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Lidský osud se nevejde
jen do pár paragrafů
Byla to především myšlenka nabídnout
teenagerům smysluplný program a prostor pro setkávání, která před jedenácti
lety nastartovala vznik Oblastní charity
v Jičíně. Když se tehdy podařilo ve městě
otevřít Nízkoprahový klub pro děti a mládež Exit, tak se partě mladých kamarádů
splnil sen. K jeho hlavním zakladatelům
patří současný ředitel jičínské Charity Bc.
David Rejlek, Dis., kterého k profesi sociálního pracovníka nasměroval křesťanský skauting a studium na Jaboku.
„Tenkrát jsem vůbec netušil, do čeho jdeme.
Kdyby mně někdo řekl, že za deset let budu

koučovat 45 zaměstnanců a budeme pomáhat 750 klientům ročně, tak bych tomu
nevěřil. Ale přicházely stále nové výzvy a my
na ně prostě reagovali,“ říká David Rejlek,
dnes otec dvou dcer a také milovník horolezectví, kterému se věnuje už celá rodina.

Charita roste
s každou novou výzvou
Jednou z nich je problematika vyloučených lokalit na jih od Jičína, kde Charita
denně zajišťuje pečovatelskou službu pro
téměř stovku seniorů a lidí se zdravotním
postižením. „Jde o zemědělskou oblast,

kde není dostatek pracovních příležitostí
a lidé tu mají hloub do kapsy,“ popisuje
tamní situaci ředitel. Charitní centrum
Sasanka sem dojíždí také do problematických rodin s ohroženými dětmi.
„Nejčastěji pomáháme v případě rodinných krizí, jako je rozvod, domácí násilí
nebo dluhy. Snažíme se děti ochránit před
jejich negativními dopady, aby z toho neměly trauma. Rodiče učíme, jak děti vychovávat a jak se s nimi učit,“ přibližuje
svou práci Jaroslav Ludvík, Dis. ze Sasanky. Nově terénní pracovnice pomáhají
i rodinám s dětmi na Semilsku. Jičínská
Charita dnes provozuje také klub pro děti
a mládež v Hořicích a Nové Pace, nebo vysílá své dobrovolníky do nemocnice a sociálních zařízení pro děti a pro seniory.

Život přináší i příběhy,
na které úřední škatulky
nestačí

( „Mám se tu dobře. Pečovatelky z Charity mi každý den připraví jídlo, pomůžou s mytím a oblékáním a taky poklidí. Chodí se mnou i na poštu nebo k doktorovi,“ říká pan Rejzek, který se
bez pomoci druhých neobejde. Pohybuje se na vozíku a přišel o zrak po pracovním úraze
a mrtvici. Žije sám v DPS v Kopidlně, zotavuje se po operaci nádoru na mozku a věří, že po
dalším zákroku jednou spatří i svá vnoučata. Foto: Jana Karasová

První vystřízlivění z počátečního dobrovolnického nadšení přišlo hned záhy
s novými standardy sociálních služeb.
Ty vedle zavedení pravidel přinesly i větší administrativní zátěž. V Jičíně se s tím
ale dokázali poprat a duch Charity tu přetrvává. „Učil jsem se od ostatních Charit.
Když přišly kontroly z úřadů, museli jsme
hodně chyb opravit, ale naštěstí nebyly
závažné. Byla to škola,“ vzpomíná David
Rejlek a neskrývá i určité zklamání: „Systém kontrol je potřeba, ale mrzí mě, že je
nezajímá skutečná práce s klientem. Kontrolují hlavně papíry a směrnice.“
Na všechno ale škatulky nestačí. „Život přináší tolik různých příběhů. Nejde
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( „Vždycky tady budou lidé na okraji společnosti, kteří budou potřebovat naši pomoc,“
říká ředitel Oblastní charity Jičín Bc. David
Rejlek, Dis. Foto: archiv

napasovat osudy lidí jen na předpisy. Teď
budu zrovna volat kolegyním do Lomnice,
aby zašly na faru, kde objevili opuštěnou
mladou holku, zabalenou v dekách v kůlně. Nemáme na to sice službu, ale my už
najdeme cestu, jak jí pomoci,“ reaguje pohotově ředitel.

Stejně akční jsou zaměstnanci a dobrovolníci Oblastní charity Jičín v pomoci
obětem povodní a jiných živelních událostí. Zapojili se také do potravinové pomoci pro potřebné. „Charita je o tom, že
vedle svých služeb pomáhá i lidem, kteří
se náhle ocitli v nouzi. Nenecháme se svazovat jen zákonem o sociálních službách.
My třeba chováme včely a vyrábíme med,
abychom měli finance i na projekty, které
systém nepodporuje,“ vysvětluje David
Rejlek, jemuž jsou vzorem komunity jako
Sdružení v Neratově nebo kláštery.

Musíme si pomáhat
Ani jičínská Charita se neobejde bez fungující spolupráce s různými institucemi,
úřady a veřejností. „Když třeba sháníme postýlku pro rodinu s dítětem, tak to
netrvá nikdy déle než dva týdny a ozve
se nám dárce. Díky lidem také vybereme celé čtyři tuny víček ročně na pomoc
dětem s hendikepem,“ uvádí konkrétní

příklady David Rejlek a pokračuje: „Jsem
moc rád, že k nám chodí pan farář. Jsme
taky vděční za odborná kolegia na diecézi,
kde si mohou charitní pracovníci vyměnit
své zkušenosti a vzdělávat se. Se starosty
měst a obcí, kde pomáháme, se většinou
domluvíme. U nás v regionu spolupracujeme ještě s občanskou poradnou, péčí o duševně nemocné a dalšími neziskovkami.“
A jaké má Charita plány a vyhlídky do
budoucna? „Rozšiřujeme pečovatelskou
službu, protože je potřeba čím dál víc, populace stárne. Chceme být soběstačnější,
tak začínáme víc včelařit. Snažím se taky,
abychom byli v Charitě dobrá parta pracovně i lidsky,“ zamyslí se ředitel a uzavírá: „Vždycky tady budou lidé na okraji
společnosti, kteří budou potřebovat naši
pomoc. A každý člověk by měl dostat další
šanci.“
Jana Karasová )

Více také na www.jicin.charita.cz.

( AKTUALITY
Mons. Josef Suchár
získal ocenění od
společnosti Deloitte
Praha, Neratov: Biskupský vikář pro
diakonii a prezident Diecézní charity
Hradec Králové Mons. Josef Suchár, jenž
je především duchovním otcem obnovy
mariánského poutního místa v Neratově
u Bartošovic v Orlických horách, se v letošním roce dostal mezi osm osobností,
které podle společnosti Deloitte mění
svět a dělají věci, co mají význam. Krátký dokument o Mons. Josefu Suchárovi
a o sedmi dalších zajímavých osobnostech si můžete přehrát na www.zalezinatom.cz. Na stránkách http://17vyjimecnych.forbes.cz/ najdete také pěknou
reportáž z Neratova, kde se Mons. Josefu
Suchárovi a Sdružení Neratov podařilo
nejen zrekonstruovat poutní kostel, ale
také vybudovat zázemí pro lidi s hendikepem. Video projekt společnosti Deloitte
představuje osobnosti, které svými aktivitami přispívají k rozvoji naší společnosti. Pomáhají druhým, což považují

25 let Charity v diecézi

( Mons. Josef Suchár získal ocenění od společnosti Deloitte. Foto: archiv DCH Hradec
Králové

za přirozenou i neodmyslitelnou součást
svých životů. Cílem projektu je tyto jedinečné lidi a jejich aktivity zviditelnit, šířit
dále jejich příběhy i životní zkušenosti,
a na základě toho inspirovat další. Gratulujeme k ocenění!

Jana Karasová )

Hradec Králové: V tomto roce uplynulo
čtvrtstoletí od chvíle, kdy otec arcibiskup
Karel Otčenášek rozhodl o obnovení činnosti Diecézní katolické charity Hradec
Králové. 25. výročí od svého založení si
letos připomínají také mnohé Charity
v naší diecézi. Při této příležitosti bude
v pátek 2. června sloužena slavnostní
a děkovná mše svatá v poutním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Neratově,
kterou budou celebrovat biskup J. E.
Mons. Jan Vokál a prezident Diecézní
charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár spolu s hostujícími biskupy a kněžími. Poté budou oceněni pracovníci a dobrovolníci Charit. Oslavy zakončí koncert
písničkáře Pavla Helana v odpoledních
hodinách pod střechou obnoveného
poutního kostela.
Diecézní katolická charita pomáhá lidem
v nouzi od 1. ledna 1992. Dnes zastřešuje
21 regionálních Charit, které poskytují
přes dvě stovky středisek pomoci a projektů v oblasti sociálních a zdravotních
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služeb, kde pečuje již bezmála tisícovka
zaměstnanců o více než 40 tisíc nemocných a potřebných. Mezi první a nejznámější charitní zařízení patří Charitní
ošetřovatelská a pečovatelská služba,
Stacionář sv. Františka v Rychnově nad
Kněžnou, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, Domov sv. Josefa pro
nemocné
roztroušenou
sklerózou,
Dům Matky Terezy pro lidi bez domova
v Hradci Králové a mnohé další.
K nejvýznamnějším projektům hradecké
Diecézní charity patří program Adopce
na dálku, který umožnil získat vzdělání už
více než šesti tisícům chudých dětí v Indii, dále Integrační centrum pro cizince
a Dobrovolnické centrum. Ve spolupráci se Společností pro pomoc nemocným
Huntigtonovou chorobou poskytujeme
podporu také rodinám pečujícím o pacienty s tímto závažným nevyléčitelným
onemocněním.
Děkujeme všem dárcům, institucím, sponzorům a dalším podporovatelům, díky jejichž pomoci můžeme našim klientům poskytovat potřebnou odbornou a laskavou
péči. Více také na www.hk.caritas.cz.
Jana Karasová )

Nová expozice v areálu
Domova sv. Josefa
Žireč: V areálu Domova sv. Josefa pro
nemocné roztroušenou sklerózou bude
v květnu u příležitosti 200. výročí vynálezu jízdního kola otevřena nová expozice
historie cyklistiky v bývalé sýpce zámeckého parku, kterou se podařilo zrekonstruovat díky úsilí pracovníků Oblastní
charity Červený Kostelec a štědrosti dárců. Exponáty včetně dobových fotografií
a tiskovin zapůjčil největší český sběratel
Ing. Jaroslav Uhlíř. Výjimečnou sbírku
obohatí expozice zdravotních pomůcek
pro léčbu roztroušené sklerózy, což bude
první výstava svého druhu v ČR.
Celá expozice se nachází jen 100 metrů
od cyklotrasy, která spojuje ZOO Dvůr
Králové s barokním Hospitalem Kuks.
Vstupenky vám u nás prodají nemocní
roztroušenou sklerózou a vy tak podpoříte jejich pracovní uplatnění. Výlet
můžete spojit s procházkou v přilehlém
parku, návštěvou Bylinkové zahrady
Josefa Kamela, ochutnávkou domácích
sirupů v Café Damián nebo prohlídkou
keramické arteterapeutické dílny pro pacienty Domova sv. Josefa. Naším přáním
je, aby záchrana barokní sýpky Špejchar

přinesla nové podněty pro kulturně-sociální aktivity v obci Dvůr Králové nad Labem a stala se novým centrem setkávání
lidí všech generací i názorů s možností
pro jejich vzájemné obohacení. Více na
www.domovsvatehojosefa.cz.

Tereza Ustohalová )

Charitní domovy
přivítaly návštěvu z USA
Havlíčkův Brod, Humpolec: James
a Suzanne Holtovi z USA zavítali 2. března do Humpolce a Havlíčkova Brodu,
aby se na vlastní oči podívali, jak tamní
Charitní domovy využily jejich dar.
Díky němu mohla Oblastní charita Hav
líčkův Brod pořídit do svých domovů
potřebné skříně, kuchyňské sporáky,
pračku, rostoucí židle pro děti a další vybavení. Štědří dárci vyjádřili velký obdiv
pracovníkům domovů za jejich každodenní činnost a zároveň je těšilo, že mohli smysluplně pomoci maminkám, tatínkům a jejich dětem v těžké životní situaci.
Charitní domov v Havlíčkově Brodě poskytuje odbornou pomoc a dočasné zázemí matkám a jejich dětem v nouzi, klienty
Charitního domova v Humpolci pak mohou být i otcové s dětmi. „Zájem Holtových a jejich pomoc nám velmi ulevily. Například v Humpolci jsme dříve měli jednu
pračku pro šest klientských rodin, což bylo
opravdu málo. Patří jim opravdu velký
dík,“ uvedla vedoucí služby Mgr. Lenka
Vencová. Více na www.hb.charita.cz.
Charitní domovy jsou spolufinancovány
z prostředků EU – ESF OPZ, státního
rozpočtu, Kraje Vysočina a města Humpolec.

Aneta Slavíková )

Mise Charity ČR v Iráku

( Návštěva Jamese a Suzanne Holtových v Charitním domově v Havlíčkově Brodě a v Humpolci. Foto: archiv OCH Havlíčkův Brod

Praha, Mosul: Začátkem letošního roku
a loni v prosinci se Charitě ČR podařilo
rozdat 800 balíčků humanitární pomoci
v těsné blízkosti mosulské bojové linie,
a to ve spolupráci s polskou organizací Polska Akcja Humanitarna a iráckou
RNVDO. Nyní v Iráku Charita ČR zřizuje
vlastní pobočku, aby byla blíž potřebným.
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( KALENDÁŘ KVĚTEN
Nová Ves u Litomyšle
n 13. 5. od 14 hod.

Květnový běh pro dobrou věc
Dobrovolnické centrum při Farní
charitě v Litomyšli spolu s partnery
pro vás připravilo vyznačené běžecké
trasy různých délek a obtížnosti. Přijeďte objevit malebnou krajinu údolí
Jalového potoka, v jehož korytě teče
voda právě většinou jen na jaře! Máte-li rádi geocaching, i tady najdete
nějakou kešku.
( Beseda s nadějnými rapery v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Street v Letohradě.
Foto: Romana Exlerová

„Mosul je zničený. Čím více jsme se blížili
centru, tím více zkázy jsme viděli. Fasády
všech domů jsou poseté dírami od kulek
a kolem silnic leží hromady ruin a odpadků,
které se stávají dětskými hřišti,“ popisuje
zážitky humanitární pracovník a dodává:
„Při poslední dodávce jsme dokázali pomoci třem stovkám rodin, ale mnohem víc lidí
odešlo s prázdnou. Prosili nejčastěji o láhev
vody nebo lékařské vyšetření. Kolem 40 %
zdejších obyvatel trpí nedostatkem pitné
vody kvůli zničenému vodovodu. Ve městě je
také nedostatek potravin a zdravotníků.“
Pomoc v hodnotě 44 270 dolarů (1 133
750 Kč) obdrželo 5 357 osob a polovinu
potřebných financí poskytla Charita ČR.
Pomáhejte v Iráku s námi a přispějte libovolným finančním darem na účet číslo
55660022/0800 s VS: 180 anebo zašlete
DMS ve tvaru DMS CHARITASVET na
číslo 87 777. Každá DMS stojí 30 Kč,
z toho Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců. Děkujeme
Vám! Více na www.charita.cz.
z tisk. zprávy Charity ČR ze dne 16. 3. 2017 )

Rapeři ve Streetu
Letohrad: V březnu navštívili Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Street v Letohradě dva nadějní rapeři
Renne Dang a Jay Diesel z Black Wood

Records. Děti ze Streetu tuto hudbu rády
poslouchají a často se ztotožňují s texty
jejich písní, které vypovídají o pocitech
mladého hledajícího člověka. Takže když
kluci dorazili, čekalo na ně pětatřicet natěšených dětí.
Jay a Renne také vyprávěli o tom, jak se
poznali, jak se dostali k rapu, jaké měli
sami problémy, když byli ve věku dětí
ze Streetu atd. Všichni pozorně poslouchali a nebáli se na cokoli zeptat. Když
otázky ustávaly, začali se ptát naopak
oni dětí. Každý se představil a řekl, co
ho baví a co by chtěl v životě dělat. Jay
i Renne děti hezky motivovali, říkali jim,
ať se nevzdávají svých snů. Jeden kluk
se třeba svěřil, že chce být automechanikem. Na to mu naši hosté odpověděli:
„To je super! Jdi za tím a studuj, škola je
důležitá.“
Návštěvníci odcházeli nadšení a všichni
jsme si to společně dobře užili. Moc děkujeme oběma klukům, že si na nás udělali čas a přišli potěšit i povzbudit „naše“
děti. Více na www.uo.charita.cz a na
facebooku.
Činnost Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež Street v Letohradě je také
podporována z Tříkrálové sbírky.
Romana Exlerová )

Startovné je symbolické (dospělí 50
Kč, děti 20 Kč). Výtěžek akce bude
věnován ZŠ speciální Litomyšl na
ozdravný pobyt dětí u moře. Přijďte si
zaběhat a pomoci dobré věci! Více na
www.litomysl.charita.cz.

Červený Kostelec
n 28. 5. v 17 hod.,

kostel sv. Jakuba Většího
Benefiční koncert Českého
chlapeckého sboru Boni Pueri
Vstupenky jsou k zakoupení v pořádající Oblastní charitě Červený
Kostelec. Kontakt: Mgr. Ludmila
Štěpánová, tel: 491 610 332, e-mail:
stepanova@hospic.cz. Výtěžek bude
věnován na podporu Hospice Anežky
České. Více na www.hospic.cz.

Žireč
u Dvora Králové n. L.
n 31. 5. od 18 hod.,

Domov sv. Josefa,
Bylinková zahrada J. Kamela
Benefiční koncert kapely Atarés
Koncert v latinsko-americkém rytmu
u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy (RS). Hodinu před začátkem si můžete v rámci zážitkového
programu na vlastní kůži vyzkoušet
život s RS. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na podporu Domova sv. Josefa pro nemocné RS. Více na
www.domovsvatehojosefa.cz

