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Když květy dobrých skutků
rozkvétají
Na venkovské faře v Mikulovicích, která byla dlouho opuštěná, je už zase živo.
Pardubické Charitě se tu podařilo vybudovat nové a bezbariérové zázemí pro
odlehčovací služby Červánky, které slouží seniorům a jejich pečujícím rodinám.
Nejvíce pomohli lidé, kteří přispěli do
Tříkrálové sbírky, dále místní obec, firmy,
dárci a také spousta ochotných dobrovolníků.

Senioři oceňují hlavně
rodinnou atmosféru
Paní Lída z Pardubic, kdysi úspěšná závodní veslařka, se dnes bohužel pohybuje o berlích. Stabilitu ztratila po cévní
mozkové příhodě. Navzdory tomu oplývá optimismem a chutí do života. Ten
se s ní moc nemazlil, přesto zvládla vychovat tři dcery a už má sedm vnoučat.
V Červáncích si oblíbila hlavně tvořivé
čtvrtky s Jiřinkou. „Vždycky se sem moc
těším. Nejvíc si rozumím s paní Maruškou. Sestřičky jsou perfektní a výborně
tu vaří. S Jiřinkou tvoříme z různých
materiálů. Byli jsme i na krásném výletě
v Kladrubech a na Přeloučsku. Na Vánoce nám zazpívaly děti ze zdejší školy,“ vypráví své zážitky z Červánků paní Lída,
která stejně jako většina klientů, využívá
svoz charitním autem upraveným i pro
vozíčkáře.
Ranní odpočinek střídá trénink paměti ve
společenské místnosti. Po svačině si paní
Lída s ostatními zazpívá při kytaře a taky
trochu zacvičí. Hned mají všichni dobrou
náladu a už se těší na oběd i společnou
kávičku na prosluněné terase. V prostorné jídelně, která ještě září novotou,

( Paní Lída se do Červánků pokaždé moc těší. Dojíždí sem hlavně ve čtvrtek, kdy se v centru
věnují ručním pracím. Více také na www.pardubice.charita.cz. Foto: Jana Karasová

využívají klienti i tréninkovou kuchyň.
Vaří se tu a peče hlavně o svátcích. Odpoledne se obvykle vyráží na procházku
po malebném okolí. Kdo se necítí dobře,
může si jen povídat, číst nebo zdřímnout
v ložnici.
„Snažíme se vyjít vstříc všem klientům
individuálně podle jejich potřeb a zdravotního stavu“, vysvětluje mladá vedoucí Mgr. Aneta Betlachová a pokračuje:
„Často si chtějí jen popovídat. Mají zajímavé příběhy hlavně pro naši generaci.
Někdy až vhání slzy do očí, přeci jen zažili válku a komunismus, ale všichni jsou to
velcí bojovníci.“

Červánky slouží
i rodinám klientů
V Mikulovicích je pro seniory zajištěn
pestrý denní program od pondělí do pátku včetně stravy, hygieny, doprovodu
i dopomoci při podání léků. „Pomáháme nejen nemohoucím klientům, ale také
jejich pečujícím rodinám, které si občas
potřebují odpočinout nebo zařídit osobní
věci“, podotýká srdečná vedoucí, kterou
k této práci přivedla osobní zkušenost
s nemocnou babičkou.
Laskavý přístup a péči zdejšího personálu si pochvaluje i paní Michaela. Když
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měla jít na operaci kolene, hledala, kdo
se postará o její 92letou maminku. V Červáncích to zvládli bez problémů a babička se sem pokaždé moc těšila. „Maminka
tu prošla neskutečnou proměnou. Jsem
šťastná, že byla v rukou tak obětavých
lidí“, svěřila se 69letá paní Michaela.

jsme se na Stvořidla, do Poděbrad, na
koupaliště a také do sedlecké katedrály.
Děti ocenily projížďku na koních i parníkem, velmi se jim líbilo opékání buřtů
a zpívání s kytarou.

Za proměnou je společné
úsilí a pomoc dárců
O záchranu chátrající mikulovické fary
a její proměnu na dobročinné zařízení se
zasloužili kněz Antonín Forbelský a ředitelka pardubické Charity Mgr. Marie Hubálková. Přízemí stylové budovy prošlo náročnou, ale citlivou rekonstrukcí. O službu
je velký zájem, a tak doufejme, že jednou
dojde i na opravu horního patra pro pobyty
seniorů a kancelář. Všichni se už také těší
na zahradní pergolu, která bude sloužit
pro setkávání pod širým nebem.
Díky společnému úsilí a pomoci dárců,
podporovatelů a dobrovolníků vzniklo
nejen útulné rodinné centrum pro nemohoucí seniory, ale také se podařilo zpátky
vdechnout život jedné opuštěné venkovské faře. Děkujeme, ať květy dobrých
skutků stále rozkvétají!

( Na prázdninovém výletě pro děti s poruchami autistického spektra a dalšími specifickými potřebami z Kutnohorska. Foto:
archiv OCH Kutná Hora

Prázdninový týden
se Střediskem Na Sioně
Kutná Hora: Také letos připravily pracovnice kutnohorského Střediska Na
Sioně prázdninový týden pro děti s poruchami autistického spektra a dalšími specifickými potřebami. Tento rok byl dostatek asistentů, proto jsme mohli s dětmi
uskutečnit i náročnější výlety. Navštívili
jsme zábavní centrum Fajnpark, vypravili

Asistenti, kteří ve Středisku Na Sioně
pomáhají nejen o prázdninách, ale i při
výletech a setkáních dětí během celého
roku, jsou převážně studenty středních
a vysokých škol. Díky grantu města Kutná Hora naše středisko může zajistit dostatek asistentů pro individuální péči,
která je pro děti s autismem nezbytná.
Asistenti jsou pro ně také kamarády, se
kterými si mohou popovídat a kteří jim
pomáhají zvládat různé sociální situace,
jež by samy bez pomoci nezvládly.
Velmi nás i rodiče těší, jak velké pokroky
děti dělají a že se k nám rády vrací. Rodiče tak mohou svůj čas věnovat nejen
práci, ale i odpočinku, relaxaci a ostatním členům rodiny. Více o službě: www.
ranapece-kutnahora.webnode.cz.
Monika Šotová )

Jana Karasová )

( AKTUALITY
Školákům z Charitního
domova pomohl grant
T-Mobile
Havlíčkův Brod: Celkem deset vyvýšených postelí s psacím stolem mohou od
nového školního roku využívat žáci a studenti z havlíčkobrodského Charitního
domova pro matky s dětmi při Oblastní
charitě Havlíčkův Brod. Na konci letních
prázdnin je pro ně sestavila a nachystala
skupina dobrovolníků čítající kolem dvaceti ochotných členů. Stalo se tak díky
podpoře grantu T-Mobile Mluvme spolu.
Pomoc projektu umožnila také nutný nákup matrací, a navíc pořízení drobných
školních a výtvarných potřeb pro děti.
Děkujeme! Více na www.hb.charita.cz.
Aneta Slavíková )

( Nové postele s psacími stoly v Charitním domově pořízené díky grantu T-Mobile Mluvme
spolu, které pomohli sestavit ochotní dobrovolníci. Foto: archiv OCH Havlíčkův Brod
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( KALENDÁŘ AKCÍ
Králíky
n 3. 10. v 10 hod.

Sociálně terapeutické dílny,
Příční ul. 352
Slavnostní otevření dílen Miriam

Lanškroun
n 12. 10. od 14:30 hod.

Centrum sociálních služeb,
Havlíčkova 1129
Den otevřených dveří
v Centru sociálních služeb
Prohlídka Nízkoprahového denního centra a Půjčovny pomůcek,
vystoupení dětí ze Speciální ZŠ
„Škola radost“ a výstava obrázků
dětí cizinců.

Ústeckoorlicko
n 4. 10.– 29. 11.

Dny otevřených dveří
v Charitní ošetřovatelské službě
(CHOS)
4. 10. od 14 do 16 hod.,
CHOS Česká Třebová,
Matyášova 983
18. 10. od 14 do 16 hod.,
CHOS Ústí nad Orlicí,
17. listopadu 69
1. 11. od 14 do 16 hod.,
CHOS Letohrad,
Na Kopečku 356
15. 11. od 14 do 16 hod.,
CHOS Choceň,
U Koupaliště 1902
29. 11. od 14 do 16 hod.,
CHOS Lanškroun,
nám. A. Jiráska 2
Přijďte se podívat! Slavnostní
otevření a dny otevřených dveří
pořádá Oblastní charita Ústí nad
Orlicí. Dozvíte se více o Charitní ošetřovatelské službě, domácí
hospicové péči nebo zdravotních
pomůckách.
Více na www.uo.charita.cz.

( AKTUALITY
Čtvrtý dům
pro poličskou Charitu
Polička: Oblastní charitě Polička se na
přelomu srpna a září podařilo zakoupit
další, v pořadí již čtvrtý, dům ve Vrchlického ulici. Původní budova penzionu teď bude sloužit pro terénní sociální
služby a správu organizace. V příštím
roce tu najdou místo Osobní asistence s Charitní pečovatelskou službou,
Šance pro rodinu s Centrem náhradní
rodinné péče a také sklad potravinové
pomoci pro lidi v krizi. Horní patro obsadí správa Charity. Hlavním důvodem

( Nový dům Oblastní charity Polička ve Vrchlického ulici bude sloužit také pro terénní
sociální služby. Foto: archiv OCH Polička

Mladí Indové získali potřebnou
kvalifikaci díky Tříkrálové sbírce
Hradecká Diecézní charita už třetím rokem podporuje rozvojový projekt kvalifikačních kurzů pro mladé lidi z indického venkova. Navštěvují je obyvatelé partnerské
arcidiecéze Bangalore ve věku 18 až 35 let, kteří jsou bez vyučení znevýhodněni na
trhu práce. Absolventům těchto kurzů se daří získávat kvalifikovanější, a tím pádem i lépe placené zaměstnání. Z mladých žen se stávají například švadleny, mladí
muži zase mohou získat řidičské oprávnění. Tento projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky.
V tomto ročníku absolvovalo kvalifikační kurzy celkem 144 absolventů, kteří získali
nové pracovní dovednosti a praktické zkušenosti. Jeho účastníci byli do projektu zařazeni bez ohledu na příslušnost ke kastě, pohlaví či vyznání. V oboru krejčová složilo závěrečnou zkoušku 80 účastnic, řidičské oprávnění získalo 64 učňů. Kvalifikační
kurzy jim pomohly stát se profesionály ve zmíněných oborech. Řadě z nich se záhy
podařilo najít slušně placenou práci. Všichni jsou velmi vděční za možnost získat kvalifikaci, díky které se mohou postavit na vlastní nohy a postarat o své rodiny.
Na vzdělávání mladých lidí přispěli dárci Tříkrálové sbírky částkou 200 000 Kč.
Z těchto prostředků byly hrazeny například pronájmy školicích místností, mzdy lektorů a potřebný materiál – od psacích potřeb, různých typů látek a tkanin až po šicí
potřeby.

„Život je Boží dar a to jak ho využijeme,
je náš dar Bohu“
Tento citát připojený k poděkování dárcům se zrcadlí i v konkrétních příbězích absolventů kurzů. Jedním z nich je Pathiraj, který chtěl být už od svých patnácti let řidičem,
ale neměl ukončené základní vzdělání. Řidičské oprávnění se mu podařilo získat díky
kvalifikačnímu kurzu pro mladé nezaměstnané. Splnil se mu tak sen stát se profesionálním řidičem a má i dobrý plat. Přepravuje obyvatele odlehlé domovské oblasti Gokunte, pro které je přímo požehnáním. Lidé jsou tu odkázáni na veřejnou dopravu,
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nákupu nové nemovitosti je snaha vytvořit volnou kapacitu pro AC dílny
a Denní stacionář, které se doslova tísní
v Charitním domě I.
Stěhování výše zmíněných středisek již
nyní nazýváme „Akce Kulový blesk“.
A tak, zatím co se správní středisko bude
zabydlovat v druhém patře nejnovějšího
domu, jeho původní místo obsadí klienti Denního stacionáře. A po vystěhování některých terénních služeb z třetího
charitního domu také do nejnovějšího
objektu, se do volných prostor přestěhuje jedna stávající AC dílna a nová, už
čtvrtá sociálně terapeutická dílna tam
vznikne.

V současné době připravujeme čtvrtý dům
k provozu. Objekt je ve výborném stavebně technickém stavu, takže drobné úpravy
se týkají pouze zabezpečovacího systému
vstupních dveří a posílení osvětlení v místnostech sloužících nově jako kanceláře.
Za dům jsme zaplatili pět milionů korun,
tři miliony jsou hrazeny úvěrem. O dva
miliony se budeme ucházet ve fondech EU
v Integrovaném regionálním operačním
programu, kam jsme žádost podali začátkem září a doufáme, že projekt bude úspěšný a ulehčí nám desetiletou finanční zátěž.
Více také na www.policka.charita.cz.
Štěpánka Dvořáková )

( KALENDÁŘ AKCÍ
Červený Kostelec
n 7.–13. 10. od 9 do 17 hod.

Výstavní síň MÚ
Výstava Šikovné ruce
a otevřená srdce pro hospic

Vernisáž 6. 10. od 17 hod. Tradiční
prodejní dobročinná výstava, prodej pokračuje také ve střediscích do
30. 11.
n 17. 10. v 19 hod.

Divadlo J. K. Tyla,
Koncert Ondřeje Havelky
a jeho Melody Makers

Náchod
n 28. 11. v 19 hod.

Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka – Beránek,
Benefiční koncert
Bratří Ebenů – Čas holin
Těšíme se na vaši účast! Návštěvou
beneficí v Červeném Kostelci a Náchodě pomůžete zakoupit nový sanitní vůz pro Hospic Anežky České.
Pořádá Oblastní charita Červený
Kostelec ke Světovému dni hospicové péče.
Bližší info o akcích a předprodeji na
www.hospic.cz.

Dvůr Králové
nad Labem
( Indické dívky na kvalifikačním kurzu v oboru krejčová. Foto: Adopce na dálku® DCH HK

která není spolehlivá. Svou vděčnost dárcům projevuje pomocí potřebným, které dopravuje za minimální jízdné.
Mladá Sirisha, která zůstala po desátém ročníku školy v domácnosti a bez vyučení,
získala po zdárném ukončení kurzu kvalifikaci v oboru krejčová. Dnes pracuje jako
šička v továrně na oděvy, kde má zajištěný stálý měsíční příjem. Školní docházku
bohužel nedokončil ani Nagesh, který byl zaměstnaný v obchodě. Z nízkého platu
ale nebyl schopen uživit svou rodinu. V kurzu získal řidičské oprávnění a teď pracuje jako profesionální řidič. Jeho rodina se těší z jeho úspěchů a je nesmírně vděčná
všem dárcům.
Jana Karasová s přispěním Adopce na dálku )

n 14. 11. od 19 hod.

Hankův dům
Benefiční koncert Kamil Střihavka
a Leaders akusticky
Z výtěžku budou podpořeny sociální služby pořádající Farní charity
Dvůr Králové, které poskytuje nemocným a potřebným lidem v regionu. Nenechte si ujít! Předprodej
již zahájen v Hankově domě nebo
možnost rezervace vstupenek na tel.
734 435 102.
Více na www.dk.charita.cz.

