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Je to tu takové domácí
Každý den zajímavý program, rodinná
atmosféra, příjemné prostory, péče i personál; právě to senioři nejvíc oceňují na
Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad
Kněžnou. O jeho služby je velký zájem,
a tak není divu, že rychnovská Farní charita věnovala část výtěžku Tříkrálové sbírky
na obnovu vybavení centra. „Je to tu takové domácí a baví mě tady úplně všechno,“
popsala své dojmy 87letá Marie z Olešnice, která pobývá v týdenním stacionáři
kvůli zdravotním problémům od pondělí
do pátku a o víkendech je doma s rodinou.

Rodinná atmosféra
Ve stacionáři byly zrovna v plném proudu
přípravy na adventní jarmark a senioři
vyráběli barevné anděly z papíru pod vedením trpělivé sociální pracovnice Marie
Michálkové. Navzdory věku a zdravotním
potížím se všichni s chutí pustili do práce.
Dokonce i paní Juliana, která měla zraněnou ruku a ve stacionáři byla nováčkem.
„Zlomila jsem si ruku a s tím doma nic neuděláte. Tak jsem vděčná, že vůbec taková
služba existuje,“ svěřila se paní Juliana.
„Starají se o nás moc dobře a výborně tu
vaří,“ pochvalovala si paní Libuše, která
má problémy se stabilitou, ale přesto si ve
stacionáři taky ráda zacvičí nebo zazpívá.
Z kuchyně už voněl připravený oběd a do
oken se opíralo podzimní slunce, a tak se
všichni těšili, až po dobrém jídle vyrazí na
zahradu. Předtím se ale ještě rozpovídali
o zážitcích z nedávného výletu na botanickou výstavu v Častolovicích a o plánech na
další, za betlémem do Nového Města.

( Klientky Stacionáře sv. Františka v Rychnově při výrobě barevných andělů pro adventní jarmark. Do půlky prosince bude v centru také výstava vánočních stromků, které ozdobili žáci
zdejších škol. Přijďte se podívat! Více také na www.rychnov.charita.cz. Foto: autor

pryč. U nás mají zajištěné ubytování, celodenní stravu a péči, kterou potřebují.
Trénujeme taky paměť a čteme si, zpíváme a cvičíme, vyrábíme i z keramiky nebo
zajdeme ven za kulturou,“ vyjmenovává
služby a aktivity ve stacionáři jeho sociální pracovnice Marie Michálková.

Neměnila bych

Denně zajímavý program

Senioři se v centru potkávají i s handicapovanými klienty a je to přínosné pro obě
skupiny. Společně se např. zapojují do
tradičních jarmarků nebo doprovodných
programů. „Mám radost, když vidím, jak
jsou klienti spokojení a vděční za to, že se
jim věnujeme. Někteří to neměli v životě lehké nebo je trápí nemoci,“ dodala paní Michálková, která se profesi věnuje sedm let.

„Naše služby využívají rodiny, které nemohou nechat své seniory doma samotné,
protože musí chodit do práce nebo odjet

„Dělala jsem u zvířat, mám je ráda.
A když bylo potřeba, tak i na poli se

zeleninou. Stavěli jsme taky panáky, to
už dneska mladí neznají,“ zavzpomínala klientka Marie z Olešnice, která až do
důchodu pracovala v zemědělství a doma
měli s rodinou malé hospodářství. „Byl to
tvrdý život, ale neměnila bych,“ konstatovala s úsměvem paní Marie, která si taky
ráda zatancovala, když byla příležitost.
„Na Vánoce nám tady zpívaly a tančily
děti ze školky. Najednou ke mně přišly
dvě holčičky a popřály mi hodně zdraví.
Bylo to moc milé překvapení,“ vyprávěla paní Marie. Tři krále, kteří chodí po
Novém roce, si pamatuje ještě z dětství,
a tak se těší, až u nich zase v lednu zazvoní. Právě díky jejich ochotě pomáhat
a příspěvkům od štědrých dárců mohou
senioři dál spokojeně pobývat v tomto
charitním stacionáři. Děkujeme!
Jana Karasová )
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( AKTUALITY
Ocenění Blanky Kelkové, zakládající
členky chrudimské Charity
Praha: Sedm žen a čtyři muži obdrželi letošní Cenu Charity Česká republika. Jsou mezi nimi pracovníci Charit různých profesí
i dobrovolník. Za hradeckou diecézi byla oceněna sociální pracovnice Blanka Kelková, DiS., která stála u zrodu chrudimské
Charity a má velkou zásluhu na vybudování důvěry mezi klienty
a zaměstnanci. Paní Blanka se také pravidelně účastní dobrovolnických akcí, je empatická ke klientům i kolegům, spolehlivá a samostatná. Umí práci druhých oceňovat, chválit a povzbuzovat.
Cena charity ČR byla udělena v rámci benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha ve čtvrtek 31. října v pražském Obecním domě. „Byla nám dána svoboda,“ připomněl výročí událostí v roce 1989 ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. „Po třiceti letech
jsme svědky nového zázraku, Charita je silná organizace s osmi
a půl tisíci zaměstnanců, která poskytuje služby témě sto padesáti tisícům lidí u nás a pomáhají také ve 28 zemích světa.“ Ředitel
vzpomněl také na Teu Tihounovou, která vedla misi v Zambii
a získala Cenu Charity ČR in memoriam. Vyzdvihl rovněž zásluhy o rozvoj charitního díla v západních Čechách emeritního biskupa Františka Radkovského. Kardinál Dominik Duka ve svém
proslovu poděkoval vyznamenaným i všem, kteří stojí v ústraní,
ale bez kterých by Charita ztratila svou tvář. Gratulujeme paní
Blance i dalším oceněným a děkujeme!
Jana Karasová )

Domácí péče dostane přidáno,
ukončuje stávkovou pohotovost

( Gratulujeme paní Blance Kelkové z Chrudimi k ocenění za obětavou práci v Charitě. Cenu převzala z rukou ředitele Charity ČR Lukáš
Curyla (na snímku). Foto: Lubomír Kotek

díky za podporu patří i našemu zřizovateli, České biskupské konferenci. Nemůžu zapomenout ani na všechny významné osobnosti, které nám projevovaly účast, a na všechny ty, kteří petici podepsali,“ uvedl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Více
také na www.charita.cz.
Převzato z tiskové zprávy Charity ČR )

Krásných 55 tisíc korun je výsledek
benefičního turnaje Sion Charity cup
Kutná Hora: Výtěžek z akce se stal součástí veřejné sbírky „Dáme
auto“ na pořízení nového automobilu, kterým jezdí vyškolené sociální pracovnice charitního Střediska Na Sioně do rodin dětí se
zdravotním znevýhodněním. V tuto chvíli je vybráno 80 % z celkových 250 000 Kč, které jsou na pořízení vozidla potřeba.

Praha: Zhruba o 30 % více peněz by měl dostat v příštím roce
segment domácí zdravotní péče, do mezd a platů půjde sestrám
o 8 tisíc korun hrubého víc. Ukazují to propočty odborníků z organizací, které přes půl roku o podmínkách financování vyjednávaly se zdravotními pojišťovnami, ministerstvem zdravotnictví i premiérem. Výrazně jim v tom pomohla podpora 70 tisíc
občanů, kteří podepsali petici Doma je doma. Charita ČR proto
ukončila stávkovou pohotovost sester, která trvala více než rok.
Závěrečná jednání byla velmi náročná a napjatá. Ale podařilo
se vyjednat také doplacení nespravedlivých regulací za loňský
a letošní rok. Bude i lepší bodové ohodnocení výkonů.

Říjnového benefičního turnaje v bowlingu se účastnilo celkem
8 firemních týmů z Kutné Hory. Historicky první Sion Charity
cup 2019 vyhrál tým zaměstnanců Města Kutná Hora a získal
ručně vyrobený putovní pohár. A kdo vlastně vyhrál doopravdy?
Ochota, vstřícnost a dobrá vůle kutnohorských firem a jejich zaměstnanců přispět a podpořit svojí účastí dobrou věc. Více také
na www.kh.charita.cz.

„Jako zástupce největšího poskytovatele domácí zdravotní péče
v zemi bych chtěl poděkovat zejména partnerům ze segmentu:
Asociaci domácí péče, České asociaci sester – sekci domácí péče
a odborné společnosti Gratia Futurum 913, s nimiž jsme společně prosazovali své požadavky. Rovněž bych rád poděkoval zdravotním odborům a tzv. Krizovému štábu proti kolapsu ve zdravotnictví za podporu. Samozřejmě velké díky patří našim sestrám
v domácí péči, které to v nelehkých podmínkách vydržely a také
všem zaměstnancům, kteří je v protestech podpořili. V zátěžové
situaci se potvrdilo, že jsme jednou velkou charitní rodinou. Velké

Kutná Hora: V Městské knihovně v Kutné Hoře proběhla v období od 25. října do 7. listopadu výstava Oblastní charity, kde se
prezentovalo všech devět charitních středisek. Bylo možné se seznámit s činností jednotlivých středisek. Zjistit jakým skupinám
obyvatel charita pomáhá a jaké sociální služby poskytuje. Možná,
že si návštěvník výstavy uvědomil, že řeší problém, se kterým mu
můžeme pomoci. Protože my pomáháme, kde je potřeba. Každý
člověk je pro nás důležitý. Více také na www.kh.charita.cz.

Mgr. Marcela Mommersová )

Výstava Oblastní charity Kutná Hora
v Městské knihovně

Mgr. Marcela Mommersová )
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Hradecké Setkání národů vyvrcholilo
společným tancem pro naši planetu
Sedmý ročník Setkání národů, který ve středu 13. 11. 2019
přilákal do hradeckého Adalbertina stovky návštěvníků, apeloval na potřebu chránit naši společnou planetu. Národní tanec,
hudbu, umění i kuchyni tentokrát v ekologickém duchu na něm
představilo 25 zemí. Akci pořádalo Integrační centrum pro cizince hradecké Diecézní charity s partnery pod záštitou primátora města Hradec Králové.
„Letos si připomínáme třicet let svobody, díky níž můžeme víc
cestovat a poznávat. Příležitost k bezprostřednímu setkání s lidmi různých kultur nám dává i tento festival. I skrze něj si uvědomujeme, co nás spojuje. Tím je i fakt, že všichni žijeme na jedné
planetě, o kterou bychom se měli dobře starat a zachovat ji pro
budoucí generace,“ vyzvala účastníky festivalu Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.
( Vietnam na skok v Bolívii aneb na festivalu vzniká spousta nových
přátelství i mezi cizinci. Foto: Anastasia Mega

Svou zemi na festivale představili zejména cizinci z Královéhradeckého kraje, kterým Diecézní charita pomáhá s integrací do naší společnosti, a také zahraniční studenti Filozofické
fakulty Univerzity Hradec Králové. Poprvé to byly například
Chile, Filipíny, Írán nebo Ázerbájdžán. Všichni byli velmi
vděční za možnost ukázat svou kulturu. Návštěvníci oceňovali především bezprostřední setkání s cizinci a jejich bohatou
prezentaci.
Pokračování na straně 34 ›››

( Žáci a studenti hradeckých škol si na Setkání národů vyzkoušeli
hru na africké bubny s Robenem ze Zimbabwe, který na závěr předvedl odvážný tanec na chůdách. Foto: Anastasia Mega

Třídění odpadu, více zdravých surovin a ekologické nádobí při
ochutnávkách, přírodní materiály na oděvech a také informace
o ohrožených druzích živočichů u stánků jednotlivých zemí, to
vše doprovázelo přehlídku národů na letošním festivale. Rovněž taneční a hudební vystoupení se nesla v duchu poděkování
za dary země a oslavy přírodních živlů.
Žáci a studenti osmi hradeckých škol si v dopoledním programu
nejen zkusili africké tance a hru na bubny, ale prezentovali i svá
krátká videa na téma „Jak můžeme přispět ke zdravé planetě“.
„Každý může začít sám u sebe, například třídit odpad, šetřit vodou, kupovat lokální potraviny nebo jezdit na krátké vzdálenosti
na kole,“ to byla hlavní doporučení aktérů v originálních spotech, které si školáci připravili.

( Pro naši planetu zpívaly a tančily také děti z Ukrajiny v pestrých
vyšívaných krojích, i členky souboru Vlaštovky z Arménie nebo Ázerbájdžánu. Foto: Anastasia Mega
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Na podvečerním koncertu pro širokou veřejnost si publikum
nejvíc získal Roben ze Zimbabwe svým tancem na téma sklizně a odvážným vystoupením na chůdách, dále také spontánní
africký hudebník Camara z Guineje, Sergej a Ksenia Evsina
z Ruska, arménská zpěvačka Alvina a její Vlaštovky, ukrajinský lidový soubor Radost nebo Bety a tanečnice z Vietnamu.
Celý program vyvrcholil společným tancem národů pro naši
planetu.
Novinkou byla také etnická módní přehlídka, na které ve svých
národních oděvech a krojích defilovali cizinci ze zemí, jako
jsou Etiopie, Eritrea, Vietnam, Pákistán, Sýrie, Chile, Mexiko,
Rusko, Ukrajina, Kyrgystán a další. Z národních pokrmů návštěvníkům chutnaly například sladké rýžové kostky z filipínské
kuchyně, plněné placky kutabi z Kyrgystánu, bulharský tarator,
vietnamské závitky, ukrajinský boršč, africká káva a další exotická jídla. Stánek s vodou a osvěžujícími sirupy letos zajistila
společnost Královéhradecká provozní, a.s. Festival tradičně doprovodila výstava výtvarných prací cizinců z Pobytového střediska MVČR v Kostelci nad Orlicí.
Záštitu nad akcí převzal primátor města Hradec Králové
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Festival uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec
Králové ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Filozofickou fakultou UHK,
Ministerstvem vnitra ČR, SUZ MV ČR – PoS Kostelec nad
Orlicí, MKI Klíč, Regionálním ukrajinským spolkem ve VČ,

( V Pákistánu i dalších zemích se běžně malují přírodní henou na
slavnostní příležitosti. Foto: Anastasia Mega

Královéhradeckou provozní, a.s. a ZOO Dvůr Králové nad
Labem. Více informací naleznete na www.cizincihradec.cz
a také na www.hk.caritas.cz.
Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.
Jana Karasová )

Dodatečné výsledky sbírky na charitu ve farnostech
hradecké diecéze z neděle 23. 6. 2019
Farnost

částka

Farnost

částka

Deštné v Orlických horách

1000

Neratov

5350

Štoky

429

Holice

2700

Nový Hrádek

5722

Týnec nad Labem

852

Ohaře

1100

Úsobí

786

Chrudim

10520

Farnost

částka

Králíky

1000

Ostřetín

550

Vamberk

2748

Krouna

3260

Pustá Kamenice

930

Vejvanovice

1790

Lázně Bohdaneč

1700

Rohovládová Bělá

630

Všestary

326

Luže

5189

Rtyně v Podkrkonoší

1785

Vysoké Chvojno

750

Malé Svatoňovice

1530

Rybná nad Zdobnicí

428

Žíželice

909

Městec Králové

2043

Svatý Kříž

548

Celkový výtěžek sbírky na charitu 2019 tak činí 762 769 Kč ke dni 7. 11. 2019.
Poznámky: V tabulce jsou uvedeny výsledky sbírky na Charitu ve farnostech, které zaslaly její výtěžek v době od 7. 9. do 7. 11. 2019.
Informace: Ludmila Rychtárová – tel. 495 063 135.
Děkujeme všem dárcům za příspěvek a podporu charitní činnosti a také všem duchovním správcům za spolupráci a pozornost, kterou sbírce ve svých farnostech věnovali.
Diecézní katolická charita Hradec Králové )

OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA
Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce.
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií - Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů - Rozvoj sociálních služeb II.

OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA
PRO

JEKT

CHARITNÍ DŮM

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

V našem nejstarším charitním domě od 1. ledna 2020 zahájíme rekonstrukci s půdní
vestavbou denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením. Projekt umožnila
významná částka získaná z fondů EU. Nutný spolupodíl, který bude činit 5%
z uznatelných nákladů, však musíme zaplatit z vlastních prostředků. Ty spoříme
z tříkrálových sbírek, výnosu obchodu Fimfárum a z darů dobrodinců a příznivců naší
Charity.
Chcete nám pomoci také Vy s realizací tohoto velkého záměru?

MŮŽETE PŘISPĚT LIBOVOLNOU ČÁSTKOU NA SBÍRKOVÝ ÚČET:

4409185379/0800
100 % VAŠEHO DARU POUŽIJEME NA SBÍRKOVÝ ÚČEL: „PROJEKT CHARITNÍ DŮM”.
Veřejná sbírka osvědčena 15. 11. 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje č. j.: KrÚ KrÚ 79395/2016
Oblastní charita Polička, Vrchlického 16, 572 01 Polička
IČ: 49325515; kontakt: 461 725 552; e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz; www.policka.charita.cz

