; Zolfová Jaroslava; Živnůstková Jitka
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PÁN S PANÁČKEM Z NÍZKOPRAHU
Neobyčejný zážitek S. Větrovského s bezdomovcem.
Již vícekrát jsem se setkal
s tvrzením, že sliby se mají
dodržovat. Ač je tato
pravda neoddiskutovatelná, uvědomil jsem si, jak
rozdílný může být výsledný
pohled na ni.
Na pracovníky NDC (naše
charitní Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce) se obrátil klient s
žádostí o pomoc, o doplnění chybějící části oblečení.
Na své životní cestě si
prošel mnohými zákrutami,
a tak nezůstalo jen u šatníku, a rozpovídal se o
svém životním příběhu.
Jeho dětství a zážitky s
ním spojené by ve svých
románech nevymyslel ani
Charles Dickens. Znovu si
uvědomuji, jak silně se do
dospělosti vpisují zážitky z
dětství. Jak velkou důležitost má to, co rodiče dětem
předají. Když se loučil, posteskl si: „Tak to vidíte.
Dneska se mi všichni spíš
vyhnou. Víte, ale Vám něco
přinesu, vy jste na mě hodný.“
Přesto, že to nebylo tak

dlouho, co mu musel personál jasně naznačit, kde
jsou jisté hranice, přesto,
že byl pracovníky NDC
ubezpečován, že jim nic
dávat nemusí, nedal si to
vymluvit.
V běhu všedních událostí
by se na slib možná za
chvíli zapomnělo, kdyby se
za několik dnů neozvalo
nesmělé zaklepání. U dveří
stál klient. „Slíbil jsem, že
Vám něco přinesu“. S
úsměvem ve tváři natahoval kupředu svou dlaň, na
které ležel malý panáček z
Kinder-vajíčka. „Víte, můžou si o mně lidé kolem

myslet co chtějí, ale když
něco slíbím, tak to platí“.
Nebudu nikomu sahat do
svědomí, kde k onomu
Kinder-vajíčku přišel. Ale
přece. Nezdá se Vám, že
za takovým splněním slibu
je i něco navíc?
Panáček dostal čestné
místo na poličce nad pracovním stolem a každý den
připomíná, jak důležité je
sliby dodržovat, a jak velký
význam v životě lidské
bytosti to může mít. Vždyť
i člověk, kterému se mnohý
raději vyhne, má svoji
hrdost a snad mohu říci
i čest.

Modrý panáček zaujal čestné místo na polici sociálních pracovníků.

PODĚKOVÁNÍ
U Šreků jsme jako doma
„Za Ivanem“, jak všichni
říkáme, jezdí klienti AC
dílen a Denního stacionáře v rámci pracovní
terapie už od roku 2007.
Na farmu do Stříteže se
jezdí 1x týdně asi na dvě
hodiny v 7členném složení. Ivan má vždy promyšlenou práci, která je
přiměřená dovednostem
našich klientů. Většinou
se jedná o práci v lese, na
zahradě nebo pomoc
v truhlářské dílně.
A jak je možné, že jsme
se navzájem neomrzeli?
Prostě proto, že nás má
Ivan rád a my jeho taky.
Všechny klienty bere jako
jedinečné osobnosti a rád
si poslechne jejich příběhy a nápady a dovede
na ně přirozeně reagovat.
Také pracovníci na farmu
jezdí rádi – v horku i zimě.
Za tuto spolupráci jsme
moc rádi a přejeme našemu milému dobrovolníkovi hodně zdraví,
abychom v ní mohli pokračovat.
JT

NÁVOD, JAK UVAŘIT SPRÁVNOU SVÍČKOVOU...
Jana Dobrovolná vypráví o důležitosti pomáhajících táhnout za jeden provaz.
Dobrá svíčková a dobrá sociální služba mají překvapivě
mnoho společného. Chceme-li uvařit dobrou svíčkovou,
jen s kusem hovězího si nevystačíme. Potřebujeme různé
druhy zeleniny, správné koření, nechat vše řádně uležet,
zjemnit smetanou a dochutit do požadovaného výsledku.
Konečný stav záleží na řadě okolností. Na kvalitě a
množství jednotlivých surovin, mistru kuchaři a závěrečné
hodnocení na názoru samotného strávníka. Každý ji
přitom dělá trochu jinak.
V Otevřených dveřích je to velmi podobné. Pro vyřešení
zapeklité situace člověka s duševním onemocněním je
jeden subjekt také žalostně málo. Aby od nás klient
nedostal jen jalový vývar, ale pořádnou omáčku, která
dodá sílu a bude mít správnou chuť, nevystačíme si sami.
Je potřeba zapojit do hry více hráčů. Každý člověk i služba
zaujímá jiný úhel pohledu, vnímá různá rizika a přínosy,
respektuje odlišné hranice, využívá jiné pracovní postupy,
komunikační strategie i zdroje pomoci.
Největším odborníkem na řešení složité situace bývá
ten, kdo se v ní nachází. Další přizvaní doplňují výsledný

efekt. Společné řešení situace umožňuje náhled z
různých stran, přináší nové možnosti k řešení, poskytuje
klientovi mnohem větší míru podpory.
Pokud by každý jednal sám za sebe, může docházet k
protichůdným silám a zájmům, které mohou klienta i
ohrozit. Vzájemnou spolupráci, podporou a hledáním
společné cesty toto riziko eliminujeme. Klient jako
šéfkuchař obvykle určuje, co, kdy a v jakém množství
bude na jídelním lístku a připravovaný produkt dochucuje
ke své spokojenosti. Je ale potřeba dát prostor a čas všem
ingrediencím. Při naší práci představují tyto nezbytné
přísady blízcí lidé našich klientů (nejčastěji rodiny a
přátelé), ošetřující lékaři, sociální odbory měst (pro OD
jde o Poličku, Svitavy a Litomyšl), starostové obcí,
opatrovníci, psychosociální služby atd.
Je jedno, kdo z nás je cibule, a kdo mrkev. Důležitá je
výsledná chuť, která bude odpovídající jedině tehdy, když
se všichni spojíme. Naše síly se tak znásobí. V jednotě je
prostě síla. A tu člověk s duševní nemocí potřebuje
odněkud čerpat.
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DUCHOVNÍ OBNOVA K NEPŘEKONÁNÍ
ODSUNULI JSME
Dražbu nespustíme
Milovníci umění bezpečného šimrání adrenalinu si mohli od 1. června 2020 přijít na své.
V pravé poledne jsme měli
na adrese www.aukcecharita.cz spustit další
charitativní dražbu výtvarných děl. Druhá Nebeská
aukce je zajímavá tím, že
díla do ní vytvořili mladí
nadějní výtvarníci z celého Poličska. Do katalogu
aukce budou zařazeny
obrazy a fotograﬁe těch
nejlepších. Vyběr měli
provést profesionální
umělci Zbyšek Sion, Ivan
Baborák a Petra Zemanová. A jak to dopadlo?
Covid 19 vše odsunul až
do poloviny roku 2021. ŠD
Jarmil Běhoděj neběží
Po loňském úspěchu
jsme se rozhodli, že z této
sportovní akce - Charitního běhu Jarmila Běhoděje, uděláme tradici.
Druhý ročník byl pečlivě
připravován AC dílnami a
Denním stacionářem a
měl se uskutečnit 13. 6.
2020. Virus vše zmařil.
Podobně jako Olympiáda
v Tokyu se běžecký memoriál přesouvá přesně o
rok - do první poloviny
června 2021. Moc se těšíme na sportovce – malé i
velké běžce, pěší účastníky a rodiny s dětmi. Pilně
trénujte! Za rok půjde opět
o hodně!
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

P. Zahradníková našla plusy na coronavirové minusy.

Ilustrační foto, Pixabay.

Památeční foto z prvního „běhu” duchovní obnovy pro zaměstnance.

Jako každý rok jsem se
těšila na první jarní dny
v roce a s tím i spojenou
každoroční potěchu na duši
– Duchovní obnovu. Obnovu považuji za jeden z beneﬁtů, který Charita poskytuje všem svým zaměstnancům bez ohledu zda je,
či není věřící. Na tento den
v roce se vždy těším, je …
„povznášející“!
Letos jsme měli plánovanou obnovu u pana faráře
Rompotla v Borové. Vždy je
to den pro NÁS – zaměstnance „chariťáky“ – v
příjemném prostředí, kdy
se pan farář postará o zklidnění duše a mysli, pohladí
nás vřelým slovem a duchovním moudrem a po
celém dni plném těchto
příjemností odjíždíme domů plni další síly dělat naši
bohulibou práci.

Vzhledem k tomu, že
nás je již pár desítek zaměstnanců, musíme se
rozdělit na dvě skupiny
(abychom pana faráře
nevyplašili). První skupina
si užila krásnou duchovní
obnovu na začátku března
a druhá skupina měla odjet
v druhé polovině března (v
té jsem měla být i já.
Škoda). Týden před plánovanou druhou částí obnovy
to všechno začalo… jedno
nařízení, druhé... Jedno
omezení, druhé... a bylo
jasno. Duchovní obnova
nebude. Dokonce ani porada nebude, a to školení
nebude a ani s kolegyní se
nesmím potkat a vlastně,
nic už nebude … jen jeden
virus, který změnil plány,
režim, vize, myšlení, rozhodování … NÁS.
Sice jsem přišla o du-

chovní obnovu s panem
farářem, ale dostalo se mi
jiného obnovení – toho
životního. Obnovili jsme
dávno zapomenuté rituály,
na které jsme kvůli hektickému způsobu života zapomněli, obnovili jsme komunikaci, na níž jsme díky
době často neměli čas a
posílili funkci rodiny, která
trpěla z důvodu přemíry
denních povinností (pohledem současným – naprosto zbytných!!), obnovili
jsme své priority, které se
postupem času velmi
pokřivily, obnovili jsme …
SAMI SEBE.
Věřím tomu, že i tato
nepříjemnost (SARS-CoV2) posledních dní každého
z nás posunula v životě
někam dál. Opět jsem zaznamenala vlnu solidarity
od naprosto neznámých
lidí. Když je nejhůř, všichni
chtějí pomáhat těm, kdo
pomoc potřebují, a to bez
ohledu na to, zda si „ukrojí“
ze svého.
A to je přesně to, co je na
té naší práci fascinující –
být u toho a být toho součástí! Na jedné straně mě
svazuje obava z toho, co
nás čeká, ale na druhé
straně cítím, jak mi pod
nohama roste pevná a silná
rodina, která mi bude v následné těžké době velkou
oporou.
Pan farář mi jistě odpustí,
tuhle letošní „obnovu“
NIKDO nepřekoná …
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