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Každý pokrok u dětí s autismem
je pro rodiče velký dar
Na jedné straně fenomenální paměť, na
druhé problémy s komunikací a s vyjád
řením emocí. Tak se projevuje autismus
u třináctiletého Toma, který dvakrát týdně
navštěvuje Středisko Na Sioně kutnohor
ské Charity. Učí se tu navazovat kontakt
s vrstevníky a také větší samostatnosti
pod vedením sociálních pracovnic Moni
ky a Ireny. A dělá viditelné pokroky i díky
obdivuhodné trpělivosti svých rodičů.

Tom zabodoval i ve škole
Do Střediska Na Sioně chodí Tomáš pá
tým rokem a nejvíc ho tu baví paměťové
a slovní hry. Ale především už má mno
hem menší komunikační blok, není tak
vzdorovitý a lépe zvládá běžné dovednosti.
„Naučil se tady třeba, jak má sám nakupovat,“ kvituje jeho maminka Radmila. Kaž
dý rok taky rád jezdí s dětmi z charitního
centra na tábor a zlepšil se tam i v plavání.
Prospěl mu také přechod na novou školu,
kde mu pomáhá asistentka pedagoga, se
kterou si rozumí. „Na vysvědčení měl Tom
vyznamenání a už nemá takový problém
se zkoušením u tabule nebo přečíst ve třídě
svůj referát. To je velký pokrok,“ říká s ra
dostí v očích jeho maminka.
Aktivizační služba, kam Tom dochází, je
určena dětem i dospělým do 26 let, které
mají lehčí formu autismu nebo ADHD.
„Mají si tu možnost říct, co je štve i těší
tak, aby to bylo pro ostatní přijatelné. Stávají se po krůčcích vnímavější k potřebám
druhých. Nacvičují si s námi, co jim dělá
potíže, a učí se samostatnosti v běžných
věcech,“ vysvětluje vedoucí střediska
Markéta Sieglová.

( Tom dělá pokroky i díky pomoci Charity a obdivuhodné trpělivosti svých rodičů. Foto: Jana
Karasová

Navzdory osudu
To, že je Tom jiný a výjimečný, se ukázalo
hned ve školce. Rozmluvil se až ve čty
řech letech, ale v pěti už uměl sám číst.
„Má rád výlety a muziku, k tomu ho vedeme od malička. Zná snad všechny hrady
a města v republice,“ líčí jeho maminka.
A stále ho něco fascinuje. „Teď je to elektronika a televize. Má v malíčku sportovní
statistiky, dříve to byl kalendář nebo dopravní značky. Ale základní běžné činnosti jsou pro Toma problém. Potřebuje pevná
pravidla a musíme ho pořád motivovat,“
povzdychne si paní Radmila.
„Je taky těžké vybrat mu dárek, protože
nic nechce. Někdy mi zavře branku před

nosem, když jdeme z nákupu. Ale občas
mi zase jen tak utrhne sedmikrásku, tak
to jsem ráda,“ svěřila se Tomášova ma
minka. S manželem se shodnou, že i když
to není vždycky jednoduché, tak se snaží
brát život takový, jaký je, a jsou moc rádi
za každou pomoc.

Charita
je rodinám oporou
Vychovávat dítě s autismem je vyčerpá
vající, ale naštěstí na to nejsou rodiče
sami. Kutnohorské Středisko Na Sioně
takovým rodinám poskytuje ranou péči
a zmíněnou aktivizační službu. Centrum
Pokračování na straně 32 ›››
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››› Pokračování ze strany 31
pro rodiče pořádá taky setkání, pobyty a přednášky, kde mohou
sdílet své zkušenosti.
„Je moc povzbuzující, když se dítko po našem úsilí a práci rodiny
rozvíjí. Při pohledu na školáka s aktovkou pak prožíváme stejný pocit nadšení, jako jeho rodiče. Žasnu nad jejich vděčností
za každý drobný krůček a vnímám i velikánskou Boží pomoc,“
říká vedoucí střediska Markéta Sieglová. U Tomáše vidí také
ohromnou výhodu v láskyplném rodinném zázemí.
Asi největší obavy mají rodiče z budoucnosti. Ta Tomášova se
zatím rýsuje nadějně. Je na dobré cestě vystudovat a stát se jed
nou třeba ajťákem nebo statistikem. Tak to alespoň vidí jeho
maminka. Ale ještě to bude stát hodně úsilí, tak držíme palce.
Jana Karasová )

Středisko Na Sioně
slaví 15 let
Už je to patnáct let, co se tři mámy po mateřské rozhodly
založit Středisko Na Sioně, které pod křídly kutnohorské
Oblastní charity pomáhá rodinám s handicapovanými
dětmi.
Nenechte si ujít akce k výročí centra a ke kampani Česko
svítí modře na podporu osvěty o autismu:
n

23. 4. Peříčkový den v Kutné Hoře (NROS)

n

2. 4. Den v modrém
(v rámci kampaně Česko svítí modře)

n

27. 4. Benefiční akce Pošli kačku – velký závod kačenek
na Vrchlici s dětským programem

n

15. 6. Benefiční koncert pro Středisko Na Sioně
(19:00, kostel sv. Jana Nepomuckého, Kutná Hora)

n

14. 9. Akce na Kačině s donátory

n

Listopad 2019 Den otevřených dveří
(v rámci kampaně Týden rané péče)

Přijďte se podívat! Dejte s námi
naději autismu, děkujeme Vám!
Služby Střediska Na Sioně v Kutné Hoře podporuje
Město Kutná Hora, Evropská unie a několikrát pomohla i Tříkrálová sbírka.
Více na www.kh.charita.cz a www.strediskonasione.cz.

( Základní škola sv. Antonína v Belgaum: v indických třídách bývá
těsno a někdy se tam musí vejít i přes 80 dětí, foto archiv Adopce na
dálku Diecézní charity Hradec Králové

Indické fotky a příběhy
na Letohradsku
Putovní výstavu Svět indických dětí si mohou zájemci prohléd
nout v průběhu měsíce dubna v Letohradě, a to v ambitech zám
ku (15. - 20. 4.) nebo v kostele sv. Václava (21. - 27. 4.). Výstava
bude k zhlédnutí také v kostelích v okolí města. V Lukavici bude
umístěna 7. 4., v Mistrovicích 14. 4. a na Orlici 28. 4. Letohrad
ský kostel sv. Václava je přístupný během celého týdne, ostatní
jen v době konání bohoslužeb. Diecézní charita Hradec Králo
vé touto cestou prezentuje výsledky projektu Adopce na dálku,
který už od roku 2000 propojuje dárce a chudé indické děti.
Před instalací na Letohradsku byly fotografie a příběhy indic
kých dětí a dnes již dospělých absolventů projektu Adopce na
dálku vystaveny v Pardubicích, Kutné Hoře nebo ve Vysokém
Mýtě. Na rok 2019 je dále domluvená instalace v Králíkách.
Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli za 18 let při
bližně 6500 indických dětí k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá
podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě přípa
dů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inžený
ři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat
o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost.
Více o charitní pomoci v Indii na www.adopce.hk.caritas.cz.
Kontakt: 731 402 273, vojtech.homolka@hk.caritas.cz.
Vojtěch Homolka )
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( AKTUALITY
Generální vikář uvedl do úřadu
novou ředitelku Diecézní charity
Hradec Králové
Hradec Králové: V pondělí 4. března byla uvedena do úřadu
nová ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové Ing.
Anna Maclová. „Vnímám to jako výzvu a ráda bych v nové službě
zúročila své dosavadní zkušenosti, a to nejenom z vedení Oblastní charity Hradec Králové,“ uvedla Ing. Anna Maclová, která
stála u zrodu téměř desítky služeb pro nemocné a potřebné,
a také 7 let působila jako náměstkyně primátora města Hradce
Králové.
Generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka také poděkoval dosa
vadnímu řediteli hradecké Diecézní charity RNDr. Jiřímu Stej
skalovi, který se významně zasloužil o vybudování a rozvoj sítě
charit u nás a také humanitárních projektů v zahraničí. Součas
ně popřál hodně Božího požehnání do pokračování charitního
díla s novým vedením.
Více o životní dráze a vizích nové ředitelky Diecézní charity
Hradec Králové Ing. Anny Maclové si můžete přečíst v rozhovo
ru na stránkách 12–13 tohoto čísla časopisu Adalbert.

( Slavnostní otevření Domu sv. Anežky v Hlinsku, foto archiv Oblastní
charity Nové Hrady u Skutče

Dům sv. Anežky v Hlinsku
byl slavnostně otevřen
Hlinsko: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče ve středu
20. února slavnostně otevřela Dům sv. Anežky v Hlinsku v Er
benově ulici, který poskytuje potřebné nové zázemí pro charitní
ambulantní i terénní služby. Jeho prostory požehnal P. Vladimír
Novák z prosečské farnosti za účasti zástupců Diecézní charity
Hradec Králové RNDr. Jiřího Stejskala, Mons. Josefa Suchára,
Ing. Olgy Horákové a dalších hostů. Pozvání přijali radní Pardu
bického kraje Ing. Pavel Šotola a zástupci města Hlinska staros
ta Miroslav Krčil a místostarosta Zdeněk Eis. Zrekonstruované
prostory Domu sv. Anežky si v tento den prohlédlo také bezmála
50 návštěvníků z řad veřejnosti.
Přítomné přivítala ředitelka Oblastní charity Nové Hrady
u Skutče Blanka Vopařilová, která představila celý projekt
Centrum sociálních služeb Hlinsko, jenž byl započat na kon
ci roku 2017. Záměrem rekonstrukce bylo vybudování nových
vyhovujících prostor pro služby, které Charita v Hlinsku posky
tuje – sociálně terapeutické dílny, charitní pečovatelskou služ
bu, osobní asistenci a sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi. Rekonstrukce objektu byla spolufinancována z Tříkrá
lové sbírky a z Evropské unie. V rámci projektu byla také za
koupena čtyři nová auta, která jsou k dispozici všem službám,
jež v budově sídlí.

( Nová ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové Ing. Anna
Maclová, foto archiv

Po požehnání a proslovech následovalo krátké hudebně – ta
neční pásmo v podání klientů denního stacionáře a sociálně
terapeutických dílen. Vedoucí služeb poskytovali návštěvníkům
informace o službách Charity. Po celý den byl také otevřen pro
dejní stánek s dekoračními i užitkovými předměty, které byly vy
tvořeny v sociálně terapeutických dílnách a chráněných dílnách
PERCHAR s.r.o. Více informací naleznete na www.novehrady.
charita.cz.
Ludmila Dostálová )
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( KALENDÁŘ NA DUBEN
Červený Kostelec
n 11. 4. v 19 hod., Koncert Petry Černocké

Divadlo J. K. Tyla. Za doprovodu kytaristy Jiřího Pracného
zazní oblíbené písně zpěvačky Petry Černocké. Na benefici
vás srdečně zve Oblastní charita Červený Kostelec. Vstup
né: 250 Kč důchodci, studenti a děti 150 Kč. Výtěžek na
Mobilní hospic Anežky České. Více na www.ochck.cz.

Letohrad a okolí
n Výstava „Svět indických dětí“
21.–27. 4. v kostele sv. Václava
15.–20. 4. v ambitech zámku v Letohradě
Putovní fotografie a příběhy indických dětí na podporu
projektu Adopce na dálku hradecké Diecézní charity si
můžete prohlédnout také v okolních kostelích v Lukavici
7. 4., v Mistrovicích 14. 4. a na Orlici 28. 4. Více na www.
adopce.hk.caritas.cz.

( AKTUALITY
Charitní ples pro domácí hospic
vynesl přes 55 tisíc korun
Pardubice: V sobotu 2. března se pod záštitou vícehejtmana
Pardubického kraje Romana Línka konal již 6. charitní ples,
přátelská benefiční akce na podporu Domácí hospicové péče
Oblastní charity Pardubice. Podpořit úsilí pardubické Charity
a vyjádřit uznání jejím zaměstnancům přišla i senátorka Miluše
Horská a poslanec Marek Výborný. Jak uvedla ředitelka Oblast
ní charity Pardubice Marie Hubálková: „Bez okázalé publicity
poskytujeme služby domácí hospicové péče více než 26 let a v posledních době si stále více uvědomuji, že je nutné o službě umírajícím a jejich rodinám veřejně mluvit a jsem ráda, že na letošní ples
přišlo také hodně mladých lidí.“

n 27. 4. v 18 hod., Benefiční koncert pro Domov sv. Josefa

Domácí hospicová péče je bezplatnou službou umírajícím a je
jich blízkým, která je hrazena ze zdravotního pojištění jen čás
tečně, proto Oblastní charita Pardubice pořádá benefiční akce
a oslovuje dárce. Letošní charitní ples vynesl přes 55 tisíc ko
run a podpoří tak domácí hospicovou péči charitních středisek
v Pardubicích a Holicích, které ročně poskytnou péči zhruba
stovce klientů. Děkujeme!

Kostel sv. Anny. Na koncertě zazní skladby od baroka po
současnost, představí se Marian Jurečka a uskupení Porta
Benefica. Pořádá Oblastní charita Červený Kostelec. Vstup
né dobrovolné. Výtěžek bude použit na pořízení nových oken
v Domově sv. Josefa. Více www.domovsvatehojosefa.cz.

Představitelé Hnutí pro život
v Hospici Anežky České

Žireč u Dvora Králové

Hradec Králové
n 29. 4. od 17 hodin, Beseda „Svět indických dětí“

AC klub (Zámostí 684/1). O životě chudých indických dětí
a o naději, kterou jim dává možnost se vzdělávat, bude vy
právět Mgr. Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na
dálku hradecké Diecézní charity. Vstupné je dobrovolné ve
prospěch Adopce na dálku. Více na www.adopce.hk.cari
tas.cz a na facebooku: adopce.dchhk.cz.

Jan Lohynský )

Červený Kostelec, Žireč: Domov svatého Josefa v Žirči a Hos
pic Anežky České hostil významnou mezinárodní návštěvu. Do
České republiky v rámci svých misijních cest po světě zavítal
prezident mezinárodní organizace Hnutí pro život, otec Shenan
Boquet z Washingtonu, doprovázen výkonným ředitelem Hnu
tí pro život v Římě, otcem Francescem Giordanem. Při příleži
tosti svého pobytu zavítali v sobotu 2. března do Hospice Anež
ky České, kde společně slavili mši svatou a v jejím závěru otec
Francesco posvětil obraz Panny Marie Guadalupské, patronky
Hnutí pro život, který byl pořízen do hospicové kaple.
V březnu odcestovali oba zástupci Hnutí pro život na Sloven
sko, do Moldávie a dalších zemí celého světa. Prosíme o modlit
bu za jejich další cesty a činnost.

( Slavnostní mše svatá v Hospici Anežky České u příležitosti návštěvy
prezidenta mezinárodní organizace Hnutí pro život, foto archiv

Hnutí pro život ČR je organizace usilující o obnovu společen
ského respektu ke každému nenarozenému dítěti. Zaměřuje se
především na osvětovou činnost, poradenství a pomoc těhotným
ženám či ženám po potratu. V sobotu 27. dubna 2019 proběhne
v Praze Národní pochod pro život a rodinu, akce pro povzbuzení
společnosti a připomenutí významu rodiny. Pochod začíná mší
svatou v katedrále sv. Víta a končí společným požehnáním na
Václavském náměstí. Více na www.pochodprozivot.cz.
Jan Kordina )

