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Miliónová děvčata
Když děti „vyletí z hnízda“, přichází nová
životní etapa: péče o nemohoucí rodiče.
To, co člověk v plné síle zažil se svými
dětmi, se ve vyšším věku opakuje s rodiči:
ranní vstávání, krmení, hygiena. Omezení sociálních kontaktů pak vyváží nenápadné, ale hluboké okamžiky blízkosti.
To vše zažívají i Dolečkovi z Orlickoústecka, kteří se starají o 107letou maminku. S náročnou péčí rodině pomáhají sestry a pečovatelky z Oblastní charity Ústí
nad Orlicí, jejichž služba byla podpořena
také z Tříkrálové sbírky 2020.

Do té stovky to šlo…
O 107letou Lidmilu Junkovou z Letohradu se stará její 80letá dcera: „Maminku
mám u sebe už 16 let. Zůstala u nás po
operaci slepého střeva, to jí bylo 91 let.
Od té doby se o ni s manželem staráme,“
uvádí Lidmila Dolečková, a pokračuje:
„Když za ní o stých narozeninách přišel
pan starosta, a ptal se, co jí má přinést
příští rok k narozeninám, řekla: ‚No, kdybych si mohla poručit, tak bůček, knedlík
a červené zelí‘. Do té stovky to šlo, pak se
ale její stav začal zhoršovat.“

povzbudí nás, jsou pro nás oporou. I babička je vnímá. A když se s ní loučí, někdy
se na ně usměje nebo pokyne hlavou.“
Paní Dolečková uvádí, jak zvládají péči
o maminku: „Jde to díky Charitě a díky
tomu, že jsme na to s manželem dva.
Sama bych to nezvládla. Když potřebujeme, pomůžou také děti. Jeden čas jsem
měla stržená záda, loni na podzim byl
zase vážně nemocný manžel. Ale teď už je
zase všechno dobré…“

Odměnou je úsměv
Návštěvy z Charity nejsou dlouhé, ale intenzívní. Pečovatelky a sestřičky udělají

přesnými pohyby perfektně svou práci.
Usmívají se, pozorně sledují pacientku;
promluví na ni, i když vědí, že odpověď
nedostanou. S paní Dolečkovou probírají novinky ohledně stavu její maminky.
V bytě je veselá, uvolněná nálada.
Nakonec paní Junkovou pohladí, a i ona
na rozloučenou pokyne hlavou a mírně
se usměje. To je pro pečovatelky a sestřičky největší odměna. Odměna pro ty, kdo
přinášejí do domovů svých klientů slunce. A slunce – jak známo - léčí…
Iva Marková )

Více také na www.uo.charita.cz.

Díky Charitě to zvládáme
A jaká je spolupráce s Oblastní charitou?
Na to paní Dolečková odpovídá: „Charita k nám začala jezdit v roce 2011, to bylo
mamince 98 let. Zlomila si tehdy ruku.
Mnoho let máme z Charity půjčenou polohovací postel. Čtyři roky je maminka zcela
ležící, s okolím už téměř nekomunikuje.
Nyní k nám jezdí dvakrát denně pečovatelky – pomůžou nám maminku omýt,
polohovat. Sestřičky jezdí třikrát týdně na
ošetření dekubitu a převaz. Jsou to všechno miliónová děvčata. Bez nich bychom
to nezvládli. Vždycky přijdou s úsměvem,

( Domácí péči o nemohoucí maminku Dolečkovi zvládají s pomocí orlickoústecké Charity.
Na provoz pečovatelské služby přispívali také dárci v Tříkrálové sbírce. Děkujeme Vám! Foto:
Iva Marková
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Charita Přelouč slaví 20. výročí

Tři charitní sestry na společné pouti

Přelouč: Již 20 let působíme v Přelouči a okolí, abychom naplňovali naše poslání být nablízku lidem v nouzi. Přesně od 1. 11.
2000 na slavnost Všech svatých a jejich pomoc nás v naší práci provází. Oslava proběhne v pátek 6. 11. v kostele sv. Jakuba
v Přelouči od 15 hod. Slavnostní mši svatou celebruje Mons. Pavel Rousek, prezident naší Diecézní charity. Dvacet andělů pro
tuto příležitost nám vyrobili v charitních dílnách. Ocenění převezme starostka města Bc. Irena Burešová, krajský radní Ing.
Pavel Šotola, zástupkyně ředitele ZUŠ Přelouč, zaměstnanci,
dobrovolníci, sponzoři a donátoři.

Luže: V sobotu 26. září přivítal chrám Panny Marie Pomocné
na Chlumku poutníky, kteří přišli prosit za své blízké a podpořit práci Charit Pardubice, Chrudim a Nové Hrady. Na 32 km
dlouhou Pouť lidí dobré vůle za nemocné, trpící, umírající a zesnulé, která se konala u příležitosti Dne Charity, se i přes nepřízeň počasí vydali poutníci pěšky, na kole a busem z Pardubic
i Chrudimi. Mši svatou, kterou celebroval generální vikář Jan
Paseka, varhanní koncert p. Špáty a přednášku p. Jiráska o historii poutního místa bylo možné sledovat i na YouTube kanálu
Oblastní charity Pardubice.
„Děkuji všem, kteří na nás myslí a podporují nás. Čím dál víc si
uvědomuji, že jednotlivé osudy potřebují krom lidské a profesionální péče našich sester a pečovatelek právě pomoc modlitby,“
řekla ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková. K poděkování se přidal také ředitel chrudimské Charity Roman Pešek.
Pouť tří charitních sester podpořil svou účastí i radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který vyjádřil velké uznání a díky všem
charitním pracovníkům. Více na www.pardubice.charita.cz.
Jan Lohynský )

Všem děkujeme za spolupráci na charitním díle, které se podařilo vybudovat. Před 20 lety jsme začínali s pečovatelskou službou a mateřským centrem Sedmikráska. V r. 2002 jsme založili
Jakub klub pro děti a mládež. V našem Dobrovolnickém centru
za 15 let působení pomáhalo 300 dobrovolníků, zejména seniorům v Domově u fontány. V r. 2007 jsme rozšířili služby pro seniory o odlehčovací a aktivizační. Devátým rokem pomáháme
rodinám s dětmi v rámci služby Podpora rodiny a v r. 2013 jsme
zahájili službu Podpora pěstounů, která doprovází 21 pěstounských rodin. Každoročně organizujeme Tříkrálovou sbírku,
dnes už v 50 obcích. Děkujeme všem, že nám s tím pomáháte.
I modlitbou.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová )

S roztroušenou sklerózou doma
Žireč: Žít doma je pro každého z nás normální. Pro člověka s roztroušenou sklerózou je to však často neřešitelný problém. Nový
projekt ERESPROGRES v režii Domova sv. Josefa v Žirči má
za cíl pomoci lidem s RS a jejich pečujícím osobám v domácím
prostředí. V Domově evidují na 120 žádostí o pobyt, které nemohou kladně vyřídit. Po rehabilitačním pobytu v Domově už
klienti doma necvičí a především si nemají s kým popovídat. Pilotní kampaň DOMOVENKA je cílena na podporu telefonického
a on-line odborného poradenství. Více na www.domovenka.cz.
( Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící na Chlumku u Luže. Na
mši svaté mohli lidé prostřednictvím lístků odevzdat Boží milosti své
prosby za zdraví blízkých či poděkovat za péči charitních pracovníků. Foto: z archivu Oblastní charity Pardubice

Kateřina Fürbacherová )

Poděkování

Pardubice: Jsme velice rádi, že se můžeme připojit ke gratulaci
Pavlu Zbrojovi, který byl oceněn jako dlouholetý obětavý charitní pracovník v sociálních službách cenou Duhového křídla.
Jeho 8. ročník pořádala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Pardubický kraj, jehož radní Pavel Šotola cenu
v kategorii Profesionál našemu milému kolegovi předával. Více
na www.pardubice.charita.cz.

Kutná Hora, Čáslav: Rodinné centrum Kopretina Oblastní
charity Kutná Hora v Čáslavi dělá spoustu užitečných věcí pro
rodiny s dětmi. Mimo jiné zajišťuje doučování dětí. Ne všechny
děti ale mají k učení potřebné technické vybavení. Poděkování
z Rodinného centra proto patří společnosti Skanska v ČR a SR,
která prostřednictvím IT komunity Česko.Digital darovala
notebooky za účelem rovného přístupu ke vzdělávání. Modemy
a sim karty potřebné k zajištění připojení dětí k on-line výuce
poskytla společnost O2 CZ. Více na www.kh.charita.cz.

Jan Lohynský )

Marcela Mommersová )

Pavel Zbroj získal cenu Duhového křídla
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Krajské ocenění sociálních služeb
obdržely také dvě Charity
Hradec Králové: Královéhradecký kraj udělil podesáté Ceny
sociálních služeb na Pivovarském náměstí v Hradci Králové
u příležitosti Svátku seniorů. Mezi oceněnými byli také zástupci
našich dvou Charit. V kategorii „Osobnost v sociální oblasti“
byla oceněna Jana Čudejková z Farní charity Dvůr Králové nad
Labem, vedoucí a sociální pracovnice Osobní asistence – Domácí péče. Přispěla k velkému rozvoji služby a změny jsou znát
na spokojenosti klientů i jejich rodin.

( Běžci podpořili stavbu centra paliativní péče v Červeném Kostelci
částkou téměř sto tisíc korun. Foto: z archivu Oblastní charity Červený Kostelec

V kategorii „Sociální služba“ získal cenu za zvládnutí koronavirové krize Dům Matky Terezy pro lidi bez domova, který
v krajském městě provozuje Oblastní charita Hradec Králové.
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za obětavou práci
v Charitě!
Jana Karasová )

Běh pro hospic vynesl téměř
sto tisíc korun

Terénní práce s dětmi a mládeží
na Královédvorsku

Červený Kostelec: Oblastní charita Červený Kostelec v sobotu
19. září už posedmé pořádala charitativní Běh pro hospic, který
přilákal na startovní čáru 440 sportovců všech věkových skupin. V hlavním závodě na 10 km vyhrál v kategorii mužů Pavel
Jelen, v kategorii žen Kristýna Mervartová. Akci finančně podpořilo město Červený Kostelec a další partneři, kteří poskytli
věcné dary pro vítěze. Výtěžek benefice ve výši 98 000 Kč bude
využit na výstavbu zázemí Mobilního hospice Anežky České,
který bude součástí Centra sv. P. Pia v Červeném Kostelci. Více
na www.behprohospic.cz.

Dvůr Králové nad Labem: Farní charita Dvůr Králové nad
Labem zahájila systematickou terénní práci s dětmi a mládeží
na Královédvorsku. Terénní sociální pracovnice začala monitorováním míst, kde se přirozeně schází děti a mládež. Prostřednictvím navázání osobního kontaktu jim nabízí informace,
neformální rozhovory i volnočasové aktivity. Odkazuje děti na
Nízkoprahový klub Střelka a nejbližší připravované akce klubu. Startující akcí se stal úspěšný zářijový Graffity workshop
s profesionály v místním parku Schulzovy sady. Více na www.
dk.charita.cz.

Michal Klemm )

Kristýna Uveričová )
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( KALENDÁŘ AKCÍ
Polička
n 7. 11. Benefiční koncert

pro Mobilní hospic sv. Michaela
od 17 hod. v kostele sv. Jakuba. Účinkuje jazz-barokní seskupení Transitus Irregularis. O tradiční koncert nepřijdete, v případě opatření pro vás připravujeme online přenos.
n 27. 11. S vůní vanilky

v charitní zahradě. Předvánoční prodejní výstava adventních věnců, lampiček a dalších výrobků z rukodělných dílen se tentokrát uskuteční venku.
Více na www.policka.charita.cz.

České Heřmanice
n 30. 10. – 30. 11. Výstava příběhů z Indie

v kostele sv. Jakuba Staršího. Poznejte příběhy úspěšných
absolventů projektu Adopce na dálku hradecké Diecézní
charity. Více na www.adopce.hk.caritas.cz.

Kutná Hora
n 29. 11. Benefiční vánoční koncert –

První adventní svíčka pro charitu

od 19 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého. Účinkuje
Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl. Dále také výstava betlémů H. Richterové, vánoční výstava etnografa
D. Hobla a prodej výrobků klientů dílny. Kutnohorská
Charita z výtěžku podpoří sociálně terapeutickou dílnu
Centra Přístav.
n 30. 11.–3. 12. Týden otevřených dveří

Dny ukrajinské kultury
2020 v Hradci Králové
Výstavu obrazů ukrajinských malířů, umělecký workshop pro
děti, koncert nebo promítání o Ukrajině, to vše nabídly zářijové
Dny ukrajinské kultury v Hradci Králové. Akci uspořádalo Integrační centrum pro cizince hradecké Diecézní charity a Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách. Hlavním motem tohoto ročníku bylo „Kultura a výtvarné umění sbližuje“.
Tradiční podzimní přehlídku ukrajinské kultury v našem krajském městě zahájila vernisáž výstavy obrazů ukrajinského malíře Alexandra Onishenka původem z partnerského města Černigov a Alexe Gabriela původem z Oděsy, která se uskutečnila
v pátek 18. září v Kongresovém centru Aldis. Následující den si
děti v Aldisu vyzkoušely techniku černého plátna na dopoledním
autorském uměleckém workshopu s malířem Onishenkem. Sobotní program vyvrcholil vpodvečer koncertem „Hudba mého
srdce“, kterého se v Aldisu zúčastnil i velvyslanec Ukrajiny v ČR
Jevhen Perebyjnis, krajský hejtman Jiří Štěpán a náměstkyně
Martina Berdychová. V programu vystoupil lidový soubor Radost a zpěvák Pavlo Bubriak, zasloužilý umělec Ukrajiny.
V úterý 22. září se Ukrajina prezentovala také v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Vedle promítání si návštěvnici prohlédli výstavu výšivek a lidových krojů. Všem zazpívali i zatančili členové ukrajinské folklórní skupiny Radost.
Jana Karasová )

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního
a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

v Centru Přístav

od 9 do 16 hod. Klienti centra, které pomáhá lidem se
zdravotním postižením, duševním onemocněním a seniorům, vás přivítají přímo v nově rekonstruované budově.
Výrobky sociálně terapeutické dílny budou i k zakoupení.
n 4. 12. Tvořivá dílna

od 10 do 15 hod. v Centru Přístav. Děti si vyzkouší zdobení perníčků.
Více na www.kh.charita.cz.

Náchod
n 3. 12. Benefiční koncert Anny K.

v 19 hod. v Beránku. Víc na www.domovsvatehojosefa.cz.
Poznámka: Uvedené akce se uskuteční, pokud to dovolí mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru.
Aktuální informace naleznete, prosím, na webových
stránkách pořádajících Charit.

( Letošní Dny ukrajinské kultury v Hradci Králové zahájila vernisáž
výstavy obrazů ukrajinských malířů Alexandra Onishenka a Alexe
Gabriela v Aldisu. Foto: J. Karasová

