Charitní listy
ZPRAVODAJ DIECÉZNÍ CHARITY HRADEC KRÁLOVÉ

Tříkrálová koleda zazní!

12/2020

Nečekaná vánoční výzva

Možná nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především
požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové
pilně připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální od 1. do 24. ledna 2021.
Všechny přípravy a varianty koledy mají jedno společné – ani tentokrát se
neobejdou bez zástupů dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl i motto sbírky
zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.
Pracovníci Charit mají s dodržováním hygienických pravidel zkušenosti
ze svých služeb a koledníci budou dodržovat veškerá opatření, aby ochránili sebe i dárce. Úplný zákaz koledování by nás velmi mrzel. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst roznesou Tři králové po České republice děj
se, co děj!

Tři králové přijdou! …a po novém roce zazvoní
u vašich online dveří
Pozvěte v lednu ONLINE koledníky dál na www.trikralovasbirka.cz !
Do sbírky lze přispět také:
Odesláním finančního daru na účet číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 77705019.
l Dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo
87777 (cena jedné SMS je 30, 60 a 90 Kč), trvalá podpora dárcovskou
SMS ve tvaru: DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777.
l Pomůžete i sledováním Tříkrálového koncertu v neděli 10. ledna
2021 od 18 hod. na ČT 1.
Hlavní partner: T-Mobile. Partner: Nadace České spořitelny. Hlavní
mediální partner: Česká televize a Český rozhlas.
l

Více na www.trikralovasbirka.cz. Sledujte také tříkrálový Facebook
a Instagram.

Začněte i vy nový rok dobrým skutkem!
Děkujeme vám!
Aktuální informace naleznete také na www.hk.caritas.cz a na stránkách
našich Charit. Sledujte nás i na Facebooku.

Koronavirus letos výrazně zasáhl do našich životů i zažitých tradic. Advent, období vyzývající ke
ztišení, prožíváme obvykle hekticky: nakupujeme dárky, uklízíme, pečeme, navštěvujeme různé
besídky... Tentokrát je to jinak. Nastává Advent
bez pozlátek a shonu, v obětavosti, někde v izolaci, s výzvou k hlubšímu zamyšlení.
Vánoce se odehrají nejspíš jen v kruhu nejbližších, v pokoji a skromnosti, v tichu chrámů...
S výzvou co nejvíce se ponořit do poselství Boží
lásky a příkladu Krista. Přijmout do svého srdce
to malé Dítě a nechat je v sobě růst. Nasadit si na
hlavu „tříkrálovou“ korunu a s Ním a skrze Něj
kráčet dál životem, přát druhým a obdarovávat
ty, kdo strádají.
Přijměme, prosím, výzvu s důvěrou, v naději a se
srdcem otevřeným lásce.

Požehnaný Advent, Vánoce
i celý příští rok Vám i Vašim
blízkým přeje,
Aneta Maclová, ředitelka
Diecézní kat. charity Hradec Králové )
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Kde pomáhají tříkrálové peníze
Jubilejní 20. Tříkrálová sbírka vynesla v naší diecézi rekordních
20,7 milionů korun. Darované peníze již pomáhají v desítkách
charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí.
Naše Charity pomáhají i v době koronakrize. Zdravotní sestry, pečovatelky a další pracovníci v přímé péči jsou nablízku
nemocným a potřebným navzdory omezením. Při poskytování
služeb dbají na zvýšenou ochranu, lidem v tísni nabízí i poradenství a podporu.

l

l

l

l
l

l

l

Oblastní charita Červený Kostelec například z výtěžku Tříkrálové sbírky nakoupila polohovací lůžka pro klienty
Charitní pečovatelské služby a přispěla na výměnu starých
oken v Domově sv. Josefa v Žirči, kde pečují o nemocné
s roztroušenou sklerózou.
Farní charita ve Dvoře Králové nad Labem mohla
uspořádat respitní pobyty a workshopy pro děti z pěstounských rodin, kterým pomáhá centrum Klubko, a zajistit
provoz služby Osobní asistence.
Oblastní charita Nové Hrady z výtěžku sbírky spolufinancovala rozšíření centra sociálních služeb v Domě
sv. Josefa v Chotovicích. Klienti dílen a denního stacionáře
mají novou aktivizační a relaxační místnost. Díky přístavbě
vznikly i prostory pro ubytování klientů a zázemí pro pracovníky.

l

l

l

l

l

l

l

l

( Pacienti Domova sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou
budou mít letošní zimu konečně důstojné zázemí na svých pokojích,
a to i díky Tříkrálové sbírce. Dárci přispěli na dokončení výměny starých netěsnících oken; foto: archiv Oblastní charity Červený Kostelec

l

Havlíčkobrodská Charita podpořila Středisko charitní
pomoci a zakoupila polohovací postele pro klienty Půjčovny pomůcek.
Oblastní charita Hradec Králové rozšířila zázemí pro
terénní formu Nízkoprahového denního centra, které je
součástí Domu Matky Terezy pro lidi bez domova.
Charita v Jilemnici podpořila službu Charitní taxi –
sociálního automobilu pro lidi s pohybovým omezením.
Charity v Chrudimi, Dobrušce a v Ústí nad Orlicí
z výnosu sbírky spolufinancovaly nákup automobilu pro své
terénní služby, kterými dojíždí k seniorům a lidem s postižením i v době koronakrize.
Jičínská Charita mohla poskytnout přímou pomoc rodinám s dětmi a seniorům v regionu, kteří se ocitli v krizové
situaci.
Oblastní charita Kutná Hora z vykoledovaných příspěvků pořídila potřebný vůz pro zajištění terénní aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a rané péče.
Litomyšlská Charita dokončila výměnu starých nefunkčních oken v prostorách služeb pro rodiny s dětmi
v Jindrově vile.
Charita v Náchodě mohla zlepšit vybavení azylových
domů a zakoupit vozidla pro Charitní pečovatelskou službu, kterými dojíždí k seniorům i v době pandemie.
Oblastní charita Pardubice věnovala největší část peněz
z Tříkrálové sbírky na vybudování Paliativní ambulance
a na provoz mobilního hospice včetně pomůcek.
Přeloučská Charita použila darované finanční prostředky na zajištění svých služeb Jakub klub pro děti a mládež,
Sanace a Podpora pro pěstouny.
Charita v Poličce podpořila Domácí hospic sv. Michaela, konkrétně lékařskou péči pro pacienty a zajištění provozu služby.
Farní charita Rychnov nad Kněžnou obnovila vybavení služeb ve Stacionáři sv. Františka, kde pomáhají lidem
s handicapem a seniorům.
Trutnovská Charita z výnosu sbírky podpořila službu
Domácí hospicové péče, kterou poskytuje hospicový tým
24 hodin denně 7 dní v týdnu.
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( AKTUALITY
Pomáháme, jak můžeme, i v době
covidové
Královéhradecká diecéze: Druhá vlna koronakrize zasáhla i do
provozu charitních služeb, přesto pomáháme dál i s omezeními
a se zvýšenou opatrností dle nařízení. Aktuálně máme dostatek
ochranných pomůcek a probíhá plošné testování. Většina našich
pracovníků jsou ženy, které jsou i maminky, a tak teď Charity nejvíc zaměstnává personální zajištění služeb.
V hradecké Charitě pomáhají s hlídáním a distanční výukou
dětí zdravotních sester dobrovolníci. Na Orlickoústecku zase
vypomáhají s nákupy seniorům a úklidem v DPS sv. Kryštofa.
V Kutné Hoře také nabízí seniorům a lidem s postižením pomoc
s nákupy potravin a léků. V Domově sv. Josefa v Žirči zprovoznili
online poradnu pro klienty s roztroušenou sklerózou a rodinné
pečující doma. „Všechny naše služby fungují a já moc děkuji jejich vedoucím a pracovníkům. Situaci zvládají s klidem a nadhledem,“ říká Marie Malá, ředitelka Oblastní charity Ústí nad
Orlicí. „Děkuji také každému za sebemenší projev povzbuzení
a podpory. Moc nám to v této době pomáhá.“

( Díky speciální rehabilitaci, na kterou přispěli také dárci v Tříkrálové sbírce, se těžce handicapovaný Kubík už dokáže přetočit z bříška
na záda i naopak. S péčí o děti pomáhaly rodině pracovnice služby
Osobní asistence orlickoústecké Charity, která byla též podpořena
z tříkrálových darů. Foto: archiv Oblastní charity Ústí nad Orlicí

l

l

Charita ve Studenci dokoupila zdravotnické pomůcky
pro klienty Domácí zdravotní péče.
Naše Charity věnovaly část výtěžku rovněž na humanitární projekty v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec
Králové, konkrétně na kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez
vyučení a dětské večerní vzdělávání v Bangalore a také na
projekt Univerzita v Belgaum.

Tolik konkrétní příklady využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2020,
o kterých informujeme v příbězích na stránkách Charitních listů i v průběhu roku. Více se dozvíte také na www.hk.caritas.cz.

Děkujeme všem štědrým dárcům
a koledníkům za pomoc.
Přejeme Vám
klidné a požehnané Vánoce!
V novém roce 2021 hodně štěstí, lásky
a hlavně pevné zdraví!

A jak vnímá současnou situaci naše kolegyně a čerstvá maminka
Tereza Marešová z poličské Charity? „O tom, co se změní v mém
životě po narození miminka, ale i jak svět promění pandemie? Na
obě otázky je stejná odpověď – změní se toho hodně. Jen doufám,
že stejně jako u miminka, bude i u Covidu platit, že to nakonec
bude změna k lepšímu. Vždy to bude záležet především na nás samotných. Jak budeme přemýšlet – se strachem nebo s respektem?
Přeji nám všem hodně sil a pozitivních zpráv.“
Jana Karasová s přispěním regionálních Charit )

Přání k Vánocům pro seniory v domově
Přelouč: Dobrovolníci přeloučské Charity se v listopadu pustili do výroby vánočních přání pro zaměstnance a seniory ve
zdejším Domově U fontány. Do této akce s charitním Dobrocentrem se může zapojit i široká veřejnost. Charita oslovila
také místní ZUŠ, ZŠ, RC Sluníčko a Městskou knihovnu. Přání lze odevzdat do 3. prosince. Všechna přáníčka poputují do
Domova a věříme, že udělají jeho pracovníkům a obyvatelům
radost obzvlášť v dnešní nelehké době. Více na www.prelouc.
charita.cz.
Zdenka Kumstýřová )

Vánoční výzva pro dobrovolníky
Hradec Králové: Vyrobte i vy přání k Vánocům pro klienty
charitních služeb, které je potěší. Je jedno, kolik jich vytvoříte,
budeme vděční za každou pomoc. Akce trvá do 4. 12. Více na
www.hk.caritas.cz. Děkujeme Vám!
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Koncert BYL (on-line)
Polička: Velice si vážíme toho, že i přes těžkosti a opatření, která náš život teď provází, se 20. jubilejního ročníku benefičního
koncertu ve prospěch poličské Charity ujala hudební formace
Transitus Irregularis. Koncert na podporu Domácího hospice
sv. Michaela se uskutečnil netradičně „online“ v kostele sv. Jakuba 7. listopadu. Jako výraz poděkování za přízeň našich podporovatelů nesla benefice podtext — Dokonale harmonický koncert
pro čas blízkosti a přátelství. Jeho záznam si můžete přehrát na
www.charitapolicka.cz.

( Oblastní charita Kutná Hora uspěla v soutěži Stejná šance pro
organizace, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí, a získala Cenu Zaměstnavatel roku 2020
pro Středočeský kraj; foto: archiv Oblastní charity Kutná Hora

Novinky z kutnohorské Charity
Kutná Hora: Cenu Zaměstnavatel roku 2020 pro Středočeský
kraj převzala v listopadu Oblastní charita Kutná Hora a její Středisko rané péče Na Sioně postoupilo do semifinále Neziskovka
roku 2020. Soutěž každý rok vyhlašuje NROS a pro centrum
můžete hlasovat v kategorii Cena veřejnosti. Děkujeme Vám!
Charitní centra Přístav a Kopretina na podzim zahájila nový
projekt „Babičko, co upečeme dědečkovi?“, který podpořily
Modrá pyramida a Nadace Jistota Komerční banky. Jeho cílem
je propojit hned tři generace seniorů, dětí a jejich rodičů. A díky
projektu „S babi na drátě“, podpořeného z grantu „T-Mobile
Pomáháme 2020“, mohou teď charitní dobrovolníci pacientům
v nemocnici alespoň na chvíli dovézt domov prostřednictvím
moderních technologií. V plánu jsou i přednášky pro studenty
SŠ na téma stáří a odcházení. Více na www.kh.charita.cz.
Marcela Mommersová )

„I když jsme nevěděli, jak to všechno dopadne, dnes už můžeme říci,
povedlo se. A to díky vám všem, kteří jste nám zůstali věrní a vám,
kteří jste se přidali poprvé. Upřímně vám všem děkujeme,“ uvedl
Martin Dvořák, ředitel Oblastní charity Polička. Naši sponzoři
podpořili benefici částkou celkem 165 001 Kč. Získané prostředky spolu s dary sponzorů použijeme na personální posílení
a územní rozšíření Domácího hospice sv. Michaela. O tuto službu, která umožňuje těžce nemocným strávit poslední chvíle života doma v okruhu svých blízkých, je stále větší zájem. Více na
www.policka.charita.cz.
Marcela Vraspírová )

( Online benefiční koncert souboru Transitus Irregularis na podporu
Domácího hospice sv. Michaela v Poličce se vydařil. Děkujeme všem
příznivcům a podporovatelům! Foto: archiv Obl. charity Polička

