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Pomáháme vám už 25 let

„ Proč jste před lety zvolil práci v Cha-

Letos je to právě pětadvacet let, co arcibiskup Karel Otčenášek obnovil činnost
Diecézní katolické charity Hradec Králové. Na to, co se za uplynulé čtvrtstoletí
podařilo a co je nového, jsme se zeptali jejího dlouholetého ředitele RNDr. Jiřího
Stejskala, který se významně zasloužil
o rozvoj a profesionalizaci sítě Charit
v naší diecézi. Dnes provozujeme již přes
dvě stovky středisek pomoci a projektů
v oblasti sociálních a zdravotních služeb,
kde bezmála tisícovka zaměstnanců pečuje o více než čtyřicet tisíc nemocných
a potřebných.
Za obětavou službu církvi a papeži byl
RNDr. Jiří Stejskal oceněn vyznamenáním „Pro Ecclesia et Pontifice“ (2003). Je
také držitelem titulu „Rytíř Řádu svatého
papeže Silvestra“ za příkladnou službu
v čele Diecézní charity v Hradci Králové
(2009) a „Pamětní medaile sv. Anežky
České“ (2011).

ritě před kariérou v oboru přírodních
věd, který jste vystudoval?

Je to už opravdu mnoho let, přesto mám
ten moment často před očima. Měl jsem
dobrou práci ve farmakologickém výzkumu, jenže pak se objevil inzerát, že Diecézní charita Hradec Králové shání lidi. Rodiče nás všechny tři kluky vychovali tak, že
se nesmíme bát, tak jsem se přihlásil. Po
pohovoru s tehdejším ředitelem dr. Šebou
jsem pochopil, že mám možnost účastnit
se dění, které tvoří něco nového a od nuly.

( RNDr. Jiří Stejskal s dětmi z chudých indických rodin, které jsou podporované v projektu Adopce na dálku. Foto: archiv Diecézní
charity Hradec Králové

Čtvrtstoletí charity v naší diecézi
Diecézní katolická charita zastřešuje síť jednadvaceti regionálních Charit a pomáhá lidem v nouzi od 1. ledna 1992. Čtvrtstoletí od svého vzniku si připomínají
i mnohé z nich. Mezi první a nejznámější 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 hlavním projektům Diecézní charity patří Adopce na dálku, která umožnila
získat vzdělání už více než šesti tisícům chudých dětí v Indii, dále Integrační centrum pro cizince a Dobrovolnické centrum. Pomáháme také rodinám pečujícím
o pacienty s nevyléčitelnou Huntingtonovou chorobou.
Děkujeme všem dárcům, institucím, sponzorům a dalším podporovatelům,
díky jejichž pomoci můžeme našim klientům poskytovat potřebnou odbornou a laskavou péči.

Motivací pro mě byla možnost pracovat v církvi a pro církev na straně jedné
a „tvořit dějiny“ na straně druhé. Byla
tu šance podílet se na budování struktury, forem a náplně charitního díla. Věděl
jsem, že jednou se budu moci ohlédnout
a uvidím, zda naše tehdejší snaha měla
smysl, či zda šlo o „slepou uličku“. Pravda, netušil jsem, že ponesu až takovou
zodpovědnost a stanu se ředitelem tak
brzy po svém nástupu.
Když se ale ohlédnu za těmi čtyřiadvaceti
lety, tak cítím, že jsem tehdy, byť ne zcela
vědomě následoval Boží volání. A i po té
dlouhé době mi práce pořád dává radost,
i když nevím, jak by se k tomu vyjádřila
moje rodina.

„ Jaké byly začátky a kde jste čerpali

zkušenosti?

Byly těžké, asi jako vždycky, když se rodí
něco nového. Díky vizím a schopnostem
mého předchůdce dr. Šeby nás zpočátku
podpořili partneři z Německa. Rozhodující byl zejména víceletý projekt financovaný Německou národní charitou, který
nám umožnil rozvinout strukturu, nabrat
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dát jim pocit a jistotu, že tu nejsou sami.
Jsou naprostou nutností, tou podstatnou
„přidanou hodnotou. Potřebovali bychom
jich mnohem více, ale bohužel velký „tatíček“ stát, nás i tady svázal tolika předpisy,
že chudák dobrovolník často uteče dřív,
než mu vysvětlíme, co vše musí podepsat
a dodržovat… A těžko mu vysvětlíme, že
„to my ne, to stát“. Ale jsem přesvědčen,
že dobrovolníci budou hrát v našich službách stále větší roli a je to tak dobře.

„ Co chystáte nového?

( Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který byl prvním zařízením svého druhu u nás,
už dvacet let poskytuje citlivé doprovázení a odbornou péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím v posledních dnech jejich života. Foto: archiv Oblastní charity Červený Kostelec

lidi ve vikariátech, dát jim vzdělání v oboru a budovat síť farních a oblastních Charit, jak ji známe dnes.
Kromě toho jsme se rozhodli nekopírovat
jen služby, které zde provozoval stát a města, ale zaměřili jsme se na nové typy péče.
Díky tomu vznikl první hospic v ČR v Červeném Kostelci, první zařízení pro nemocné s roztroušenou sklerózou v Žirči a další,
které se rodily ve spolupráci v rámci Charity ČR, jako například projekt Adopce na
dálku, domácí hospicová péče atd.
Učili jsme se od našich partnerských Charit v Rakousku, Německu, Francii, Španělsku nebo Švýcarsku. Bez jejich pomoci
formou finanční podpory, stáží, školení
nebo jen rady, bychom určitě nerostli tak
rychle. Dnes se zase snažíme pomáhat my
v rozvojových zemích, hlavně v Indii, a to
jak financemi, tak zkušenostmi.

„ Které skupiny obyvatel potřebují
největší pomoc?

V současné době jde hlavně o osamělé
seniory a matky s malými dětmi, kterým
pomáhají i naše Charity. K nemocným
a seniorům v domácnosti dojíždějí naše
zdravotní sestry a pečovatelky. Maminky
s dětmi v tísni nacházejí útočiště a pomoc
v našich azylových domech. V poslední

době Charity také pomáhají rodinám
s ohroženými dětmi a pěstounům.
Dalším velkým problémem je dluhová
past. Dnes se každá pátá česká rodina
s nezaopatřenými dětmi nachází ve špatné
ekonomické situaci. Takovým rodinám se
snažíme pomoci najít východisko z tíživé
situace v našich občanských poradnách.

„ Jaké rozvojové projekty podporujete v zahraničí a proč?

Mnoho jsme v prvních letech dostali
a nyní, byť toho pořád sami moc nemáme,
se snažíme aspoň něco zase „posílat dál“.
Proto už sedmnáctým rokem rozvíjíme
projekty v daleké Indii. Pomáháme tam
s financováním škol, školáků a studentů,
aby i ti nejchudší dostali šanci. Spolufinancujeme výstavbu a provoz internátů
u „střediskových“ škol nebo domků pro
chudé na indickém venkově. Podpořili jsme také „ženská výrobní družstva“
a další rozvojové projekty v Indii.

„ Jak je pro vás důležitá spolupráce
s dobrovolníky?

Charita je církevní organizací a služba potřebným patří k základním sloupům církve. Dobrovolníci jsou v každé službě, kde
je potřeba s lidmi mluvit, vyslechnout je,

Diecézní charita v současné době připravuje výstavbu hospice v Hradci Králové,
který by měl mít trochu jiný charakter,
než ten první v Červeném Kostelci. Usilujeme o získání části objektu „staré nemocnice“, kde zvažujeme vybudování
jednotky NIP (následné intenzivní péče),
která v Hradci citelně chybí.
V Indii bychom chtěli rozšířit naši podporu i na vysokoškoláky, protože řada
nadaných dětí končí po střední škole,
jelikož rodina nemá peníze a mladí musí
pracovat. Rádi bychom taky prohloubili
spolupráci s Papežským misijním dílem.
Ale těžiště našeho zájmu leží nyní v oblasti duchovní. Mnozí lidé vyhledávají péči
Charity, protože očekávají, že dostanou
profesionální péči, ale ještě něco navíc.
A právě tuto oblast většího promítnutí
křesťanských hodnot do každodenní práce charitních pracovníků i v přímé péči
chceme více rozvinout. Máme tedy v dalších pětadvaceti letech dost co dělat…
Připravila Jana Karasová )

U příležitosti 25. výročí bude v pátek 2. června sloužena slavnostní
a děkovná mše svatá v poutním
kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Neratově, kterou bude celebrovat
prezident Diecézní charity Mons.
Josef Suchár spolu s hostujícími
biskupy a kněžími. Poté budou
oceněni pracovníci a dobrovolníci
Charit. Oslavy zakončí odpolední
koncert písničkáře Pavla Helana.
Více také na www.hk.caritas.cz.
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( KALENDÁŘ ČERVEN
Dvůr Králové
nad Labem
n 3. 6.

Pohádkový les,
ve 14:30 hod., start u nemocnice
Zveme všechna pážata – chlapce
i dívky, aby se pokusili splnit úkoly
a získat rytířský titul! Dorazí také
členové šermířské skupiny Legenda Aurea. Trasa je vhodná pro
předškolní děti a mladší školáky,
je sjízdná i pro sportovní kočárky.
Vstupné dobrovolné. Při deštivém
počasí bude akce zrušena. Pořádá
Farní charita Dvůr Králové nad Labem.
Více na www.dk.charita.cz.

Nová pracovní pozice
pro klienty Domova
sv. Josefa
Žireč: V nově vznikajícím projektu Expozice historie cyklistiky najdou klienti
našeho Domova nové pracovní uplatnění. V pohodlí nové útulné recepce budou
pomáhat s prodejem vstupenek a upomínkových předmětů. Podílet se budou
také na obsluze zvukových kulis a při půjčování společenských her s cyklistickou
tématikou.

( AKTUALITY
Cena Křesadlo
za dlouholetou činnost
dobrovolnice Heleny
Míkové
Havlíčkův Brod, Chotěboř: Křesadlo
za rok 2016 si ze sálu ZUŠ v Chotěboři
20. dubna odvezla Helena Míková, dlouholetá dobrovolnice Oblastní charity
Havlíčkův Brod. Ocenění pro dobrovolníky, kteří se nezištně zapojují do práce
prospěšné pro ostatní, převzala z rukou
chotěbořského starosty Ing. Tomáše Škaryda za účasti ostatních nominovaných,
starosty Havlíčkova Brodu Mgr. Jana
Tecla, MBA a místostarostky Bc. Ivany
Mojžyškové. „Velice mě těší, že paní Míková byla za svou dobrovolnickou činnost
oceněna. Na všech místech, kde působí, je
mezi pracovníky i klienty velice oblíbená,“
uvedla koordinátorka charitních dobrovolníků Věra Kratochvílová, DiS.
Helena Míková měla z ocenění velkou
radost: „Důležitější je samotná práce, ale toto je pro mě taková krásná
třešnička na dortu. Moc za ni děkuji.“
Dobrovolnice pravidelně dochází do

Charitního domova pro matky s dětmi
v Havlíčkově Brodě, kde se věnuje pohybovým hrám s dětmi i jejich maminkami. Pořádá pro ně také výtvarné dílničky. Paní Helena působila i v brodském
charitním Nízkoprahovém klubu BAN!,
kde doučovala děti a mládež a zároveň
pro ně vymýšlela nejrůznější aktivity.
Loni začala ještě docházet na oddělení
následné péče a rehabilitace havlíčkobrodské nemocnice, kam Charita také vysílá své dobrovolníky. Zde se pustila do
projektu Předčítání seniorům a zapojila
se i do výtvarných dílniček. Dlouholetá
dobrovolnice rovněž nikdy neodmítne
pomoc při pořádání různých jednorázových akcí pro veřejnost a je na ni vždy
stoprocentní spolehnutí.
Udílení cen Křesadlo je v regionu tradicí
již od roku 2002. Koná se pod taktovkou
Fokusu Vysočina Dobrovolnických center. Cílem je zviditelnit dobrovolnictví
a podpořit dobrovolníky. V loňském roce
se jeho držitelkou stala Zlatuše Hejkalová,
dobrovolnice havlíčkobrodské Charity,
která působí na oddělení následné péče
a rehabilitace havlíčkobrodské nemocnice. Více také na www.hb.charita.cz.
Aneta Slavíková )

Expozici pro veřejnost slavnostně otevřeme 10. června v 10 hodin. V sezóně
(květen–září) bude otevřena denně od
9:30 do 17:00 hodin. Během slavnostního zahájení si užijete živé hudby, dobových kostýmů a doprovodného programu. Oslavte spolu s námi 200 let od
vynálezu jízdního kola a podpořte tak
nově vzniklé pracovní pozice našich klientů. Připravujeme i nové webové stránky: www.barokniarealzirec.cz.
Omlouváme se čtenářům za uvedení
chybného termínu data otevření v minulém čísle. Více také na www.domovsvatehojosefa.cz.
Tereza Ustohalová )

( Charitní dobrovolnice Helena Míková přebírá cenu Křesadlo z rukou chotěbořského starosty Ing. Tomáše Škaryda. Foto: Aneta Slavíková
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Ocenění pro dobrovolnici
Anetu Balejovou

celý rok pomáhala s aktivitami pro děti
a mládež na sídlišti.

Bratislava, Hradec Králové: Gratulujeme naší dobrovolnici Anetě Balejové
z Chrudimi, která v dubnu získala ocenění Dobrovolník roku 2016 v kategorii
Zahraniční dobrovolník roku na Slovensku. Na slavnostním předání na Ministerstvu zahraničních a evropských
záležitostí Slovenské republiky jí pogratuloval i zástupce českého Velvyslanectví. Mladá dobrovolnice Aneta, kterou
do sousedního Slovenska vyslalo Dobrovolnické centrum naší Diecézní charity
v rámci Evropské dobrovolné služby, působila jako terénní pracovnice v organizaci Mládež ulice v Bratislavě. „Považuji
za čest, že si mě vybrali a po celou dobu
mého projektu mě podporovali v mém
rozvoji,“ řekla Aneta Balejová, která tam

Ocenění na Slovensku každoročně organizuje CARDO – Národní dobrovolnické
centrum. „Vážíme si práce našeho dobrovolnického týmu a nejen když vyhrávají
ocenění. Za vše hovoří slova naší klientky – mladého děvčete: ‚Jestli Anet dostane cenu anebo ne, nejdůležitější je, že ji
máme rádi my‘,“ uvedla koordinátorka
z organizace Mládež ulice Karina Andrášiková. Více také na www.mladiinfo.sk.
Evropská dobrovolná služba je projekt
Evropské unie, který umožňuje mladým
lidem ve věku 17 až 30 let stát se dobrovolníkem v cizí zemi, v organizacích různého
zaměření. Bližší informace naleznete na
www.hk.caritas.cz.
Jana Karasová )

Aby se dárci nenudili

Oblastní charita
Červený Kostelec
hledá novou kolegyni nebo kolegu
na pozici:

Samostatná
mzdová účetní,
mzdový účetní
Kontakt: Vondráčková Marie,
tel. 491 610 316
Adresa: Oblastní charita – středisko Háčko, Manž. Burdychových
245, Červený Kostelec, PSČ 549 41
Zájemce budeme kontaktovat po
zaslání životopisu a motivačního
dopisu do 30. 6. 2017 na e-mail:
vondrackova@hospic.cz.
Více také na www.ochck.cz a na
facebooku.

Nebeskou aukci, on-line dražbu uměleckých děl věnovaných tvůrci a majiteli obrazů,
art fotografií a dalších artefaktů, spouští v těchto dnech Oblastní charita Polička. Je
určena na benefiční účel Dům pro Charitu, kde mají zázemí naše služby Šance pro rodinu, Centrum náhradní rodinné péče, Otevřené dveře, Charitní pečovatelská služba
a Osobní asistence.
Aukce vznikala v tichosti za silné dobrovolnické pomoci už půl roku předem. Můžete si ji
prohlédnout na www.aukcecharita.cz a ve dnech 5.–25. června 2017 se aktivně zapojit do dražby, což vám vřele doporučujeme, protože se nám do ní podařilo získat kolem
padesátky děl od zajímavých autorů‑profesionálů, ale také od autodidaktů s výstavní
kariérou. Figurují mezi nimi významné osobnosti českého uměleckého nebe, například
malíř a grafik Zbyšek Sion, fotograf Jindřich Štreit nebo krajinomalíř František Bukáček
a řada dalších regionálních a nadregionálních umělců ze Svitavska, Pardubického kraje.
Trpělivost, s jakou individuální dárci Oblastní charity Polička už od roku 2014 přispívají do veřejné sbírky Dům pro Charitu, je příkladná. Ročně takto získáme „složenkovou
akcí“ na území s pouhými 22 000 obyvateli cca 300 tisíc korun navíc. Vybrané peníze
používáme, v souladu s parametry veřejné sbírky, na nutné opravy a mimořádné splátky
úvěru na pořízení třetího charitního domu pro sociální služby (Dům pro Charitu).
„Už dva roky dopisem s vloženou složenkou žádáme obyvatele Poličska o podporu. Lidé na
to slyší. Jsme jim moc vděční, a proto pro ně do dárcovství chceme vnést i trochu hravosti,
noblesy a estetického přesahu,“ řekla ředitelka Markéta Šafářová. „Doufáme, že vás dražení bude bavit a přinese vám i malý užitek. A i kdyby snad ne, věříme, že si díla na aukčním
webu alespoň prohlédnete, abyste obdivovali různorodost a umění dárců, kteří do ní tak
ochotně přispěli,“ zve k návštěvě webu ředitelka Charity Markéta Šafářová.
Štěpánka Dvořáková )

( Jaroslav Mareš při focení děl do katalogu
Nebeské aukce. Foto: Štěpánka Dvořáková

