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Důležitý je respekt
Po dvou měsících se začaly vracet do normálního provozu i ty
charitní služby, které byly z důvodu opatření proti šíření koronaviru nejvíce omezeny. První den s klienty prožily 25. května
také Andrea a Mirka, pracovnice Sociálně terapeutických dílen
Miriam v Králíkách. V pondělí přišly do zařízení pro zdravotně
handicapované dvě klientky. Obě se moc těšily: „Už jsem se doma
nudila, tak se těším, že se tady zase něco nového naučím, že budu
šít na šicím stroji a brousit dřevo,“ řekla mi jedna z nich.
Vedoucí dílen Miroslava Kopecká zavzpomínala na začátky
mimořádných opatření: „Měli jsme zavřeno od 18. března. Se
všemi klienty jsem byla po celou dobu v telefonickém kontaktu.
Ptala jsem se rodičů i jich samotných, jak se mají, a zda něco nepotřebují.“ Po rozvolnění vedoucí odhadovala, že služba bude
plně zprovozněna do dvou týdnů. Někteří klienti už se těšili, jiní
se zatím báli a váhali. „Jsem ráda, že nepřišlo všech osm klientů
najednou. Každý má jiné strachy a potřeby, a je důležité nastavit
zdejší prostředí tak, aby se tady každý cítil bezpečně. Máme nějaká opatření, musíme se vzájemně respektovat, to je nejdůležitější,“ uvažovala Mirka Kopecká.

( V červnu se po rozvolnění znovu otevřely pro klienty také Sociálně
terapeutické dílny Miriam v Králíkách

Klienti tedy začali znovu pracovat a žít v komunitě dílen Miriam. Zaměstnanci začali také pracovat: Andrea má za ty dva
měsíce v hlavě spoustu nových tvůrčích plánů pro své svěřence.
Vedoucí Mirka bude díky nucené přestávce přepracovávat individuální plány klientů. Obě pracovnice se do zaměstnání vrátily od školou povinných dětí, Mirka dokonce od tří: „Pomáhala
jsem doma dětem s vyučováním, do toho domácnost, částečně
jsem chodila sem do dílen, a také jsem předělala všechny metodiky, protože na to není v běžném provozu čas.“
Loučím se s krásným prostředím dílen Miriam a s klientkami,
které v dřevařské dílně zaujatě pracují na papírových visačkách,
které budou připevňovat na hotové výrobky. Když autem projíždím vedle budovy, s hadrou v ruce mi z okna mávají Andrea
s Mirkou. Jasný pohled je základ všeho. Takže v Králíkách se
v pondělí nejdřív ze všeho – myla okna…
Více informací o službě naleznete na www.uo.charita.cz.
Iva Marková )

( Klienti se do dílen už těšili a hned první den se s paní Andreou pustili do práce; obě fota archiv Oblastní charity Ústí nad Orlicí
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( Slavnostní otevření nového centra denních a terénních služeb
sv. P. Pia pro seniory a zdravotně postižené v Červeném Kostelci

( Nové centrum v Červeném Kostelci má své zázemí v citlivě rekonstruované bývalé prvorepublikové vile sochaře Břetislava Kafky; obě
foto: archiv Oblastní charity Červený Kostelec

( AKTUALITY

Sedmý ročník Běhu pro hospic

Biskup požehnal nové centrum denních
a terénních služeb v Červeném Kostelci

Červený Kostelec: Přes určitou nejistotu, kterou vyvolalo vyhlášení nouzového stavu, pořádá Oblastní charita Červený
Kostelec i v letošním roce další ročník benefičního Běhu pro
hospic. Účastníci všech věkových kategorií se budou moci zúčastnit akce s příjemnou sportovní atmosférou a zároveň svým
výkonem podpořit záměr Oblastní charity Červený Kostelec –
vybudování Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia, díky
kterému získá nové zázemí Mobilní hospic Anežky České, Ambulance paliativní péče a další služby. Sedmý ročník Běhu pro
hospic proběhne v sobotu 19. září 2020. Registrace je spuštěna,
jestliže máte rádi pohyb pro dobrou věc, neváhejte a přijďte si
zaběhat! Více na www.behproshopic.cz.

Červený Kostelec: Oblastní charita ve čtvrtek 11. června slavnostně otevřela první části nového centra denních a terénních
služeb sv. P. Pia v Červeném Kostelci. Dokončení citlivé rekonstrukce prvorepublikové vily a plánované stavební úpravy přilehlé budovy sochařských ateliérů mají za cíl vytvořit plnohodnotné zázemí pro komplexní služby zdravotní a sociální péče.
Po více než roce stavebních úprav se tak ve vile významného
sochaře Břetislava Kafky podařilo otevřít novou sociální službu
denního stacionáře, která je určena seniorům a lidem se zdravotním postižením z oblasti ORP Náchod. V budově mají nově
zázemí i charitní pečovatelská služba a služba tísňové péče.
Slavnostního otevření objektu zrekonstruované vily, kterému předcházela mše svatá celebrovaná diecézním biskupem
Janem Vokálem v kostele sv. Jakuba Většího, se zúčastnili
zástupci Královéhradeckého kraje, vedení města Červený
Kostelec, Diecézní charity Hradec Králové, Biskupství královéhradeckého a firem, jež se na záměru podílely. Projekt byl
podpořen Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Samotný provoz denního stacionáře
bude spuštěn v září.
Symbolickým poklepáním a požehnáním základního kamene byl
současně zahájen další projekt, kterým je vybudování druhé části
centra. Další etapa zahrnuje rekonstrukci bývalých atelierů, kde
bude vytvořeno zázemí pro Mobilní hospic Anežky České, stacionář léčby bolesti, ambulanci paliativní péče a další služby. Stavební práce byly zahájeny v polovině června. Projekt je podpořen
Královéhradeckým krajem. Slavnostní program završil koncert
souboru Schola Gregoriana Pragensis. Více na www.ochck.cz.
Jan Kordina )

Jan Kordina )

Workshop finanční gramotnosti
pro děti s ČSOB
Hradec Králové: Jak správně hospodařit, na co si dát pozor
při nakupování a placení, to vše i další užitečné vědomosti do
života se interaktivní a zábavnou formou učily mladí účastníci
sobotního pilotního workshopu s ČSOB. Ten uspořádalo Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové 23. května
v prostorách Integračního centra v rámci projektu Young Caritas. Nechyběly ani zajímavé kvízy a hry. V dnešní době je finanční a digitální gramotnost nezbytná výbava pro život i budoucí
praxi, proto jsme se rozhodli pro spolupráci s ČSOB, která už
má v této oblasti zkušenosti v rámci svého programu Finančního a digitálního vzdělávání ČSOB pro školy. Bližší info: ondrej.
medas@hk.caritas.cz, tel. 737 419 253.
Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327
Jana Karasová )
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Koncert pro všechny, kdo pomáhali
v době koronakrize
Hradec Králové: První živý koncert po ukončení nouzového
stavu, který 4. června v hradeckém Adalbertinu uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové,
byl věnován všem, kdo pomáhali v době koronakrize. V podání
ukrajinského klavírního virtuosa Vladimíra Župana a zpěvačky Xenie Evsiny původem z Ruska zazněly slavné muzikálové
a filmové melodie i známé skladby vážné hudby. Celý koncert se
nesl v duchu díků za to, že se u nás v době krize projevily lepší
stránky našich charakterů, že jsme si pomáhali a byli si blíž…
Vedoucí Integračního centra Ing. Jan Kočí na akci poděkoval
také zástupcům vietnamské komunity, která v Hradci Králové
od počátku koronakrize obětavě pomáhala. Její členové našili
tisíce potřebných ochranných roušek a věnovali finanční dar
v hodnotě 80 tisíc korun hradecké Fakultní nemocnici. Velký dík
patří rovněž všem dárcům, kteří už dohromady přispěli částkou
přes 700 tisíc korun na pomoc hladovějícím rodinám v Indii,
jimž pomáhá Diecézní charita. Více na www.cizincihradec.cz.
Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je financován Evropskou unií v rámci národního programu
Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.
Jana Karasová )

Pouť lidí dobré vůle na Chlumek v Luži
Pardubicko: Oblastní charita Pardubice, Farní charita Chrudim a Oblastní charita Nové Hrady u Skutče srdečně zvou na
pěší a cyklistickou pouť v sobotu 26. září, kterou završí mše svatá v chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. Pouť se
uskuteční v rámci Dne Charity. Pro zájemce bude opět vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. Bližší informace naleznete
na www.pardubice.charita.cz, www.chrudim.charita.cz nebo
www.novehrady.charita.cz.
Jan Lohynský )

( První živý koncert ukrajinského klavírního virtuosa Vladimíra Župana a zpěvačky Xenie Evsiny původem z Ruska byl poděkováním
všem, kdo pomáhali v době koronakrize; foto Michal Adámek

Regionální Cenu Křesadla získala
dobrovolnice Bohuslava Nunvářová
Hradec Králové: Máme velkou radost, že naše dlouholetá dobrovolnice paní Bohuslava Nunvářová získala ocenění Křesadlo
za rok 2019 v bývalém Východočeském kraji a postupuje tak do
celonárodního kola. Paní Bohuslava pomáhá pacientům v hradecké Fakultní nemocnici, která ji také na ocenění nominovala.
Cenu převzala ve středu 10. června 2020 na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje pana Jiřího Štěpána a dalších osobností.
Paní Nunvářová se věnuje dobrovolnické činnosti už 11 let. Ačkoli by si mohla užívat zaslouženého důchodu, tak dělá pravidelně společnost onkologickým pacientům ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové. „Paní Bohuslava má nemalý dar přirozeně komunikovat s pacienty a ulehčovat jim tak nemocniční pobyt. Velmi
si její pomoci vážíme a k ocenění moc gratulujeme“, říká Jana Šebová z Dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové,
která je koordinátorkou programu Gabriel na pomoc seniorům
a nemocným.
„Velmi si vážím této ceny a s pokorou jsem ji převzala. Na cenu jsem
byla navržena nemocnicí a to mne zvláště těší. Můj první pocit byla
radost, ale také závazek, že pokud to jen půjde, budu dál navštěvovat pacienty na onkologickém oddělení. V době karantény jsem
na ně moc myslela, jak asi snáší to odloučení od rodiny. Už se na
ně těším, určitě si budeme mít po tak dlouhé době co povídat,“ říká
dobrovolnice paní Bohuslava, čerstvá držitelka Ceny Křesadlo
2019 v Královéhradeckém kraji.

( Gratulujeme paní Bohuslavě Nunvářové k ocenění a děkujeme (na
snímku vpravo); foto: archiv FN HK

Více informací o dobrovolnictví a možnostech, jak můžete pomáhat, najdete také na www.hk.caritas.cz.
Jana Karasová )
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( KALENDÁŘ AKCÍ
Výstavy adopce
Heřmanův Městec
n do 31. 8., Svět indických dětí,
v kostele sv. Bartoloměje

Žireč
n červenec–srpen, Za naše

úspěchy vděčíme Vám II.,
v areálu Domova sv. Josefa

Výstavy fotografií a příběhů z Indie
už zase putují českými městy. Jejich aktuální přehled naleznete na
www.adopce.hk.caritas.cz.
l

Chlumek u Luže
n v sobotu 26. září, Pouť lidí

dobré vůle za nemocné a trpící
v rámci Dne Charity
Oblastní charity Pardubice, Chrudim a Nové Hrady u Skutče srdečně
zvou na pěší a cyklistickou pouť na
Chlumek u Luže. Více na webových
stránkách www.chrudim.charita.cz,
www.novehrady.charita.cz nebo na
www.pardubice.cz.

Červený Kostelec
n v sobotu 19. září, Běh pro hospic

Sedmý ročník benefičního běhu pro
všechny věkové kategorie pořádá
Oblastní charita Červený Kostelec. Registrace je spuštěna. Přijďte
si zaběhat a podpořit dobrou věc!
Více na www.behproshopic.cz.

Kuks
v neděli 6. září, Benefiční koncert sopranistky Jany Veberové
n

pro Domov sv. Josefa v Žirči, v kostele Nejsvětější trojice. Rezervace
vstupenek na e-mailové adrese: eva.
cepickova@post.cz. Více na webu:
www.domovsvatehojosefa.cz.

( Distribuce potravinové pomoci indickým rodinám, které postihla koronakrize. Děkujeme
všem, kdo přispěli do veřejné sbírky! Foto: Adopce na dálku Diecézní charity HK

Charita pokračuje v pomoci
indickým rodinám
Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie.
Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo
kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci
z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou přes 700 tisíc korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na
sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
Podporovatelé projektu Adopce na dálku ukázali, že jim opravdu záleží na zdraví strádajících indických rodin. Za pouhých deset dní přispěli částkou přesahující 700 tisíc
korun. Partneři hradecké Diecézní charity z oblastí Bangalore a Belgaum v jihozápadní Indii za tyto prostředky nakoupili rýži, luštěniny, olej a další potraviny. Připravují
z nich balíčky a rozváží je rodinám, které jsou na tom nejhůře.
„Mám velkou radost, že koronavir nezasáhl naše srdce. Děkuji všem, kteří myslíte i na
chudé v daleké Indii,“ vzkazuje všem dárcům ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Anna Maclová. „Díky všem, kteří podporujete vzdělávání dětí v rámci projektu Adopce na dálku, i všem dalším, kteří podporujete nyní potravinovou pomoc.“
Je pravděpodobné, že situace nejohroženějších indických rodin se ze dne na den nezlepší. Diecézní charita Hradec Králové proto prosí o pomoc všechny, kdo se sami
kvůli nouzovému stavu neocitli ve finanční nouzi.

Příspěvky je možné zasílat na sbírkové konto: 1387434288/2700
(variabilní symbol 53000). Děkujeme Vám!
Bližší informace o charitní pomoci v Indii najdete na našich webových stránkách
www.adopce.hk.caritas.cz a www.hk.caritas.cz.

