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Pomozme
strádajícím rodinám v Indii
Celý svět se znepokojením sleduje, jak se Indie vypořádává s následky pandemie covid-19. Tamní nemocnice se potýkají s nedostatkem kyslíku, lůžek a personálu, mnozí lidé umírají doma
bez jakékoliv léčby. Diecézní charita Hradec Králové proto vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc strádajícím rodinám v Indii,
pro které indičtí partneři charitního projektu Adopce na dálku
již operativně zřídili potřebná léčebná centra.

zkouškami nyní prochází. Předem upřímně děkuji všem, kteří se
do sbírky zapojí a projeví tak svoji solidaritu a lidskost,“ sděluje
Aneta Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.
Pokud můžete, zapojte se, prosím, do sbírky určené na pomoc
indickým sirotkům, strádajícím rodinám a nemocným. Finanční dary určené na výše uvedenou pomoc lze zasílat na sbírkové
konto: 1387434288/2700 (uveďte variabilní symbol 54000).

„V uzavřených školách jsme zřídili provizorní zdravotnická střediska, kde pomáháme nemocným. Katolická církev v Bangalore
také provozuje tři nemocnice. Kromě toho vypomáháme pozůstalým uspořádat důstojné poslední rozloučení. Budeme nesmírně
vděční za jakoukoliv pomoc,“ popisuje aktuální situaci ve své
oblasti indický arcibiskup v Bangalore Peter Machado, partner
hradecké Diecézní charity v projektu Adopce na dálku a rozvojové pomoci.

„Čeští dárci projevili velkou solidaritu už loni na jaře v době největšího lockdownu, kdy na potravinovou pomoc hladovějícím v Indii přispěli přes jeden milion korun a pomohli tak více než dvěma
tisícům chudých rodin. Děkujeme a věříme, že společně pomůžeme strádajícím lidem v Indii i v aktuální krizové situaci,“ připojuje se Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku, který
je neustále ve spojení s indickými partnery.

„K lidem ve zmíněných oblastech nás pojí dlouholetá přátelství, proto jsme se rozhodli pomoci, když vidíme, jak těžkými

Více informací najdete také na www.hk.caritas.cz nebo na
www.adopce.hk.caritas.cz
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Můj život je jako hořící svíčka
První, pro mě důležitý okamžik, který mě vnitřně oslovil, bylo
navštěvování kostela v mých 5 letech. Můj děda v kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou před každou mší svatou rozsvěcel všechny svíčky a mě to pokaždé velmi fascinovalo.
Také pro mě bylo zajímavé to, že tam chodili převážně staří lidé,
se kterými se má babička hodně přátelila. Zřejmě v tuto dobu do
mého srdce něco zaselo lásku ke starým lidem.
Během svého života v Praze jsem se převážně setkával s názorem, že důchodce se jen plete ve frontě na kasu, překáží všude,
kde se jen dá, a proč nesedí doma a nekouká na seriály. S tímto
názorem jsem se setkával napříč všemi generacemi. Smutné! Já
si totiž pamatoval od své babičky, jak na mě kladně působila přítomnost starých lidí. Většinou jsem poslouchal jejich rozhovory
u plotny, kdy jsem se dozvěděl něco moudrého a milého, pokaždé mě hladily po mé malé hlavičce, tu a tam jsem dostal nějakou
tu sladkost z jejich prací ztvrdlých rukou. Tak mi utkvěly v paměti časté návštěvy, které u mé babičky probíhaly.
Když mě po letech prožitých v Praze osud zavál zpět do Rychnova, nastoupil jsem zde jako pečovatel ve Farní charitě. Zkušenost z dětství se mi náramně hodila. Tady jsem se setkal
s pravou realitou důstojného stáří. Trávit čas se starými lidmi je
někdy radostné a jindy zase bolestné, v jejich tvářích lze každý
den číst utrpení nebo radost. Je to úplně jiné než na ulici, kde si
starých a nemocných lidí ani mnohokrát nevšimneme, možná
i pro naši zahleděnost a soustředěnost do sebe samých.
A pak, jednoho dne přišel okamžik, na který musím, po pravdě řečeno, myslet každý den. Mé první setkání s reálnou smrtí.
Naštěstí pro mě to byl starý pán. Měl jsem ho velmi rád, a jeho
osobnost mě oslňovala už delší čas, třeba i pro jeho silné ruce
protkané vráskami, které se v jeho životě určitě dost nadřely.

( Pavel Michalec, pečovatel ve Stacionáři sv. Františka; Foto: archiv
Farní charity Rychnov nad Kněžnou

Když nastal čas jeho odchodu, myslel jsem na jeho duši a v duchu se modlil k Bohu, za jeho spásu, tak jak mě učila má babička. Jak jsem jej držel za ruku, která pomalu chladla, mé srdce se
chvělo sílou okamžiku, a já si v tu chvíli uvědomil, že jeho hořící
svíčka pomalu dohasíná, až zhasla úplně. V ten moment mi bylo
do breku, ale doufal jsem v Boží milosrdenství a věřil, že ho pán
Ježíš přivítá ve své milující náruči.
Poté co odešel, tak se mi v srdci rozlil pocit štěstí a radosti, když
jsem jeho duši přenechal Bohu. Jelikož mě umírání mých blízkých, ať už to byla má milovaná babička, přátelé či klienti, minulo vždy o pár minut, tak si myslím, že toto byl pro mě krásný
okamžik živého setkání se smrtí.
Pavel Michalec )

Poděkování Farní charitě Dobruška
Nikdy nejsi sám…
Osobní asistence není určena pouze pro osoby se zdravotním
handicapem, ale i pro seniory. Starouškům tato sociální služba
umožňuje zvládat každodenní život ve svém domácím prostředí. Ne vždy může být „po ruce“ rodina. Odchází síly, fyzická
kondice, přichází osamocení, bezmoc… Díky této službě přichází do života opět naděje, pomoc, podpora, kontakt s okolím,
radost. Sociální pracovnice v nasmlouvaném termínu, klidně
i každý den, starouška navštíví. Promluví vlídným slovem, dle
potřeby pomohou s osobní hygienou nebo úklidem domácnosti, zajistí nákup, doprovodí k lékaři či vezmou starouška na
procházku. Vždy vychází z individuálních potřeb klienta. Dokáží věcně poradit i rodinným příslušníkům pro ně v nových

životních situacích, které přichází se stářím blízké osoby. Každá
životní etapa má svůj začátek i konec, život střídá smrt. Sociální
pracovnice Farní charity Dobruška jsou profesionálky ve svém
oboru. S úsměvem na tváři zvládají každodenní péči, dokáží ale
být i silnými empatickými „pomocnicemi“ při odchodu blízkého člověka, úmrtí. Pohladí a obejmou vlídným slovem. S poskytováním sociální služby v podobě osobní asistence seniorům
má naše rodina osobní zkušenost. Dělali život krásnější mému
dědovi a nyní i babičce. Příjemný, vstřícný, lidský přístup ke klientovi i k rodinným příslušníkům. Nic není problém, vše má řešení, anebo se společnými silami najde. Za to vše, co vykonávají
a poskytují, jim patří obrovské poděkování. Děkujeme!
Jana Flechtnerová )
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( AKTUALITY
Rodinám s dětmi v tísni pomůže dar
od zaměstnanců nemocnice
Havlíčkův Brod: Zaměstnanci Nemocnice Havlíčkův Brod
v dubnu darovali potraviny a hygienické potřeby sociálně znevýhodněným rodinám, o které pečuje brodská Charita. Balíky
s pomocí v hodnotě 20 tisíc korun putovaly do Charitních domovů v Havlíčkově Brodě a Humpolci a za klienty Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Do sbírky se zapojili pracovníci napříč všemi odděleními nemocnice a navíc přidali hotovost 13 tisíc korun, která poputuje na zajištění programů pro
děti a nákup dalších potřeb pro rodiny.
Koronakrize ekonomicky doléhá na stále více rodin s dětmi. Zasaženi jsou zejména lidé v oblastech, které byly kvůli protiepidemickým opatřením dlouho uzavřeny.
„Situace je pro tyto osoby velmi těžká a každá pomoc je velmi významná. Nejenže pomoc zaměstnanců nemocnice byla opravdu
velkorysá co do množství, ale přišla také včas. Všem patří velký
dík!,“ děkuje Simona Tomanová, ředitelka Oblastní charity
Havlíčkův Brod. Zdejší nemocnice pomáhá Charitě pravidelně,
loni na jaře rovněž darovala potraviny znevýhodněným rodinám. Více také na webu www.hb.charita.cz.
Lubica Pleskačová )

( Vedoucí Charitního domova v Havlíčkově Brodě Adéla Bělunková
s kolegyní přebírají pomoc od zaměstnanců zdejší nemocnice pro
rodiny s dětmi v těžké životní situaci. Děkujeme! Foto: archiv Oblastní charity Havlíčkův Brod

Sbírka na pomoc klientům
pečovatelské služby
Jičín: Oblastní charita v Jičíně letos slaví 15 let od svého založení. Charitní pečovatelská služba byla jednou z jejích prvních
služeb, o kterou je dnes stále větší zájem. Naše pečovatelky pomáhají klientům často i nad rámec svých možností, a aktuálně
je trápí nedostatek pomůcek. Zdravotní stav některých klientů
například vyžaduje větší počet inkontinenčních pomůcek, než
na který mají nárok ze zdravotního pojištění. Bohužel už ani
ty darované nestačí. Jičínská Charita proto vyhlásila veřejnou
sbírku na zdravotnické pomůcky pro klienty Charitní pečovatelské služby. Příspěvky je možné posílat na číslo účtu: 325 1288
399/0800, VS: 901. Moc Vám děkujeme i za dosavadní podporu! Více také na www.jicin.charita.cz.
David Jung )

Oxygenátory už slouží nemocným

( Díky jarní sbírce mohla Farní charita v Dobrušce pořídit dokonce
dva oxygenátory, které už pomáhají nemocným a lidem po těžším
průběhu covid-19 v regionu. Velký dík všem, kdo do sbírky přispěli.
Foto: archiv Farní charity Dobruška

Dobruška: Farní charita v Dobrušce provozuje půjčovnu zdravotnických pomůcek a osobní asistenci. Díky sbírce byly na jaře
zakoupeny dva oxygenátory, které slouží našim klientům po celém Rychnovsku a po nichž je v této době vysoká poptávka. Tento přístroj ulehčuje dýchání pacientů, kteří prodělali závažnější
formu covid-19 a nastoupili do domácího léčení. Cílem sbírky,
za níž stál pan Ing. arch. Oldřich Bittner, bylo vybrat 12 000 korun na nákup tohoto přístroje. Výsledek však předčil očekávání,
vybralo se 20 011 Kč a mohly se tak pořídit hned dva. Poděkování patří všem, kteří se rozhodli přispět, podpořit nemocné a zároveň vyjádřit podporu těm, kdo o ně pečují. Více také na www.
dobruska.charita.cz.
Jana Poláčková )
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( KALENDÁŘ AKCÍ NA ČERVEN

( AKTUALITY

Hradec Králové
n 16.–30. 6., Kamínková benefice pro Sluníčko

Zapojte se i vy do tradiční benefice pro ranou péči Sluníčko, které pomáhá rodinám pečujícím o děti s postižením.
Kamínek můžete omalovat a také koupit. Pomůžete dobré věci a uděláte radost sobě i druhým.
Omalované kamínky je možné donést anebo doručit do
20. června na adresu Oblastní charita, Komenského 266,
500 03 Hradec Králové.
Prodej malovaných kamínků proběhne 23.–24. 6.
v Žižkových sadech (15–21 hod.).
Online aukce kamínků od známých výtvarníků a osobností se koná 30. 6. v 18 hod. na portále LIVEbid.cz. Vernisáž
výstavy kamínků je plánovaná na 16. 6. v Galerii Koruna.

( Poličská Charita děkuje všem, kdo se zapojili do úspěšného benefičního běhu pro Domácí hospic sv. Michaela. Foto: archiv Oblastní
charity Polička

Na jaře jsme byli v běhu

Více informací najdete na www.charitahk.cz, kde si můžete i prohlédnout nabídku originálních omalovaných
kamínků.

Rychnov nad Kněžnou,
Sebranice u Litomyšle
n červen, Putovní výstava příběhů z Indie

„Za naše úspěchy vděčíme Vám“

Rychnov n. Kn., Městská knihovna Karla Poláčka (Hrdinů
odboje 671) a Sebranice u Litomyšle, kostel sv. Mikuláše.
Poznejte příběhy indických dětí zapojených do projektu
Adopce na dálku hradecké Diecézní charity, kterým dárci
pomáhají na jejich cestě ke vzdělání.
Více také na www.adopce.hk.caritas.cz.

Polička: V dubnu naše pracovní i odpočinkové chvíle zcela
naplnil charitní Běh pro náš Domácí hospic sv. Michaela. Nebývalou měrou se zapojila i pohybem nadšená široká veřejnost
z poličského regionu, a to napříč všemi generacemi. Podpořit
nás přijeli i přespolní, nejvzdálenější účastnice je až z irského
Dublinu, které byla uznána tzv. virtuální trať. Na výběr bylo 5
označených tratí v okolí Poličky v délce od 2,6 km až po maratonovou 42,195 km. I ta byla několika běžci pokořena. Formou
startovného jsme pro Domácí hospic sv. Michaela společně vyběhali přes 80 tisíc Kč. Velké poděkování tak patří všem, kteří
na tratích zanechali svou nesmazatelnou stopu. Více také na
www.policka.charita.cz.
Marcela Vraspírová )

Krásné překvapení
Polička: Děkujeme z celého srdce skupině lidí, které říkáme
„Skupina 1983“, za získání finančních prostředků na zakoupení dvou oxygenátorů při spolufinancování naší Charity. Tyto
přístroje budou sloužit lidem s dýchacími problémy, kterých
v době pandemie přibývá. O jejich zapůjčení je veliký zájem ze
strany klientů i veřejnosti. Přestože se nám podařilo díky Burze
filantropie 2020 navýšit jejich počet na 9, bylo to stále nedostačující. Těší nás, že dokážeme společně konat dobré věci a pomáhat druhým. Více také na www.policka.charita.cz.
Marcela Vraspírová )

