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Vždy se postavím za ty, kteří si
nemohou pomoci sami
Jak vnímá činnost Charity a neziskovek ve společnosti, co udělá
pro zlepšení systému zdravotnictví a sociálních služeb, nebo jak
by měl být stát solidární vůči rodinám – na to vše jsme se zeptali
místopředsedy KDU-ČSL a kandidáta do senátu Mgr. Daniela
Hermana, který už v minulosti úspěšně vedl Ústav pro studium
totalitních režimů a Ministerstvo kultury České republiky.

„ Co uděláte pro zlepšení fungování systému zdravotnictví
a sociálních služeb u nás?

Úvodem bych rád podotknul, že je nejvyšší čas přejít od slov k činům a účinně podpořit domácí ošetřovatelskou péči u nás dostatečnou motivací i odpovídajícím finančním ohodnocením. Nízké
úhrady za vykonanou péči bohužel znamenají nízké mzdy pro
zdravotní sestry, které pak jsou nuceny hledat práci jinde. Je také
nutné zavést odpovídající úhradu sociálních služeb, navýšit příspěvek na péči a zároveň ponechat spoluúčast uživatele služby.
A zároveň je nutné udělat vše pro to, aby služby byly dostupné.

„ Jaké jsou podle vás aktuální priority v této problematice?

Asi se budu opakovat, ale dle mého názoru je prioritou především to, aby lidé pracující v této sféře byli za svoji práci náležitě
odměněni. Dále by bylo zapotřebí sjednotit způsob financování
těchto služeb. V současnosti tu existují služby, kdy jedny jsou
zajištěné z veřejných rozpočtů a jiné musí rok co rok žádat o dotace a trnout, zda je dostanou. Přitom všichni poskytovatelé
mají stejné povinnosti definované zákonem, myslím, že by se
tohle prostředí mělo narovnat.

„ Jak vnímáte roli pomáhajících nestátních neziskových
organizací (kam patří i Charita ČR)?

Role neziskových organizací včetně Charity je nezastupitelná
a obdivuhodná. Bez jejich pomoci by se řada lidí neobešla, pomáhají potřebným od narození až po kvalitní závěr jejich života.
Snahu ulehčit jim jejich úděl a pomáhat jim zachovat si důstojný život s ohledem na jejich zdraví a handicapy, které mají, považuji za nesmírně důležité. To, jak se dokážeme postarat o lidi,
kteří sami nemohou nebo nedokážou, vypovídá o tom, jak kulturní a vyspělý národ jsme. Díky Charitě a podobným organizacím, se za sebe před světem rozhodně nemusíme stydět.

( Mgr. Daniel Herman. Více na www.danielherman.cz. Foto: archiv

„ Jak hodnotíte kvalitu a přínos charitních služeb?

Vím, že Charita má zavedený vnitřní audit kvality služeb. Ale
podle mě je nejdůležitější a nejobjektivnější hodnocení zvenčí.
Vysoká poptávka po službách Charity je výborným znamením,
že je vše v nejlepším pořádku. Obdobně pak hovoří i samotní
klienti a jejich rodinní příslušníci ve chvílích, kdy se s nimi setkávám. A to jsou ty nejlepší reference.

„ Rodina, stát, Charita – jak si vede česká společnost? Nespoléhá se v pomoci spíš na druhé?

Systém, který u nás máme nastavený, funguje v podstatě velmi
dobře. Stát je vůči rodinám solidární a Charita je velmi dobrým
pilířem, o který se mohou lidé v nouzi opřít. Nikdy nedokážeme
úplně zabránit tomu, aby nastavený systém nebyl zneužitý. Myslím, že se stále ještě učíme nespoléhat tolik na stát a starat se
sami o sebe. Zde je zapotřebí dlouhodobé finanční i společenské výchovy a rozhodně se to nedá změnit ze dne na den.
Pokračování na straně 32

›››

32

Charitní listy

››› Pokračování ze strany 31

„ Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?
Dobrou zprávou je, že v mnohém je naše péče se zahraničím
porovnatelná. Například v Německu existuje zajímavý systém,
kdy část nákladů je hrazena přes příspěvek na péči, část je hrazen spoluúčastí uživatele služby a část pak dětmi, které převzaly
majetek po rodičích. Vše je transparentní a jasné. Zajímavý je
systém i v léčebnách pro alkoholiky. Ti při léčbě musí pracovat,
čímž se spolupodílejí na úhradě za tuto službu a navíc se po jejím ukončení i snáze zařazují zpět do společnosti.

„ Jací jsou Češi vůči pomoci druhým? Vnímáte regionální
rozdíly v ochotě pomáhat?

Je to zajímavé, ale zjistil jsem, že ochota pomáhat se opravdu
regionálně liší. Praxe ukázala, čím více na východ republiky, tím
jsou lidé více naklonění pomáhat. Nicméně dobrá zpráva je, že
se Češi pokaždé semknou ve chvíli, kdy je to potřeba. Mám radost, že to s naší společností není tak zlé.

( AKTUALITY
Svatoanenské slavnosti podpořily
rehabilitaci pro vážně nemocné
Žireč: Opravený areál Domova sv. Josefa v Žirči opět přilákal
návštěvníky tradičních Svatoanenských zahradních slavností
aneb slavností bez bariér. Již posedmnácté se podařilo pomyslně propojit svět zdravých a hendikepovaných, a tím naplnit
původní myšlenku, jež stála u zrodu akce. Výtěžek přesáhl 140
tisíc korun a poputuje na cílenou rehabilitaci nemocných roztroušenou sklerózou. K milé atmosféře přispěla celá řada umělců, Ondřej Kepka, Pavel Helan, David Kraus, Nezmaři, Fukanec, Václav Uhlíř, pohodovou náladu umocnil moderátor Josef
Mádle.
Akci finančně podpořilo město Dvůr Králové n. L., Královéhradecký kraj a ostatní dárci. Záštitu svou osobní přítomností nad
slavnostmi převzal MVDr. Pavel Bělobrádek, poslanec PČR
a předseda KDU-ČSL. Více na www.domovsvatehojosefa.cz.

„ Na podzim budete kandidovat na senátora, co konkrétního lze z této pozice udělat?

V roli senátora udělám to jediné správné. Vždy se postavím za
ty, kteří si nemohou pomoci sami. A k tomu, abych mohl něco
skutečně a efektivně ovlivnit a zařídit, je potřeba kontaktů na
centrálních úřadech. A ty jsem si za předchozí období své služby
v politice vybudoval opravdu bohaté.
Připravily Jana Karasová a Petra Klechová )

Poděkování
Mgr. Evě Šmídové
K 15. červenci 2018, téměř po dvaceti
letech, ukončila Mgr. Eva Šmídová činnost ředitelky Farní charity Rychnov nad
Kněžnou. Na této pozici jí vystřídal Mgr.
Ondřej Barabáš. Eva Šmídová se ale i nadále bude aktivně věnovat roli regionální
koordinátorky Tříkrálové sbírky.
Za roky práce na vedoucí pozici jí všichni zaměstnanci
rychnovské Farní charity děkují a přejí štěstí a zdraví v následujících letech.
Eva Šmídová byla za svou dlouholetou obětavou práci
v Charitě také oceněna Zlatým charitním křížem. K poděkování a přání se připojují i pracovníci Diecézní charity
Hradec Králové.

Jitka Holcová )

Studenty nejvíce nadchlo
bezprostřední setkání s cizinci
Hradec Králové: Studenti hradeckého Gymnázia J. K. Tyla letos
odcházeli na prázdniny bohatší o poznání mnoha cizokrajných
zemí, které jim 27. června zprostředkoval Multikulturní den
v areálu školy. Akci pro ně uspořádalo Integrační centrum pro
cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s gymnáziem, s cílem přiblížit mládeži interaktivní formou kulturu
a zvyky cizinců, kteří žijí, studují anebo pracují v našem kraji.
Při poznávací soutěži se studenti seznámili s faunou, flórou
a dalšími zajímavostmi zemí jako jsou Španělsko, Vietnam,
Mongolsko, Peru a USA. Ve třídách se také besedovalo o projektu Adopce na dálku Diecézní charity HK, který pomáhá
chudým indickým dětem získat vzdělání. V interaktivním programu v tělocvičně si studenti vyzkoušeli tanec a hru na etnické hudební nástroje z africké Guineje, asijské Sýrie, evropské
Ukrajiny a Ruska. Nechyběly ani etnické ochutnávky a vítězové
soutěže dostali za odměnu opravdický arménský dort.
Gymnazisty nejvíce nadchlo bezprostřední setkání s cizinci.
Ocenili rovněž možnost nahlédnout do života indických dětí
a pomoci projektu Adopce na dálku. Také cizinci uvítali příležitost prezentovat svou kulturu právě mladým lidem. Více na
www.cizincihradec.cz.
Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu MV ČR.
Jana Karasová )
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Oslavte s námi
Den Charity 2018
Na podzim se opět zapojíme do celostátní akce Den Charity. Kampaň pořádá Charita ČR k svátku sv. Vincence
z Pauly (27. 9.), který je patronem charitních zařízení.
Charity pro vás připravily různé akce pro celé rodiny –
přijďte se podívat! Více také na www.hk.caritas.cz.

Letohrad
( Charitní stánek na festivalu Bez bariér jsme si blíž v Havlíčkově Brodě. Foto: Denisa Šimanová

Jsme tu pro vás, připomněl festival
„Bez bariér jsme si blíž“
Havlíčkův Brod: Že se bez bariér a předsudků žije lidem lépe
a že člověk nemusí být na své trápení sám, ukázal 2. ročník festivalu sociálních služeb, který 7. června uspořádala Oblastní
charita Havlíčkův Brod ve spolupráci s městem. Do osvětově-zábavné akce na Havlíčkově náměstí se zapojilo 15 organizací
z oblasti sociální péče a prevence.
Programem provázela moderátorka Tereza Šnajdr Stýblová.
Sympatie návštěvníků si brzy svým vystoupením získali písničkář Michal Horák, orchestr Pohoda, soubor Jitro i kapely z dobročinné iniciativy Show Your Help. Festival nabídl také soutěže,
tvořivé dílny, jarmark výrobků nebo originální prezentace služeb: důležitost komunikace v rodině připomněla scénka charitní služby Šipka, zařízení Úsvit ve svém vystoupení ukázalo, že
i hendikepovaní umí žít naplno. Lákal také pokus o rekord. Lidé
obkreslovali své ruce na papír a vystřihávali je, případně doplnili vzkaz. Na jednom místě se tak sešlo 281 pomáhajících rukou.
„Moc se mi tu líbí, děkuji, co pro nás děláte. Eliška,“ zní jedno
z mnoha poděkování návštěvníků. Dík patří všem partnerům
a podporovatelům. Více na www.hb.charita.cz.
Aneta Slavíková )

Bolest ze ztráty nelze potlačovat
Ústí nad Orlicí: Domácí hospic ALFA-OMEGA při Oblastní
charitě Ústí nad Orlicí zahajuje 20. září v 15:30 hod. setkávání
lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. Skupina je
otevřená všem, kteří potřebují sdílet prožité. Jednou měsíčně se
bude scházet na Charitě (17. listopadu 69) v klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce. Více informací naleznete na www.uo.charita.cz nebo tel. 731 402 331.
Bc. Martina Procházková )

n 14. 9. Koncert Pavel Helan Trio

Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 19 hod.
Více na www.uo.charita.cz.

Žireč u Dvora Králové
n 15. 9. Bylinkobraní

Areál Žireč od 14 do 20 hod. Trhy, workshopy a přednášky, živá hudba, prohlídky areálu, vernisáž fotografií
a program pro děti. Více na www.arealzirec.cz
a www.domovsvatehojosefa.cz.

Trutnov
n 21. 9. Den Charity

Krakonošovo nám. od 9:00 do 16:30 hod. Na charitním
stánku se můžete informovat o službách trutnovské
Charity a vyzkoušet si jízdu na vozíku. Dále ukázky zdravotních pomůcek, výtvarné aktivity pro děti a ochutnávka
charitních perníčků. Více na www.trutnov.charita.cz.

Hradec Králové
n 25. 9. Vernisáž výstavy „Pomáhat je radost“

Krajský úřad od 13:30 hod. (foyer). Vernisáž výstavy
výtvarné soutěže pro děti ZŠ, kterou již po osmé vyhlásila
Oblastní charita HK, a vyhodnocení soutěže. Výstava
trvá do 6. 10. Více na www.charitahk.cz.

Rychnov nad Kněžnou
n 27. 9. Den otevřených dveří Stacionáře sv. Františka

9–15:30 hod. Výstava výrobků z textilu a keramiky, prohlídka prostor, koutek pro děti a občerstvení. V 8:30 hod.
mše svatá v kapli. Více na www.rychnov.charita.cz.

Červený Kostelec
n Šikovné ruce a otevřená srdce pro hospic

Zapojte se do soutěže o nejnápaditější výrobek pro
Hospic Anežky České. Své výtvory předávejte do 27. září
osobně či poštou. Vernisáž prodejní výstavy výrobků
5. 10., výstava potrvá do 12. 10. Více na www.hospic.cz.
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( KALENDÁŘ NA ZÁŘÍ
Hradec Králové
1. 9. Eliščina sbírka – Žižkovy sady od 10–17 hod.
Z výnosu sbírky v rámci Slavností královny Elišky budou
podpořeny aktivity v Domově pro maminky s dětmi.

n

8. 9. Festival bez domova – Kavčí plácek od 14 hod.
Účinkují kapely Pianka, Čert ví, OLIN black, Three Wild
Guns a Drobný za bůra. V doprovodném programu také
módní přehlídka, bazar kabelek a klobouků, sbírka obuvi.
n

25. 9. Koncert Slávka Klecandra a Evy Henychové –
AC klub od 19 hod. Výtěžek benefice na podporu Domácí
hospicové péče HK zdvojnásobí Nadace Divoké Husy.
Více na www.charitahk.cz.
n

Žireč
7.–8. 9. Odborná konference, Domov sv. Josefa od
8:30 do 16 hod. Téma: Komplexní péče u osob s těžkým
neurologickým poškozením hybnosti (nejen) vlivem RS.
Info a přihlášky na www.domovsvatehojosefa.cz (do 3. 9.).

Tříkrálový školní autobus
už brázdí indické cesty
Vyučování skončilo. Hlouček malých školáků postává v mokré trávě kolem žlutého autobusu. Venku prší a děti se snaží co
nejrychleji nastoupit, aby nezmokly. Deštníky nemají, některé
z dětí si alespoň natáhly přes hlavu kapuci. Po chvíli čekání se
autobus konečně rozjíždí. Uvnitř je jednatřicet míst k sezení.
Děti sedí velmi blízko u sebe a je jich tu kolem čtyřiceti. Autobus
jede od vesnice k vesnici a školáci postupně vystupují.
V indickém státě Karnátaka kulminuje období dešťů. Cesty jsou
rozbahněné a plné kaluží. V některých odříznutých oblastech
musí děti chodit každý den do školy 5 až 10 km pěšky. Stejnou
vzdálenost urazí cestou zpátky domů. Po nezpevněných cestách
se chodí velmi těžko, proto někteří rodiče přestávají v tomto období posílat své děti do školy. Ty pak jen velmi obtížně dohánějí
zameškanou látku. Školy se snaží problém řešit zakoupením
školních busů, jejichž pořizovací cena je však vysoká.

n

Litomyšl
n 16. 9. Den (pro) pěstounství, Zámecké návrší 10–16 h.

Den plný zábavy a aktivit pro všechny a také novinky v pěstounské péči. Akci pořádá Pardubický kraj s neziskovkami.
Více na www.litomysl.charita.cz.

Červený Kostelec
22. 9. Běh pro hospic, start před Háčkem, prezence
od 8:15 hod. Z výtěžku bude zakoupen přenosný ultrazvuk
do Hospice Anežky České. Akce je součástí Primátor Cup
a závodí dospělí i děti.
Více na www.hospic.cz a www.behprohospic.cz.
n

Kutná Hora - Sedlec
n 1. 8.–30. 9. Svět indických dětí, Katedrála Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Výstava fotografií a příběhů na podporu Adopce na dálku Diecézní charity HK.
Více na www.adopce.hk.caritas.cz.

Hradec Králové,
Rychnov nad Kněžnou
5.–26. 9. Dny ukrajinské kultury. 6. ročník nabízí malířský plenér, workshopy s umělci, koncert, literární večer
a výstavu obrazů. Ukrajinci se představí také v Rychnově
nad Kněžnou.
Více na www.cizincihradec.cz.

n

( Autobus pro školu v Kitturu. Více na www.adopce.hk.caritas.cz.

Venkovská základní a mateřská škola Our Lady of Rosasy v oblasti Kittur nedaleko města Belgaum byla založena nedávno.
Chodí do ní děti drobných rolníků z okolí. Zástupci Diecézní
charity Hradec Králové tu loni potkali mladou učitelku Gayatri,
která pochází z velmi chudé rodiny (její maminka je pradlena)
a dobré vzdělání získala díky projektu Adopce na dálku.
Donedávna měla tato škola pouze jeden autobus, který zajišťoval svoz školáků ze tří vesnic. Další zůstávaly bez tohoto spojení. Škola proto naléhavě potřebovala pořídit druhý bus, nejlépe
ještě před začátkem školního roku. Charita vyslyšela prosbu
o příspěvek a věnovala 490 000 Kč z výtěžku letošní Tříkrálové
sbírky, který je určený na humanitární pomoc.
„Nový autobus je skutečně požehnáním pro mnoho dětí ze vzdálenějších míst,“ neskrývá svoji radost sestra Marian, koordinátorka vzdělávacích projektů pro sociálně znevýhodněné děti
v diecézi Belgaum. Vděčnost i modlitby malých školáků z oblasti Kittur nyní směřují ke všem dárcům, kteří přispěli do letošní
Tříkrálové sbírky.
Vojtěch Homolka )

