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Musíme si pomáhat.
Společně to zvládnem!
Mimořádné služby
pro seniory a nemocné

Naše Charity pomáhají i v době koronavirové krize. Zdravotní sestry, pečovatelky a další pracovníci v přímé péči
zůstávají nablízku nemocným a potřebným navzdory všem omezením a při
poskytování služeb dbají na zvýšenou
ochranu. S pomocí zaměstnanců a dobrovolníků se už podařilo vyrobit a rozdat
tisíce ochranných roušek. Charity poskytují také mimořádné služby zejména osamělým seniorům, nemocným
a lidem s postižením. Občanům v tísni
nabízí i poradenství a podporu. Všem
lidem dobré vůle děkujeme za nezištnou
pomoc, solidaritu a dary – dobrovolníkům, místním institucím, duchovním,
firmám, jednotlivým dárcům a společenstvím.

S nákupy nebo donáškou léků vypomáhají osamělým seniorům, nemocným
a lidem s postižením Charity v Náchodě,
Jičíně, Chrudimi, Kutné Hoře, Ústí nad
Orlicí, dále ve spolupráci s městem také
v Trutnově a Poličce. „Při roznášení nákupů, roušek, letáčků nebo místního zpravodaje jsme využili i naše mapy na Tříkrálovou sbírku,“ říká Štěpánka Dvořáková
z krizového týmu Charity v Poličce, kde
už od prvních dní koronaviru pomáhají
seniorům a nemocným, vyrábí roušky
a poskytují poradenství i telefonickou
pomoc pro osamělé.

Charity pomáhají dál se
zvýšenou opatrností
Pracovníci Charit již od počátku operativně zajišťují provoz svých služeb
i s omezeními a zvýšenou ochranou. Některé z nich byly nuceny pozastavit, ale
například sestry nadále poskytují zdravotní péči pacientům v domácnosti nebo
hospici. Stejně tak i pečovatelky zajišťují
donášku obědů nebo nákupů lidem odkázaným na péči druhých.
„Zdravotní sestry a pečovatelky vyráží
do ,terénu‘ v době, kdy většina z nás ještě
spí, pracují o víkendech, a když je třeba,
tak i v noci u hospicových pacientů. Denně
uskuteční přes šest stovek návštěv u klientů a zvládají to i v tomto psychicky náročném období s láskou a pochopením“,
informuje ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková.

( V odlehčovacím zařízení Červánky v Třebosicích u Pardubic pečují o seniory i v období koronaviru a bedlivě dodržují ochranná
opatření. Foto: archiv Oblastní charity Pardubice

„Dodržujeme zvýšenou dezinfekci a ochranu, klientům je servírována strava na pokoji, či se střídají po jednom v jídelně. Po
příchodu do práce je zaměstnanec povinen
si změřit teplotu. Omezujeme i styk se svými příbuznými a nákupy, abychom co nejvíc
chránili naše klienty. Nově příchozí musí
být negativní na COVID-19,“ přibližují
ochranná opatření vedoucí odlehčovacích
služeb pro seniory Červánky, které provozuje pardubická Charita.

V Hradci Králové se mladí dobrovolníci
zapojili do projektu pro seniory a nemocné Spolu to zvládnem!, který v březnu
rozjely Diecézní charita s Biskupským
gymnáziem. Studenti každý týden vyřídí
desítky žádostí o pomoc. „Nejčastěji se
jedná o nákup základních potravin, vyzvednutí obědu, odeslání doporučených zásilek,
donášku léků nebo zajištění roušek,“ říká
Anna Dvořáková z Biskupského gymnázia. „Těší nás zájem a ochota dobrovolníků.
Lidé nám nabízejí také alternativní pomoc
v podobě darování dětských obrázků pro
seniory nebo šití roušek,“ dodává. Koordinátorky jsou k dispozici na telefonních
linkách 703 890 166 a 703 890 167 denně
v čase od 9 do 15 hodin nebo na e-mailu
dobrovolnici@bisgymbb.cz.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
jsou ochotní pomáhat. Díky patří i společnostem Autostyl Trutnov a Auto Mercia
Pokračování na straně 32 ›››
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Nevšední vzkříšení
Velikonoce byly letos
skutečně výjimečné.
Neviditelný virus původem z Číny se poměrně rychle rozšířil
po celém světě a ochromil životy jednotlivců
i celé společnosti. Vyvolává strach, vyžaduje různá omezení, ztráty, dokonce způsobuje smrt. Na druhou stranu vnímám, že
v sobě nese i mnoho výzev, jak pro každého
z nás, tak pro naše soužití v rodinách, komunitách, mezi národy. Rozmohl se v době
postní a způsobil, že jsme se v podstatě
všichni museli něčeho vzdát a zakusit tak
určité odepření toho, co jsme do té doby
brali jako samozřejmé.
Situace si vyžádala i vysoké nasazení zdravotníků, pracovníků sociálních služeb,
kteří pečují o nemocné a pomáhají potřebným, stejně jako nasazení hasičů, policistů, vojáků, členů krizových štábů a mnoha
dalších, kteří koordinují různé procesy
s cílem zvládnout celou tu zátěž co nejlépe.
Mé velké díky patří jim, ale také všem, kteří se s plnou vervou pustili do šití roušek,
zajištění nákupů, výuky dětí.
Zvlášť chci touto cestou poděkovat Vám,
ředitelky a ředitelé farních a oblastních
Charit, kteří jste se velice rychle zorientovali v tom chaosu a nastavili pravidla pro
bezpečnost pracovníků i klientů. Velké
díky patří i Vám, kteří přímo pečujete, radíte, staráte se a i přes jisté obavy z možného nakažení se, nevzdáváte se a s láskou
přicházíte k lidem potřebným. Díky i Vám,
kteří děláte servis, zázemí, díky všem dobrovolníkům, příznivcům.
Nepatrný smrtonosný virus rozproudil
vzájemnou ohleduplnost, pozornost, dobročinnost, lásku mezi námi bez rozdílu.
Kéž nás tato zkušenost k dobru promění
v našich postojích. Kéž se brzy navrátíme
do běžného života, ale v nové kvalitě. Kéž
vytrváme ve vzájemné podpoře a pomoci,
bude ji i nadále potřeba.
V úctě,
Aneta Maclová, ředitelka
Diecézní katolické charity Hradec Králové )

( Přes dva tisíce roušek zdarma pro všechny našily pracovnice Charity ve Dvoře Králové – pro občany města i okolí, pracovníky domovů pro seniory nebo nemocnice,
úřadu, lékárny, ordinací, obchodů i podniků v regionu. Charita děkuje za pomoc všem
dobrovolníkům a dárcům! Foto: archiv Farní charity Dvůr Králové nad Labem

››› Pokračování ze strany 31
Chrudim, které místním Charitám
zdarma zapůjčily vozy Auto Škoda pro
zajištění mimořádných služeb a domácí péče v době koronaviru.

Poradenství
pro lidi v tísni
Omezené vycházení, nutnost postarat
se o své blízké, snížený příjem z důvodu péče o děti nebo ztráta zaměstnání. To jsou nové situace, v nichž se
teď řada lidí ocitá kvůli mimořádným
opatřením v souvislosti s pandemií
nového typu koronaviru. V takovém
případě můžete telefonicky nebo
emailem kontaktovat naše poradny
v Hradci Králové, Dvoře Králové nad
Labem, Chrudimi, Poličce, Ústí nad
Orlicí, Kutné Hoře nebo Náchodě.
Pracovníci vám poradí i s řešením dluhů, pracovně-právních vztahů, péče
o člena rodiny a mnoho dalších témat
v sociální i zdravotní oblasti.
Anděl na telefonu je speciální linka,
kterou před Velikonocemi zřídila trutnovská Charita na pomoc osamělým
seniorům. Dobrovolníci jsou seniorům k dispozici na tel. 739 359 902
sedm dní v týdnu od 8 do 17 hodin.
Mohou si s nimi popovídat o svých

starostech, obavách či radostech,
které v těchto chvílích prožívají. Telefonickou pomoc pro osamělé mohou
využít v tísni i občané Poličky na lince
731 604 683 (po–pá od 9 do 12 hodin). Linku duchovní podpory zřídila
v rámci péče o své pacienty, klienty
i zaměstnance, také Oblastní charita
Ústí nad Orlicí.
Cizincům v našem kraji poskytují poradenství a pomoc po telefonu nebo
emailem pracovníci Integračního
centra Diecézní charity Hradec Králové. O mimořádných opatřeních, které
se dotýkají i cizinců, je pravidelně
informují také na webu www.cizincihradec.cz a na facebooku. Integrační
pracovníci nabízí vzdělávací a volnočasové aktivity alespoň na sociálních
sítích - výuková videa češtiny, jak si
vyrobit roušku nebo cyklus Dnes vařím já s cizinci z různých zemí.

Roušky zdarma
pro všechny
Nedostatek ochranných pomůcek
řeší svépomocí Charity v Hradci Králové, Červeném Kostelci, Dobrušce,
Jičíně, Dvoře Králové nad Labem,
Rychnově, Poličce, Nových Hradech
u Skutče, Kutné Hoře, Havlíčkově
Brodě i dalších místech. Pomáhají
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dobrovolníci a zaměstnanci, kteří už ušili
tisíce roušek do charitních služeb, nemocnic i jiných pomáhajících organizací
a pro potřebné. Děkujeme také za darované látky a šicí potřeby.
„Roušky jsme dodali do Nemocnice Jihlava, Domova s pečovatelskou službou
v Ledči a dalších zařízení. Spolupracujeme s městy a obcemi v regionu, na požádání rozdáváme roušky i jednotlivcům,“
vyjmenovává paní Medová, vedoucí centra Astra pro seniory v Humpolci. V Mateřském centru Zvoneček zase našili
ústenky do Nemocnice Havlíčkův Brod.
Poctivé bavlněné roušky si díky Farní
charitě Dvůr Králové a látkám od paní
Vaňurové rozdělili mimo jiné zdravotníci na dvou odděleních hradecké Fakultní
nemocnice. Rouškovník s ústenkami pro
potřebné zdarma umisťuje před Stacionář sv. Františka každý všední den zase
rychnovská Charita.
S pomocí více než dvě stě dobrovolníků,
kteří se zapojili do akce „Milion roušek
do Velikonoc“ červenokostelecké Charity, se za týden podařilo našít dostatek
roušek pro pacienty charitních služeb.
„V dubnu jsme se spojili s uskupením
,Hradec šije roušky‘ a vzniklo další sběrné místo na Diecézní charitě Hradec
Králové. Do Velikonoc se podařilo rozdat
již více než 13 000 roušek a v této činnosti pokračujeme nadále,“ informuje
Jan Kordina z Oblastní charity Červený
Kostelec.
Potřebnou dezinfekci a ochranné pomůcky zajistila pro charitní služby také
Diecézní charita Hradec Králové. Naši
zaměstnanci se pustili i do šití roušek.
Děkujeme za pomoc všem dobrovolníkům, dárcům a společnostem, kteří
na výzvu Charity i spontánně darovali
dezinfekční prostředky, ochranné štíty
a roušky. Musíme si pomáhat. Věříme, že
to společně zvládneme!
Bližší informace a kontakty naleznete na
stránkách našich Charit nebo na webu
www.hk.caritas.cz.
Jana Karasová )
s přispěním regionálních Charit

Koronavirus zasáhl i do života
indických školáků
Nebezpečný virus z Číny se šíří i v lidnaté
Indii a nevyhnul se ani státu Karnátaka,
kde Diecézní katolická charita Hradec
Králové již dvacet let realizuje projekt
Adopce na dálku® na pomoc chudým
dětem ve vzdělání. V Indii se odkládají
závěrečné zkoušky a ruší se prázdninové
tábory, což komplikuje psaní letních dopisů pro dárce. Na neurčito se odsouvá
také plánovaná cesta indických partnerů
hradecké Diecézní charity do ČR. Letošní
oslavy 20. výročí Adopce na dálku® proběhnou bez jejich účasti.

( Do karantény museli kvůli šíření koronaviru nastoupit i žáci Základní školy sv. Antonína v indickém Belgaum, a tak její prostory
na čas osiřely. Foto: archiv Adopce na dálku
Diecézní charity Hradec Králové

Stejně jako u nás, tak i v Indii se životy lidí
ze dne na den mění. Vláda svazového státu
Karnátaka rozhodla o plošném uzavření
škol. Následně byla vyhlášena celostátní
třítýdenní karanténa. Vzhledem k tomu,
že se nemohly konat závěrečné zkoušky,
budou žáci hodnoceni podle známek, které získali v průběhu roku. Problém nastává u dětí desátých a dvanáctých tříd, před
nimiž stojí výstupní závěrečná zkouška,
kterou bude nutné odložit.
Současná situace neumožňuje ani uspořádat prázdninové tábory, na kterých děti
tradičně píší dopisy svým dárcům. Letní
dopisy tedy dorazí se zpožděním a od
některých dětí může být i problém dopis

vůbec obstarat, zejména z oblasti Bangalore. V oblasti Belgaum už mnozí žáci
napsali své dopisy dárcům s předstihem,
s jejich odesláním je však nutné počkat
na vysvědčení.
„Indické partnery jsme ujistili, že zdraví
a bezpečnost dětí a dobrovolníků je důležitější než to, aby všechny děti poslaly včas
dopis svému dárci. Další informace o rozesílání letních dopisů a vysvědčení zveřejníme, jakmile dostaneme aktuální informace
z Indie. Dárcům se za případné zpoždění
předem omlouváme,“ říká Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku®.
Pandemie nového typu koronaviru vedla
také k rozhodnutí odložit cestu indických
partnerů do České republiky, která měla
proběhnout letos v červnu. Indičtí biskupové se měli zúčastnit benefičních akcí
k 20. výročí Adopce na dálku® a setkat
se s dárci na různých místech hradecké
diecéze. S ohledem na nejistou situaci se
tato návštěva pravděpodobně neuskuteční ani v druhé polovině roku. „Pokud
to bude možné, pokusíme se v červnu zorganizovat alespoň některé z chystaných
benefičních akcí,“ doplňuje Vojtěch Homolka z hradecké Diecézní charity.
„Jsem přesvědčena o tom, že společně
a s Boží pomocí nakonec celou tu náročnou situaci zvládneme a s koronavirem se
vypořádáme, a to i s důsledky, které způsobil v naší společnosti, v mnoha rodinách i u nás. Přesto věřím, že náš projekt
bude i nadále pokračovat, přece jenom
jsou indické rodiny, kterým pomáháme,
na tom mnohem hůř. Kéž nám vzájemná
solidarita, která se rozproudila v těchto
týdnech, i nadále vydrží, a to jak s našimi blízkými u nás, tak i s potřebnými
v Indii,“ vyslovuje přání Aneta Maclová, ředitelka Diecézní katolické charity
Hradec Králové.
l

Více informací najdete také na facebooku
a na webu https://adopce.hk.caritas.cz
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Sbírka pro Česko:
Na vlně pomoci proti bezmoci
Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19
a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity
na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Do sbírky lze přispět převodem na sbírkový účet číslo 44665522/0800 (VS 90619) nebo přes portál Darujme.cz.
Můžete pomoci také odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90
anebo DMS TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90.

DĚKUJEME VÁM!
Tři králové proti viru
Přijatá bezpečnostní opatření uvrhla do nepříznivé situace desetitisíce lidí a zdaleka ne všem postačí k jejímu vyřešení schválená státní podpora. Základní životní potřeby těmto lidem pomůže zabezpečit Charita Česká republika. Část prostředků
uvolní také z výtěžku Tříkrálové sbírky, konkrétně z tzv. krizového fondu. Než se sejdou potřebné prostředky do Sbírky pro
Česko, uvolní Charita z krizového fondu 400 tisíc korun, které rozdělí do diecézí na okamžitou pomoc.

Charita ČR pomáhá také těžce zasažené Itálii a Španělsku
Přestože se Charita v současné době plně zaměřuje na ochranu našich klientů před nákazou, tak uvolnila ze svého krizového fondu
určeného zejména pro pomoc v zahraničí dvakrát 5000 eur na pomoc partnerským organizacím Caritas Italiana a Cáritas Española. Ty se ze všech sil snaží zajišťovat a distribuovat ochranné pomůcky a nadále se starat o nemocné, kteří sice zůstali v domácí
péči, ale přesto potřebují pomoc. „Tímto gestem chceme vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří přišli o své blízké nebo se v důsledku epidemie
nemoci dostali do těžké životní situace,“ vysvětluje Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.
Více informací naleznete také na www.charita.cz a www.trikralovasbirka.cz.

