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Oblastní charita Pardubice pořádá 
Tříkrálovou sbírku od samého počát-
ku, letos tedy již potřinácté. Více jak 
200  skupinek tří králů procházelo 
5.–11.  ledna 2013 Pardubicemi, Ho-
licemi, Luží, Chrastí a jejich okolními 
obcemi, kam přicházely s přáním štěstí, 
zdraví a pokoje v roce 2013. Přitom ko-
ledníci nabízeli možnost přispět do sbír-
ky, která je určena na potřeby Charity. 

I v letošním roce byli dárci velice 
štědří. Celkem sbírka vynesla neuvě-
řitelných 680  247  Kč, což je téměř 
o 38 000 Kč více než v loňském roce. 
Z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno 
35% pro Charitu ČR a Diecézní charitu 
Hradec Králové, zbylých 65% zůstává 
Charitám, které sbírku v dané oblasti 
organizují. Ty výnos sbírky použijí v sou-
ladu se záměry pro konkrétní rok. 

Vážení přátelé,

těší mě, že pokračujeme v nové tradici a vydáváme druhé číslo našich Cha-
ritních novin.

Přála bych si, aby tyto noviny přispívaly k navazování vztahů člověka k člově-
ku, proto se skládají nejen z informací, jaké služby Vám nabízíme, ale i z příběhů  
našich klientů, našich zdravotních sester, našich pracovníků v sociálních služ-
bách, našich dobrovolníků, s kterými pracujeme, ale i děkovných dopisů, které 
nám dělají velkou radost. 

Na prvním místě chci jménem všech zaměstnanců poděkovat Vám, kteří jste 
s nepřehlédnutelnou láskou po celý uplynulý rok podporovali naši činnost finanč-
ními dary, modlitbou, dobrovolnou prací nebo účastí na benefičních akcích.

I díky Vám se nám v posledním roce podařilo naše služby rozšířit o kancelář 
pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a tedy terénní formu jsme roz-
šířili o ambulantní formu služby.  Doplnili jsme pomoc sociálně slabým rodinám 
o nabídku staršího nábytku. Dále nás těší rozvíjející se domácí hospicová péče, 
kterou jsme v posledním roce poskytli stovce klientů. Velmi nás těší i rozvoj čin-
ností rodinných center a ostatních sociálních služeb.

Protože bych si přála, aby tyto noviny byly spojovacím článkem všech lidí 
s charitou, informací kam jde, chtěla bych Vás seznámit s našimi plány.

V následujícím období chceme rozšířit naše služby pro seniory. Jedná se 
o služby různé pomoci v domácnosti, od drobných řemeslných prací, oprav, 
mytí oken, úklidu v domě, prostě vše na co nestačí.

„Vidět potřebné a pomoci“ se nám daří i díky Vám, kteří přispíváte do Tříkrálo-
vé sbírky, z jejíhož výtěžku financujeme náš rozvoj v těch oblastech, na které by 
jinak finanční prostředky nebyly.

Děkuji Vám všem, kteří naši Oblastní charitu podporujete, děkuji všem za-
městnancům, dobrovolníkům, asistentům Tříkrálové sbírky a všem koledníkům, 
sponzorům a příznivcům. Děkuji za spolupráci správcům farností, zástupcům 
městských a obecních úřadů, krajskému úřadu a spolupracujícím lékařům.

Přeji Vám otevřené oči a srdce.

 Mgr. Marie Hubálková
 ředitelka OCHPA

vydává oblastní charita Pardubice | 2013

Tříkrálová 
sbírka 2013

charitní
noviny

•  nákup pomůcek pro domácí hospicovou péči

•  dovybavení a provoz střediska Sanace rodiny

•  dovybavení a provoz ambulantního a pobytového střediska  
odlehčovacích služeb v Třebosicích

•  nákup automobilu pro terénní sociální služby

•  dovybavení a provoz rodinných center v Luži a Holicích

•  přímá pomoc potřebným lidem podpora projektu v Indii

záměry Pro využiTí 13. Tříkrálové sbírky:
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Domácí zdravotní a hospicová péče velkou měrou naplňují poslání charitních 
služeb jako odborné a laskavé služby potřebným. Poskytují ji kvalifikované zdra-
votní sestry, které v domácím prostředí provádí řadu odborných výkonů. Péče je 
ordinována lékařem a hrazená zdravotními pojišťovnami.

Myšlenka hospicové péče, kterou Oblastní charita Pardubice poskytuje již 
od roku 1998, vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. 
Staví na individuálních potřebách a přáních nemocného a klade důraz na nena-
hraditelnost rodiny a přátelských vztahů každého člověka. 

co je domácí hosPicová 
Péče a  v čem sPočívá?

Domácí hospicová péče je péče 
poskytovaná lidem, kteří trpí nevy-
léčitelnou chorobou v pokročilém 
nebo konečném stádiu onemocnění 
(nejčastěji se jedná o onkologické 
nemoci). Jejím cílem je zmírnit bo-
lest a další tělesná a duševní strádá-
ní a udržet co možná největší kvalitu 
života. Tato péče pacientům umož-
ňuje strávit poslední dny či týdny ži-
vota bez nesnesitelné bolesti doma 
mezi svými blízkými. Spočívá v holis-
tickém (celostním) přístupu ke klien-
tovi. Nelze pečovat pouze o nemoc-
né tělo, důležité jsou i další potřeby 
člověka – psychologické, sociální 
a spirituální. Jde o to, aby pacient ze-
mřel v kruhu svých blízkých, ne v ne-
osobním prostředí nemocnice. Před-
pokladem pro poskytování domácí 
hospicové péče je tedy ochota ro-
diny pečovat o nemocného. Přesto-
že rodinu v maximální možné míře 
podpoříme, většinová péče zůstává 
na ní. 

doProvázeT umírajícího 
určiTě není snadné. 
nemají z Toho lidé obavy?

Doprovázení umírajícího je sice 
velmi náročné, ale je také velmi po-
třebné. Vždyť vezměme v úvahu, že 
90% lidí umírá v institucích, mnoh-
dy izolovaní a osamocení. Přitom 
právě 90% lidí chce zemřít doma 
v kruhu svých nejbližších. Lidé, kteří 
se rozhodnou pečovat o svého blíz-
kého mají samozřejmě obavy, jestli 
to zvládnou, ale při zajištění veškeré 
možné pomoci se to ve většině pří-
padů zdaří. Vysvětlíme jim, co a jak je 
třeba dělat, jaké mohou nastat kom-
plikace. Pacientům i jejich rodině je 
24 hodin denně, 7 dní v  týdnu k dis-
pozici lékař, zdravotní sestra, sociální 
služby a duchovní. Jsme stále na tele-
fonu, poskytujeme rodině psychickou 
podporu. Když pacient zemře, jsou 
příbuzní i přes svůj smutek šťastní, že 
s ním mohli až do poslední chvíle být, 
viděli, že zbytečně netrpí. Jsou šťast-
ní, že jej mohli ošetřovat, že pro něho 
udělali maximum, že to dokázali.

jak mohou lidé o službu 
PožádaT?

Zájemci mohou o službu požádat 
svého ošetřujícího praktického nebo 
odborného lékaře. Vzhledem k tomu, 
že péče je hrazena ze zdravotního 
pojištění, předepisuje ji vždy lékař. 
V našich střediscích Vám rádi osobně 
nebo telefonicky poskytneme jakéko-
liv další podrobnější informace.

jaké zdravoTnické výkony  
naPříklad ProvádíTe?

V rámci domácí hospicové péče 
poskytují specializované zdravot-
ní sestry komplexní zdravotní péči, 
která je odborně srovnatelná se 
zdravotní péčí v nemocnicích či ji-
ných zdravotnických zařízeních. Ze 
širokého spektra prováděných vý-
konů lze uvést např.: infuzní terapii, 
aplikaci léků tišících bolest včetně 
aplikace opiátů, prevenci a léčbu 
opruzenin a dekubitů, kyslíkovou 
terapii, odsávání, polohování, ošet-
řovatelskou rehabilitaci atd. Vedle 
zdravotních výkonů nabízíme i dal-

ší návazné služby. Jedná se např. o zajištění pečovatelské 
služby nebo služby osobního asistenta, zprostředkujeme po-
moc duchovního nebo psychologa – ať už pro nemocného 
či jeho rodinu. Umožňujeme také zapůjčení kompenzačních 
pomůcek. Po úmrtí nemocného pomáháme při zajištění  
pietního odvozu těla zesnulého.

kde oblasTní chariTa Pardubice službu  
PoskyTuje?

Službu poskytujeme na Pardubicku (Pardubice, Lázně 
Bohdaneč, Opatovice nad Labem, Třebosice), Holicku (Ho-
lice, Býšť, Sezemice, Moravany) a Kostelecku (Kostelec nad 
Orlicí, Týniště nad Orlicí, Borohrádek) včetně okolních obcí.

jak je služba využívaná?

Zájem o domácí hospicovou péči neustále roste. 
Např. v roce 2012 jsme měli v domácí hospicové péči 
již 100 klientů.

jak by se dal charakTerizovaT smysl TéTo 
služby?

V dřívějších dobách bylo naprosto samozřejmé, že lidé 
umírali doma v kruhu svých nejbližších. Dnes v dobách  
institucionalizace zdravotnictví se bere nějak samozřejmě  

(i když mnohdy opravdu není jiné řešení), že člověk ve špat-
ném zdravotním stavu musí do nemocnice. A vždy tu vyvstá-
vá otázka, zda chce přemíru dalších vyšetření, hadiček, léků 
anebo zda chce být doma se svou rodinou. Ptáme se těchto 
lidí, co chtějí…. Chtěli byste to vy? Chtěl/a bych to já?

doProvázeT umírajícího nemusí býT 
mnohdy jednoduché ani Pro ošeTřující  
Pracovníky, jak To zvládáTe?

Dá se říci, že vcelku dobře. Samozřejmě, že občas cítí-
me smutek, ale zároveň nás naplňuje, že jsme mohli pomoci 
člověku a jeho blízkým. Velmi také záleží na samotné rodině, 
jak to zvládá. 

oPravdová sTaTečnosT

Jmenuji se Hana a pracuji jako zdravotní sestra v Cha-
ritě v Pardubicích. Pacienty navštěvuji přímo u nich doma. 
Ráda bych se podělila o zážitek, který patří k těm, na kte-
ré se nezapomíná. Je o rodině, do které jsem docházela, 
a i trochu o mně. I my, zdravotní sestry, máme své bolesti 
i radosti a trápí nás lidská bolest, ač se to někdy na první 
pohled nezdá.

Byl běžný, všední den. Ráno odběry krve, injekce, pak 
převazy. Čeká mě návštěva u pána, u kterého jsem ještě 
nebyla. Někdy je to pěkná „fuška“ najít dům podle adresy, 
když občas chybí popisná čísla, někde není označena uli-

ce a ty pardubické jednosměrky! Sláva, podařilo se. Zvo-
ním, otevřou se dveře. Vítá mě paní Jitka. „Dobrý den, jdete 
za tatínkem?“ Představím se, podáme si ruce. „Pojďte dál, 
sestřičko, taťka už na Vás čeká,“ vede mě do domu. V obý-
vacím pokoji leží na posteli její otec. Je hodně nemocný 
a ještě, chudák, po amputaci nohy. „Rána se nehojí, proto 
ji denně převazujeme“, říká dcera. „Ale jo, vypadá to pěkně, 
brzy Vás uzdravíme“, usmívám se. Dokončím práci, proho-
díme pár slov. Jsou to moc milí lidé, pomyslím si. Jitka, její 
bratr i jejich nemocný tatínek. Sem se bude dobře jezdit. 
A zase jedu o dům dál. Po cestě v autě přemýšlím a v du-
chu chválím Jitku s bratrem. Jemu není o nic víc než mně, 
ona bude pouze o nějaký ten rok starší. Jsou to mladí lidé 
a takhle pěkně se starají o tátu. 

Po cestě z práce mi zazvoní telefon. Je to staniční se-
stra Zuzanka. „Hani, máme novou pacientku. Je to paní 
propuštěná z nemocnice, nevyléčitelně nemocná. Rodina 
ji chce na poslední týdny života domů.“ „Jedu tam, zjistím, 
co bude paní potřebovat, a dám ti vědět. Obstarám, co je 
třeba, zítra se tam spolu sejdeme.“ Podle diagnózy, kterou 
mi Zuzanka sdělila, a momentálního stavu pacientky mi 
bylo jasné, že rodina nechce nechat paní zemřít v nemoc-
nici a že má před sebou posledních pár týdnů, možná dnů 
života. Jak moc jsem byla překvapená, že tato pacientka 
je maminka paní Jitky, vám ani nemusím říkat. Pane jo! Ne-
mocný tatínek a maminka je na tom takhle špatně. A chtějí 
ji domů. Oba ležící, vyžadující péči 24 hodin denně. Dru-
hý den se potkáváme se Zuzankou u nich před domem.  
Pro paní vezeme na zapůjčení antidekubitní matraci a mor-
finovou pumpu. Je to velký pomocník. Permanentně apliku-

Zdravotní sestry provádějí tyto úKony:
aplikaci injekcí a inzulínu, převazy ran, měření krevního tlaku a pulsu, 
vyšetření krve glukometrem, prevenci a léčbu dekubitů a bércových 
vředů, rehabilitaci, infuzní terapii, ošetřování kolostomií, urostomií, 
tracheální kanyly, péči o močové cévky atd.

domácí zdravoTní a hosPicová Péče

Příběhy našich zdravoTních sesTřiček…rozhovor...
Na podrobnosti o domácí hospicové péči jsme se zeptali staničních sester  
Zuzany Cepkové a Markéty Vaškové:

KontaKty:
Staniční sestra pro Pardubicko: Z. Cepková – 731 646 803
Staniční sestra pro Holicko: M. Vašková – 775 296 830

Vážení a milí,
ráda bych Vám poděkovala jménem naší maminky za pomoc a snahu, kterou jste přispěli k překonávání obtíží spojených s jejím nelehkým zdravotním stavem. Jsem nesmírně ráda, že byla doma mezi svými. ale bez Vaší pomoci by to bylo nemožné. Díky za charitu, protože teď si uvědomuji, jak je důležité být s blízkým člověkem do konce jeho života. Díky za Vaši náročnou a záslužnou práci.

Za celou rodinu K. 
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je nemocným dávky léků v injekcích 
maličkou jehličkou, o které pacienti 
ani neví a hlavně udržuje  stále hladi-
nu léku v těle. Nestane se tedy, že by 
tišící léky přestaly působit.

Všechny ty krabice, krabičky a ha-
dičky dovlečeme do 1. patra, do dět-
ského pokojíčku, kde sedí na posteli 
maminka. S úsměvem, ale i bolestí 
v očích nás vítá. Odvedeme se Zu-
zankou svou práci, probereme s ro-
dinou, co a jak teď bude fungovat. 
„Tak zase zítra“, loučíme se. Jitka 
nás jde vyprovodit ke dveřím. Děkuje, 
chudinka, i za úsměv. Jak to všech-
no zvládnou?! Chválím ji, jak moc je 
statečná a šikovná. Tolik si toho na-
ložili. Táta a tolik nemocná maminka. 
Za dveřmi ještě dlouho mluvíme. Jit-
ka je moc milá, hezká, vysoká a štíhlá 
paní. Perfektní účes, hezky nalíčená. 
Kde na to ještě bere energii? Obdi-
vuji ji.

S Jitkou spolu mluvíme víc a  víc. 
Probíráme i rodinné záležitosti. Vy-
práví mi o bratrovi. Rozvádí se, malé-
ho synka má u sebe. To jsem netuši-
la. Přes den je chlapeček ve školce, 
v pokojíčku jsou vždy jen perfektně 
uklizené hračky a ustlaná postýlka 
s mašinkami na peřince. V tom sa-
mém pokojíčku, kde leží jeho ne-
mocná babička, která teď už většinu 
dne jen spí. V noci ji malý andílek prý 
hlídá. Ach jo. Musíme Jitce říct, jak 
špatně na tom maminka je. Připravit 
ji na nejhorší. Lékař ji neinformoval, 
ani já netušila, že to půjde s mamin-

kou tak rychle k horšímu. Jak jí to řek-
nu? S takovou láskou o ni pečuje. 
Tak hezky se stará. Kolik toho ještě 
vydrží? Opatrně jí říkám špatné zprá-
vy. Ale jak opatrně sdělit dceři, že její 
maminka umírá? Jitka byla i tentokrát 
statečná. Měla můj obdiv. Všechno 
jsem jí vysvětlila – co může nastat, 
co by měli dělat, co ještě mohu 
pro ně udělat já. Co ještě vlastně 
můžu? Celý večer jsem na ni mysle-
la. Jestli jsme udělali maximum, aby-
chom Jitčině mamince co nejvíce 
ulevili. A jestli jsem udělala maximum 
pro Jitku. Zda jsem ji dostatečně 
podpořila.

Druhý den Jitčina maminka ze-
mřela. Odešla zcela bez bolestí, 
ve spánku, s milovanou rodinou 
po boku. Všichni se s ní rozloučili. 
Bolelo mě to, ale zároveň jsem vědě-
la, že tady, v této rodině jsem byla uži-
tečná. Uběhlo pár dní, jezdila jsem 
do jiné části Pardubic. „Máš na Cha-
ritě dopis“, volala mi kolegyně. Dopis 
byl adresován naší paní ředitelce. 
Přes bolest, jakou Jitka zažívala, na-
psala děkovný dopis. Nepopírám, že 
mě opravdu dojal. Děkovala nám, se-
strám, za naši práci a lidský přístup 
a celé naší organizaci. Opravdu to 
zahřálo u srdce. Mám krásné povo-
lání. Neměnila bych. Už kvůli lidem 
jako je Jitka. Neuvěřitelně obětavým 
a statečným. I já děkuji, Jitko. Máme 
se od Vás co učit! 

nelehké začáTky…

Pracuji u Charity jako zdravotní 
sestra v domácí péči a ráda bych se 
s vámi podělila o jednu z mých počá-
tečních zkušeností a zážitků.

Když mě poprvé vzala Markéta 
do terénu, začínaly jsme hned ráno 
u paní, kde si rozmyslíte, jestli si vů-
bec sednete. Všude špína, zatuchlo, 
za kamny v kuchyni chrastí myši. Ne-
malovalo se tu asi sto let a mezi tím 
vším pobíhá její mentálně postižený 
syn – většinou pomočený a nahý. 

A uprostřed té spouště si máte 
kleknout a v lavorku umýt bolavou 
páchnoucí nohu a potom ji sterilně 
ošetřit a zavázat. Musím přiznat, že 
to se mnou otřáslo. Do teď jsem pra-
covala v nemocnici a to je tedy abso-
lutně neporovnatelné. Váhala jsem, 
jestli vůbec tuhle práci zvládnu. Kdy-

by moje mamka viděla, co dělám, určitě by mi nezapomně-
la připomenout, že to já jsem si vybrala zdravotnictví, že 
kdyby bylo po jejím, tak učím malé děti a v ničem takovém 
se nemusím hrabat 

Mimoděk jsem si vzpomněla na Večeři Páně a na to, 
jak Ježíš myl apoštolům nohy. Tak on mohl a já se tady teď 
budu ofrňovat?

A tak jsem se sklonila a řekla si, že přece nejsem žádná 
fajnovka. A ty nohy jsem paní umyla. Od té doby už vím, že 
práce u Charity je o skutečném životě. Tak jak ho mnozí 
žijí, aniž my bychom si to vůbec dokázali představit. Je to 
služba, která mě baví a má smysl. A musím říct, že je prostě 
super mít práci, kde cítíte, že je vaše místo. Všem bych vám 
to přála také. Hezký den. (Alena)

Poslání sesTry v domácí Péči

 Po 15tileté praxi v Pardubické nemocnici, kde jsem pra-
covala jako sestra u lůžka, jsem po privatizaci Pardubické 
nemocnice odešla do Oblastní charity v Pardubicích. Zpr-
vu jsem přesně nevěděla, v čem spočívá práce v domácí 
péči. Bála jsem se, že nebudu vykonávat odbornou práci, 
na kterou jsem byla zvyklá a která mě velmi bavila.  O to víc 
jsem byla překvapena, co všechno musí sestra v domáčí 
péči umět a znát. Hlavně si musí umět vždy poradit a správ-
ně vyhodnotit situaci. Často komunikujeme s obvodním 
lékařem, popř. voláme ARO, výjimkou nejsou ani hasiči, či 
policie ČR. Když pominu odběry pro různá vyšetření, musí 
sestra umět provádět domácí dialýzu, ošetřit kolostomii, 
nefrostomie, různé pooperační rány a různé typy defektů, 
hlavně bércových vředů. Dále musí zvládat aplikovat injek-
ce, zavádět infuzní terapie, měřit glykemie glukometrem, 
krevní tlak, edukovat pacienty i rodinu, provádět rehabilita-
ce, pečovat o hospicové pacienty a mnoho dalších výkonů. 

Pečujeme též o pacienty, kteří v brzké době odejdou 
na onen svět. S tímto souvisí i spolupráce s rodinou, která 
o osobu blízkou pečuje. Právě péče o tyto hospicové paci-
enty a umírající mě nejvíce naplňuje, i když je to práce ná-
ročná jak psychicky, tak fyzicky.  Jaký  je rozdíl, zda člověk 
odchází z tohoto světa v nemocnici, nebo v domácí péči?! 
VELIKÝ. Člověk, kterému již nezbývá mnoho života na tom-
to světě, odchází lépe ve svém domácím prostředí. Jsou 
mu totiž na blízku jeho nejbližší – jeho rodina, příbuzní. Cítí 
se tak bezpečněji, je klidnější a vše zvládá snadněji. Ses-
třičky z Charity takovou rodinu navštěvují, pacienta ošet-

ří, rodině poradí, co je pro takového člověka nejvhodnější 
a  nejšetrnější v jeho postupném odchodu. Tím pomůžeme 
rodině zbavit se obav, že péči o umírajícího sami nezvlád-
nou. Mnohdy nikdo z rodiny ještě nepřišel do styku s umíra-
jícím a mají z toho strach. S takovou rodinou je nutné tento 
stav otevřeně probrat, poučit, vysvětlit, že to, co se děje, je 
zcela přirozený jev.

 Rodina by měla se svou maminkou, tatínkem, manže-
lem, manželkou, tetou… o tomto odchodu mluvit, pokud 
možno bez emocí. Často je potřeba dát do pořádku své 
osobní věci, odpustit, pokud se s někým z určitých důvodů 
zlobíme, a usmířit se. Vím, je to těžké, ale pomáhá to. Teď 
je příležitost poděkovat umírající mamince za to, co pro 
ně udělala, vyjádřit, že se jim bude stýskat, až tady jednou 
nebude. Pohladit umírajícího, podržet za ruku a prostě si 
s ním jen tak povídat. Že nevnímá? Že neslyší?. Ale vnímá 
i slyší, jen nemá sílu odpovědět. Pokud milovaného drží-
te za ruku, ucítíte slabý stisk jako odpověď – poděkování 
za vaše slova… Hodně lásky Vám všem. (Eva)

Vážená paní 
řeDitelKo,
chtěli bychom Vám 
touto cestou poděkovat, 
za perfektní a velmi 
profesionální přístup 
vašich sestřiček, které nám 
pomáhaly pečovat o naši 
maminku. maminka nám 
bohužel před dvěma dny 
po těžké nemoci zemřela, 
sestřičky se nadále starají 
o našeho tatínka, který je 
těžce postižený.

Vzhledem k tomu, 
že máme dlouholeté 
zkušenosti se zdravotním 
personálem, dovolujeme 
si vyjádřit vaší organizaci 
srdečné poděkování. 
Vaše služby jsme nikdy 
nezneužili, jelikož jsme 
zvyklí řešit své problémy 
vlastními silami. možnost 
spolupráce s vaší charitou 
v péči o oba rodiče 
nám byla doporučena 
náhodně a jsme naprosto 
zaskočeni ochotou 
a úžasným přístupem 
vašich sestřiček, které se 
nám nadále snaží usnadnit 
naší nelehkou situaci. 
proto považujeme za 
svou povinnost vyjádřit 
vám upřímné poděkování 
nejen za plnohodnotnou 
odbornou pomoc, ale i za 
velmi vlídný přístup člověka 
k člověku, který je v dnešní 
době naprosto chybějící. 

S pozdravem i.S. a R.D. 

přeJi heZKý VečeR, 
v pátek 22.2. v 6.45 mi zemřela 
maminka na kardiologii v pardubické nemocnici (byla hospitalizována 
týden od 15. 2. 2013). Chtěl bych Vám ze srdce  moc poděkovat za tak kvalitní sedmiletou péči Vašich sestřiček 
u nás doma. Smekám před vaší prací - není to samozřejmost - za celých 7 let péče pardubické charity 
se jí nikdy neobjevily proleženiny  
ani jiné komplikace.

tatínek se nyní rehabilituje na lDn v Rybitví ze selhání ledvin a se zánětem močových cest. poté bychom se 
s Vámi rádi domluvili na domácí péči o něj. Ještě jednou moc děkujeme. 

J.F. a i.F.
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V současné společnosti se obecně nahlíží na služby pro seniory a osoby 
zdravotně hendikepované jako na něco, co je pro společnost zatěžující. Světu 
jakoby vládl kult mládí a zdraví, který se snaží žít bez starostí a nevidět, že všichni 
jednou zestárneme a budeme potřebovat pomocnou ruku. Onou pomyslnou, 
ale zároveň i zcela reálnou pomocnou rukou může být právě pečovatelská služ-
ba. Předností charitních služeb je jejich komplexnost, služby se vzájemně dopl-
ňují a pomáhají zajistit co nejlepší životní podmínky našich uživatelů. 

usmíření

Do péče jsme dostali starého 
pána, který byl stále naštvaný a trou-
fám si říci, že až protivný.

Bydlel sám v malém bytě a už 
nevycházel ven. My jsme mu posky-
tovali péči 2× až 3× denně. Naše 
pracovnice byly nešťastné, protože 
ať udělaly, co udělaly, vše bylo špat-
ně. Vytipovali jsme jednu pracovnici, 
která pak k němu chodila nejčastě-
ji. Ačkoli byla rázná, zjistili jsme, že 
to nese své ovoce. Klient si oprav-
du na tuto pracovnici zvykl a i ona 
na něho, i když to zpočátku nebylo 
jednoduché. Po nějakém čase se 
ukázalo, že tento muž je naštvaný 
proto, že je vlastně nešťastný. Nebyl 
naštvaný jenom na nás, ale úplně 
na  všechny, snad na celý svět.

Naší kolegyni se postupně začal 
svěřovat s tím, co ho trápí. Sdělil jí, 
že má výčitky svědomí. Byl kdysi že-
natý a ke své ženě se vždy nechoval 
tak, jak se na správného muže sluší. 
Často jí byl nevěrný a byl málo doma. 
Možná to souviselo s jeho povoláním 
vojáka. Z tohoto manželství měl čtyři 
děti a ani jedno se s ním nestýkalo, 
protože z jeho vyprávění vyplynulo, 
že i k nim se nechoval moc hezky, ale 
hlavně mu nemohly zapomenout, jak 
trápil maminku, když ještě žila.

Klient si naši pracovnici oblíbil 
a bylo vidět, že už i jemu se lépe žije, 
když má někoho, na koho se může 
s důvěrou obrátit a má komu se 
svěřit. Změnilo se i jeho chování, už 
to nebyl takový protiva, jako na začát-
ku, i když samozřejmě měl i své slabé 
chvilky. 

Pán pomalu stárnul, byl nemocen 
a stále ho trápilo, že má čtyři děti a ty 
ani nevědí, jak žije.  Naší pečovatelce 
to také nebylo jedno, a jelikož byla 
podnikavá, zjistila si telefonní čísla 

na dvě z jeho dětí. Syn se nechtěl 
vůbec o otci bavit, že je to pro něho 
uzavřená záležitost. Dcera byla zpr-
vu také odmítavá, ale naší pracovni-
ci to nedalo a volala dceři vícekrát 
a sdělovala jí, jak otec stárne, jak je 
nemocen a jak žije. Po nějaké době 
se obě ženy shledaly osobně a dcera 
se rozplakala. Pověděla pečovatelce 
celý smutný příběh, který měl za ná-
sledek odcizení s otcem. Pečovatel-
ka sice chápala dceřino odmítání, ale 
přesvědčila ji, aby se s otcem setkala 
a aby si vše vyříkali. Dcera nejprve ne-
chtěla, ale pak i ona pochopila, že by 
jí to tížilo až do smrti a mohla by  mít 
výčitky svědomí, že nic nepodnikla. 
Dodala si odvahu a otce navštívila. 
Starý pán plakal jak malé dítě a po-
prosil dceru o odpuštění. Vše si spo-
lu vyříkali, dcera pak našeho klienta 
pravidelně navštěvovala a dokonce, 
ke sklonku jeho života, přiměla i brat-
ry, aby se s otcem setkali. 

Nebýt vytrvalosti a obětavosti 
naší pracovnice, starý pán by zůstal  
mrzutý a odcházel by z tohoto světa 
s těžkým svědomím. To, že se poda-
řilo usmířit dceru s otcem, bylo zá-
sluhou empatické pracovnice, která 
vykonávala svoji práci nejen podle 
stanovených pravidel, ale především 
srdcem.

Existují standardy kvality sociál-
ních služeb, pracovní postupy, různé 
příručky, jak práci správně vykonávat, 
ale naučit se mít rád druhé lidi a brát 
je takové, jací jsou i s jejich chybami 
a nebýt k sobě lhostejní, to Vás nikde 
na žádném kurzu nenaučí, to musí 
být v každém z nás. Ať je mezi naši-
mi pracovnicemi stále více takových 
lidí, kteří svoji práci nevykonávají je-
nom pro mzdu, ale především proto, 
že mohou někomu pomoci. 

(J. K.) 

Zajišťujeme tyto služby:
Pomoc při osobní hygieně, pomoc při podání jídla, doprovod k lékaři, péči o domácnost (úklid, praní prádla), dovoz obědů, nákupy 
a pochůzky, atd.

osobní 
asisTence
Osobní asistence je 
služba poskytovaná 
lidem s různým typem 
zdravotního postižení. 
Osobní asistent navštěvuje 
uživatele doma nebo ho 
doprovází při cestách 
mimo jeho domácnost. 
Pomáhá mu zvládat 
běžné denní úkony, aby 
mohl žít plnohodnotným 
způsobem života. 
Podporuje jeho sociální 
vztahy, samostatnost 
a nezávislost.

nabíZené služby:

•  pomoc při osobní 

hygieně

•  pomoc s oblékáním, 
při pohybu apod.

•  pomoc se stravováním 

•  pomoc s úklidem, 
nákupy, 
při pochůzkách apod.

•  doprovod 
do divadla, knihovny, 
na bohoslužbu, 
na výstavu apod.

•  doprovod do školy, 
zaměstnání, k lékaři 
apod.

•  pomoc při jednání 
s úřady a prosazování 
práv a zájmů uživatele

•  doprovázení uživatele, 
dohled 

KontaKt:
Jarmila Klimešová 
tel.: 466 335 026, 
mobil: 777 296 850

PečovaTelská služba 
KontaKty:
Pardubice:  Jarmila Klimešová – 466 335 026, 777 296 850
Lázně Bohdaneč: Dana Hanovcová – 775 296 832
Holice a Moravany: Ivana Trnková – 466 681 654, 775 296 829

Příběhy z PečovaTelské služby…

nová zkušenosT

Kdyby mi před dvěma lety někdo 
řekl, že budu pracovat jako pečo-
vatelka, tak bych mu řekla, že je to 
nemožné. Nikdy jsem nepracovala 
jinde než za stolem s doklady a po-
čítačem. Bohužel ale firma, ve které 

jsem dlouho pracovala, změnila sídlo 
a pro mě se stalo nemožné dojíždět. 
Tak jsem odešla. Dlouho se mi neda-
řilo najít práci. Skoro jsem přestala vy-
cházet z bytu. A ani moje dvě děti mě 
nedokázaly donutit bojovat. Z úřadu 
práce mě poslali na kurz pracovníka 

v sociálních službách, a i  když jsem 
byla přesvědčená, že tuto práci nikdy 
dělat nebudu, šla jsem a úspěšně 
jsem jej absolvovala. Na praxi mě 
poslali do Oblastní charity v Pardu-
bicích, kde jsem po jejím ukončení 
nastoupila jako pečovatelka.  Již 
po prvním setkání s  našimi klienty, 
jsem byla překvapená sama ze sebe. 
I děti po návratu domů okamžitě po-
znaly, že je něco jinak. Po velmi dlou-
hé době jsem se smála. A těšila se, 
až půjdu druhý den zase na praxi. 
Setkala jsem se s paní, která ve svém 
vysokém věku přišla díky zanedba-
né infekci o nohu. Hned po  vstupu 
do bytu na mě čekala neuvěřitelně 
milá a usměvavá tvář. Úžasný člověk, 
který i přes to, co ho potkalo, vyza-
řoval nakažlivým optimismem. Nikdy 
za celou dobu, co jí znám, jsem jí 
neviděla se smutnou tváří. A když 
nemám, zrovna dobrý den, tak od ní 
odcházím s úsměvem a nabitá ener-
gií. A takových sluníček mám na sta-
rost víc. Zjistila jsem ve velmi krátké 
době, že mám svou práci velice ráda. 
I když je to někdy velmi náročné a ne 
vždy veselé. Snažím se jí ze všech 
sil dělat, jak nejlépe umím. Pro mě je 
to především o tom, že nikdy nepře-
stanu být vděčná za to, že jsem díky 
takovým sluníčkům, změnila svůj po-
stoj k životu. 

(pečovatelka Lenka)

Vážená paní 
řeDitelKo,
dovolte mi, abych 
jménem rodiny pana 
J. č. poděkoval všem 
Vašim pracovnicím 
a pracovníkům, především 
pak zdravotním sestrám 
a pečovatelkám, které 
se s neskutečnou péčí, 
laskavostí a obětavostí 
staraly o našeho tatínka 
do poslední chvíle jeho 
života. 

Bohužel současná doba 
přináší hodně negativních 
vlivů do mezilidských 
vztahů, lidé se k sobě 
chovají víc jak špatně 
a proto si upřímně vážíme 
a oceňujeme služby 
poskytované zaměstnanci 
Vaší organizace. 
S přáním všeho dobrého 
zdraví 

p. č. (syn)
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Odlehčovací služby Červánky po-
máhají těm, kdo v domácím prostředí 
pečují o  seniora nebo o osobu se zdra-
votním postižením nebo s chronickým 
onemocněním, která potřebuje stálý 
dohled. Služby poskytujeme v ambu-
lantní, pobytové a terénní formě.

ambulantní  odlehčovací  služba 
je určena klientům, kteří nemohou žít 
zcela samostatně, ale rodina se o ně 
část dne stará v jejich domácím prostře-
dí. V době, kdy se o ně rodina postarat 
nemůže, poskytujeme jistotu, že jejich 
blízký nezůstane doma bez pomoci. 
Službu poskytujeme v pracovní dny 

od 7 do 18 hodin. Nabízíme dopravu 
do a  z Třebosic speciálně upravenými 
vozidly. 

Někdy také přicházejí chvíle, kdy se 
člověk o své blízké ani při nejlepší vůli 
postarat nemůže. Důvody mohou být 
různé (vlastní nemoc, služební cesta, 
dovolená,..). Pro takové situace nabí-
zíme pobytovou odlehčovací službu 
– tedy možnost krátkodobého pobytu 
(od jednoho dne do tří měsíců) v ro-
dinném prostředí bývalé fary. Po celou 
dobu pobytu zajišťujeme komplexní 
péči, včetně péče zdravotní. 

terénní  odlehčovací  službu 
poskytujeme přímo v domácnosti uži-
vatelů. Pokud si pečující osoba potře-
buje cokoliv zařídit nebo si odpočinout 
od  náročné péče, náš pracovník se 
po potřebnou dobu postará o uživatele 
služby v prostředí, na které je uživatel 
zvyklý.

živoT je fajn

Byl hezký letní den, když na poby-
tovou službu odlehčovacího zařízení 
Červánky nastoupila nová klientka. 
Z průvodní dokumentace jsme vyčet-
ly, že klientka se značnou nadváhou 
je upoutána na invalidní vozík z důvo-
du postupující roztroušené sklerózy 
a že nás tedy čeká „pořádná robota“. 
Pak jsme se seznámily a od počát-
ku bylo jasné, že to nebude práce, 
na co budeme při vyslovení jejího 
jména jednou vzpomínat. 

Protože paní D. (písmeno zvoleno 
čistě náhodně) byla od prvního dne 
rozšafná a sdílná, dala nám možnost 
nahlédnout do svého života a poznat 
ji nejen jako klientku, která potřebuje 
pomoc a péči, ale jako člověka, který 
umí a chce rozdávat ze své energie 
a životní síly. S každým dnem a veče-
rem jsme při hovoru postupně nachá-
zely mladou dívku, která se zamilova-
la, vdala a porodila dvě krásné zdravé 
holčičky, manželku, která milovala 
a vážila si svého muže, ženu, která žila 
pro svou rodinu. Idylka? Spíš jen oby-
čejný ženský život se spoustou plánů 
a očekávání. NEMOC tu neměla žád-
né místo. Když se přihlásila, nečekali 
ji. A když už o její přítomnosti věděli, 
přišla jim tak vzdálená, že snad ani 
nikdy naplno neuhodí... a neuhodila! 
Neuhodila, protože se místo toho jako 
ponurý tichošlápek do jejich životů 
vloudila nenápadně, skoro nepozoro-
vaně, ale kde zasáhla, už neustoupila. 
Pomaličku si brala sílu, schopnosti 
a  energii maminky malých nezbednic 
a později dospívajících slečen. Jak si 
choroba brala, bylo nutné se víc a víc 
opírat o  partnera, přenášet na něj po-
vinnosti a přijímat jeho pomoc. A i tam 
nemoc ukázala svoji sílu, když manžel 
paní  D. bojovat přestal a po čase 
od rodiny odešel. A tak s tou ne-
mocí zůstaly samy. Dcery, tehdy už  

dospělé mladé ženy, mamince pomá-
haly, jak jen síly stačily. Protože paní  
přestala úplně chodit a přidala se i vel-
ká nadváha, která péči značně kom-
plikovala, měly se co ohánět. Pro paní 
D. bylo obtížné krom jiného pohybo-
vat se na vozíku v malém nevhodně 
řešeném bytě, ještě obtížnější bylo 
být odkázaná na dcery se zvládnutím 
hygieny a toalety a úplně nejobtížnější 
bylo odhánět hrůzu z každého další-
ho dne, ze ztráty dalšího kousku so-
běstačnosti a sebeúcty. 

Takový příběh může skončit smut-
ně až tragicky, když člověk chmurám 
podlehne a ztratí víru v život a jeho 
smysl. Ale naše klientka si i díky lás-
ce svých dcer uvědomila, že život jí 
má co nabídnout a pokud ona sama 
neklesne na mysli, i ona toho svému 
okolí ještě spoustu dá. A dávala plný-
mi hrstmi nejen své rodině. 

Během jejího pobytu jsme kaž-
dý den začínaly zvesela už od přání 
dobrého rána až po večerní povídání. 
Paní D. nesmutnila, že je na několik 
týdnů v naší péči, ale radovala se, 
že až se vrátí, budou mít s dcerou 
(druhá je už hrdou maminou) zrekon-
struovaný byt, telefonicky úkolovala 
dělníky v bytě, živě debatovala nejen 
s námi, kteří jsme se o ni starali, ale 
i s ostatními klienty, vtipkovala a celý 
domeček pobytové služby naplnila 
optimismem a klidem silné osobnos-
ti, která se nebojí postavit osudu. 

 Její příběh i ona sama jako živý 
důkaz všeho, co vyprávěla, nám 
(pečovatelkám i klientům) oživilo 
ten příjemný pocit, že život je fajn. 
A  protože paní D. připadala fajn 
naše péče, po  několika měsících se 
k nám na pár dní vrátila (aby si dcera 
odpočinula na dovolené) a slíbila, že 
se bude vracet i nadále. A to je úplně 
nejvíc fajn. (Lenka)

Půjčovny 
komPen-
začních 
Pomůcek

Domácí péči usnadní 
vhodné kompenzační 
pomůcky, které přinášejí 
větší komfort pacientům 
i pečujícím osobám 
a umožňují uživatelům se 
sníženou soběstačností 
zůstat součástí prostředí 
a dál plnohodnotně žít 
v okruhu svých blízkých.

půjčujeme:

•  antidekubitní matrace

• francouzské hole

• chodítka

• infuzní pumpy a stojany

• kyslíkové koncentrátory

• WC nástavce, 

• polohovací postele

• sedačky do vany

• mechanické vozíky

• toaletní židle atd. ...

KontaKt:
pardubice: Anna Čevorová 
tel.:  466 335 026
mobil:  775 296 843
(po – pá: 6:30 – 15:00 hod.)

Holice: Ivana Trnková 
tel.: 466 681 654
mobil: 775 296 829
(po předchozí domluvě)

odlehčovací služby
červánky v Třebosicích
KontaKty:
Eva Janoušková – 466 970 227, 775 296 833
Tereza Ayengbe – 603 459 486

Příběhy klienTů odlehčovacích služeb červánky…

můj druhý domov

Vážení přátelé, 

chtěl bych se s Vámi podělit o dojmy, které mi zpříjem-
ňují závěrečnou část mého života. Dokud jsem byl zdravý, 
žil jsem normální život jako každý druhý. Pak najednou 
přišly problémy se zdravím a ty se postupně zhoršovaly. 
Podstoupil jsem několik těžkých operací a můj stav se 
stabilizoval, ale zůstával jsem závislý na pomoci druhých. 
Tou nejbližší byla moje manželka, která se o mě obětavě 
starala, dokud jí to zdraví dovolovalo. Pak přišel den, kdy 

byla i manželka veškerou péčí vyčerpaná. Nevěděli jsme 
kudy kam, bylo nutné poskytnout manželce odpočinek, ale 
nikam do cizího se mi nechtělo. 

Naskytla se mi však pomoc od pardubické Charity. Ta 
v roce 2009 zprovoznila zařízení Červánky, jehož účelem 
bylo odlehčit rodinám a jedincům, kteří se starají o staré či 
nemocné osoby. Toho jsem využil a po dohodě s manžel-
kou a dětmi jsem toto zařízení začal pravidelně navštěvo-
vat. Ráno mne vyzvedl řidič od Charity a odpoledne mne 
zase odvezl domů.  

Od toho dne se situace v naší rodině zlepšila. Bohužel, 
přes veškerou péči o mou osobu a volno poskytnuté mojí 
manželce, se naše zdravotní stavy stále zhoršovaly, až vyvr-
cholily manželčinou smrtí. Zůstal jsem sám.

Naštěstí ale brzy na to otevřela Oblastní charita Pardu-
bice v Třebosicích také pobytové zařízení v budově býva-
lé fary a tak jsem se stal prvním zájemcem o pobyt. Jsem 
zde velmi rád, protože mimo laskavé péče jsem zde také 
získal uznání za dobrovolnickou činnost. Uklízím a sekám 
zahradu a přece jenom udělám víc užitku než škody. A to 
ocení málokdo. Získal jsem ve stáří nový smysl života. O ví-
kendech také ještě rád pravidelně navštěvuji svoji rodinu. 
Svěřil jsem se vám a rád bych věřil, že každý z vás bude mít 
to štěstí a také někde najde svůj opravdový druhý domov, 
jako já zde v Červáncích. Váš Vláďa



více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

K základnímu poslání Charity patří 
pomoc bližnímu v nouzi, proto se Ob-
lastní charita Pardubice věnuje od roku 
2010 také rodinám s dětmi v tíživé ži-
votní situaci. Jedná se o službu soci-
ální prevence poskytovanou bezplatně 
v rámci sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi (podle zákona o so-
ciálních službách č.108/2006 Sb.) 
na Pardubicku, Holicku a Chrudimsku. 

Tento typ služby je určen pro rodi-
ny, které se dostaly do nepříznivé život-
ní situace, kterou nejsou schopny řešit 
vlastními silami ani s pomocí širší rodi-
ny. Neřešení složité životní situace pak 
může vést k ohrožení bezpečí dítěte 
a následnému odebrání z rodiny. „Na-
šimi uživateli jsou rodiny, které trápí 
různé starosti či obtíže. V situaci, 
kterou již nedokážou nebo nemohou 
vyřešit vlastními silami, je možnost 
obrátit se právě na Sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi, kde 
rodinám pomůžeme tuto obtížnou 
situaci překonat a zvládnout. Kaž-
dá naše rodina je individuální, proto 
i starosti, které řeší, jsou velmi růz-
né. Řešíme kupř. problematiku školy 
a školní docházky, urovnání vztahů 
v rodině, vymezení pravidel a režimu 
pro dítě, či vzájemný respekt mezi 
členy rodiny. Pracujeme také s rodi-

či, kteří nevědí, jak o své děti vhodně 
pečovat, reagovat na jejich potřeby, 
nebo kteří si prostě neví rady s jejich 
výchovou,“ upřesňuje vedoucí služby 
B. Nováková.

Součástí služeb je rovněž pomoc 
při zajištění chodu domácnosti, pora-
denství a pomoc s vyřízením sociálních 
dávek, dluhů a podpora při hledání 
zaměstnání. „Usilujeme o to, aby ro-
diče zvládli plnit své závazky, spoje-
né i s platbou za bydlení a neohro-
zili tak integritu dětí ztrátou bydlení. 
Vždy podporujeme rodinu ve vlastní 
aktivitě a možnostech řešení, aby se 
do budoucna zvládla s problémy vy-
pořádat sama. Smyslem naší práce 
je pomoci rodině dostat se z nepří-
znivé a ohrožující situace, naučit ji, 
jak se s problémy vypořádat a kde 
hledat zdroje pomoci, aby situace 
opět nenastala. Napomáháme rodi-
nám k tomu, aby se staly schopné 
opět fungovat ve všech svých funk-
cích. Zároveň našimi metodami prá-
ce předcházíme závislosti rodiny na 
poskytované sociální službě,“ říká 
vedoucí služby.     

Původní, čistě terénní forma práce 
(tzn. přímo v domácnosti rodiny, do-
provázení členů rodiny na úřady, do 

škol, do institucí) byla postupně roz-
šířena. Jedná se zejména o pořádání 
případových konferencí, službu media-
ce a nově také o zajištění rodinné tera-
pie. Tyto aktivity zajišťujeme v konzul-
tační místnosti v sídle Oblastní charity 
Pardubice. 

V letošním školním roce se také 
podařilo zrealizovat projekt doučová-
ní  dětí  dobrovolníky v RVC Holou-
bek v Holicích a v Kulturním domě 
v Dašicích. Mgr. Nováková dodává: 
„Pro každou naši rodinu je úspě-
chem něco jiného, podle toho, jaké 
obtíže řešila. Jedné rodině jsme tře-
ba pomohli upravit životní podmínky 
tak, aby se mohlo vrátit dítě z dětské-
ho domova zpátky k rodičům, jinde 
zase zajistit splátky dluhu a nepřijít 
tak o bydlení. Rodiny nás vnímají jako 
pomoc k tomu, aby se jim dařilo lépe, 
a mnoho z nich o nás mluví i se svou 
rodinou a přáteli.“

Služby pro pěstouny jsou novou službou, kterou Oblastní charita Pardubice posky-
tuje od roku 2013. 

Podporujeme pěstounské rodiny a jejich děti a pomáháme naplňovat jejich základní 
potřeby. Posilujeme rodinné vztahy a vazby, pracujeme na souladu mezi jednotlivými 
členy rodiny. Podporujeme vlastní identitu pěstounských dětí a pomáháme jim vyrovnat 
se s životem v náhradní rodině. Pěstouny podporujeme v péči a výchově a pomáháme 
jim překonat překážky, které se mohou v průběhu pěstounské péče vyskytnout. Pracu-
jeme s pěstouny, pěstounskými dětmi a s vlastními dětmi v pěstounské rodině. 

Službu poskytujeme terénní formou (podle dohody s pěstouny) v oblasti Pardubic, 
Holic, Chrudimi, Moravan a Luže a ambulantní formou. Ambulantní setkání probíhají 
po předchozí domluvě v Pardubicích (Češkova 1247) a v Holicích (Dudychova 782).

Pomoc rodinám v nouzi služby Pro PěsTouny
KontaKty:
Barbora Nováková – 461 100 445, 777 296 826
Michaela Svobodová – 461 100 445, 733 161 620

KontaKty:
Michaela Svobodová – 461 100 445, 733 161 620
Barbora Nováková – 461 100 445, 777 296 826

hledáme 
dobrovolníky 

Pro doučování dětí 
v dašicích a v Holicích  

a Pro práci s dětmi 
v rodinách 
(doprovázení dětí 

na kroužky, trávení volného času 
s dětmi atd.) 

v pardubicích, sezemicích 
a v třemošnici.

pomáháme v těchto oblastech:

•  doprovázení a podpora – pomoc při řešení nejrůznějších témat 
či obtíží, specifická pomoc při přijetí a odchodu dítěte z rodiny

•  odborné sociální poradenství a odborné služby – poradenství 
v různých životních situacích, zajištění terapie, supervize,  
psychologa, doučování dětí, apod. 

•  poskytnutí podpory při péči o svěřené dítě – zajištění krátkodobého 
hlídání dětí či odlehčovacího pobytu pro dítě 

•  vzdělávání

•  kontakt s biologickou rodinou dítěte a zajištění prostoru pro setkání

•  sledování a naplňování dohody o výkonu pěstounské péče

naše cíle:

•  PODPůRNé A STABILNí PROSTřeDí PěSTOuNSKé RODINy

•  SOuLAD MeZI JeDNOTLIVýMI ČLeNy RODINy

•  PřeKONáNí OBTíží A PřeKážeK V PRůBěHu PěSTOuNSKé PéČe 

•  SPOKOJeNOST DěTí A RODIČů

nabízíme služby pro ospod 
(oddělení sociálně – právní ochrany dětí)  

a pověřené osoby: hlídání dětí (v rvC Holoubek) 
a různé druhy vzdělávacích seminářů, 

zajistíme prostory a moderátora 
pro setkávání skupin pěstounů 

(pro vzájemné sdílení a výměnu zkušeností, 
důvěrné prostředí)

MODLITBA ZA CHARITU 
Bože, nebeský Otče, 
Tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta  
v trpělivém snášení bolestí,  
křížů a zkoušek. Prosíme Tě 
za všechny trpící bratry a sestry, 
které jsi s důvěrou svěřil  
do charitní péče.  Dej jim pocítit 
svou blízkost, útěchu i pomoc 
a tam, kde jejich síly nestačí, 
prokaž svou nekonečnou dobrotu 
a lásku.  

Pane Ježíši Kriste, 
Tys sytil hladové a uzdravoval 
nemocné a také nás vybízíš 
k pomoci bližnímu a k milosrdné 
lásce.  Proto se s důvěrou 
obracíme k Tobě, abys dal všem 
pracovníkům Charity potřebnou 
sílu, moudrost, trpělivost i dostatek 
prostředků k uskutečňování tohoto 
nelehkého poslání, a prosíme, abys 
vyslyšel jejich modlitby.  

Bože Duchu Svatý, 
buď posilou všem trpícím a dej, 
ať poznají, že jsi je vyvolil mezi 
ty, které evangelium nazývá 
blahoslavenými, a svými oběťmi 
dokážou být podporou pro druhé. 
Sešli svoje požehnání na celou 
Charitu, na všechny, kterým utrpení 
světa i bližního není lhostejné, 
i  na ty, kteří před ním zavírají oči 
v  domnění, že se jich netýká.  

Amen.
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Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, které v dubnu 2013 oslavilo již druhý 
rok svého působení, je jedním ze středisek Oblastní charity Pardubice a jeho služeb 
využívají rodiny z Holic i z širokého okolí. Po celý týden nabízí nejen dětem možnost 
účastnit se různých zájmových a vzdělávacích aktivit. Z široké nabídky jmenujeme:

 „baby  studio“ pro maminky s batolaty, program „všeználek“ určený dětem 
předškolního věku (bez přítomnosti rodičů), které nechodí do mateřské školy, a pro-
gram „už vím proč“, v němž se děti hravou a zábavnou formou seznamují s někte-
rými principy a zákony přírodních věd. Každé dopoledne je pro děti s rodiči otevřená 
volná herna, čtvrteční podvečery patří večernímu zpívání dospělých.

Přestavbou podkroví realizovanou v loňském roce v rámci Programu rozvoje 
venkova ČR vznikly nové prostory sloužící pro montessori vzdělávání, jako školící 
místnost a pro doučování dětí. Doučování, při němž pomáhají dobrovolníci, funguje 
zároveň jako prevence problémů ve škole. Od září 2012 zde také probíhá vzdě-
lávací projekt mami, tati, pečuj, praCuj CZ.1.04/3.4.04/76.00245, nejen 
pro rodiče vracející se po rodičovské dovolené na trh práce, který je financován 
z eSF prostřednictví OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Kromě pravidelného programu je velký zájem o tradiční jednorázové akce, pře-
devším o Dětský den s dobrovolníky. Nezapomínáme ani na společné setkávání se 
seniory a navázali jsme spolupráci i s holickými dětskými domovy.

Rodinné centrum DaR funguje především jako místo  
setkávání rodičů (i prarodičů) s dětmi různého věku. V prů-
běhu školního roku probíhají každé úterý a pátek pravidel-
né dopolední  programy  pro  maminky  s  malými  dětmi 
předškolkového věku. odpolední setkání s většími dětmi 
bývají inspirována lidovými tradicemi, dotýkají se klíčových té-
mat v životě dětí (rodina, kamarádství, příroda, povolání,…). 
Středeční večery pak slouží k vzájemnému sdílení maminek 
a babiček, věnují se tvoření, 1× měsíčně je zpestřují muziko-
terapeutická setkání – relaxace napříč generacemi.

Od začátku roku 2013 se úspěšně rozběhly úterní hudeb-
ně pohybové hrátky předškolkových dětí s rodiči: elce, pel-
ce, kotrmelce. Páteční dopoledne probíhají podle metodiky 
zážitkové pedagogiky Margot ederové „aby malé bylo vel-
ké“ (Vždy si také něco dobrého uvaříme, nebo upečeme 

Jednu sobotu v měsíci se scházíme ke společnému 
tvoření: keramika pro malé i velké, velikonoční tvořivé dílny, 
podzimní tvořivé dílny, výroba adventních věnců, výroba dárků 
pod stromeček, korálkování, plstění z ovčího rouna, pletení 
košíčků z papírové hmoty, šití, batikování, malba na hedvábí, 
paličkování, aranžování květin apod. učíme se novým i staro-
dávným technikám. Sobotních setkání využívají maminky, ba-
bičky i tatínkové, kteří chtějí s dětmi zažít radost ze společně 
vytvořeného díla. 

Nabízíme besedy s přednáškami, na které zveme lékaře, 
psychology a jiné odborníky. V dubnu 2013 jsme zahájili vzdě-
lávací program m_anima pro maminky na rodičovské dovo-
lené či nezaměstnané, kteří na sobě chtějí pracovat a uvažují 
o návratu do zaměstnání. Cílem kurzu je zvýšit pravděpodob-
nost úspěšného návratu do zaměstnání, získat zdravé sebevě-

domí a naučit se sladit práci a domácnost. Program je vytvo-
řen odborníky z řad psychologů a je podporován evropskou 
unií.  Souběžně probíhá program pro děti „mamiňáček“.

Centrum využívají nejen lidé z Luže a okolí, ale i pacienti 
a klienti Hamzovy odborné léčebny (léčebna pro děti a do-
spělé v Luži–Košumberku), lidé zdraví i hendikepovaní. Jsme 
rádi, že u nás dochází ke sblížení a vzájemnému obohacení 
mezi lidmi bez ohledu na věk, zdraví či hendikep. 

novou  službou  pro  klienty  rodinného  centra  dar 
v luži je „Krizová intervence tváří v tvář“  poskytující mož-
nost osobního rozhovoru se sociální pracovnicí speciál-
ně vyškolenou pro tento typ pomoci. služba je nabízena 
1× měsíčně zdarma pro každého člověka, který se na-
chází v obtížné životní situaci.

rodinné a vzdělávací cenTrum 
holoubek – holice

rodinné cenTrum dar 
(děTi a rodiče) luže

KontaKt:
Milena Vohralíková – 733 141 960

KontaKt:
Alžběta Jasanská – 606 728 504

rodinné a vZdělávaCí 
Centrum je otevřeno všem 
ZájemCům a HoloubeK vždy 
s oCHotou přijme pod svá 
Křídla nové návštěvníKy 

vzdělávání zdarma
pro občany Pardubického a Královehradeckého kraje

rodinné a vZdělávaCí Centrum HoloubeK oblastní CHarity pardubiCe ve spolupráci s partnery RPIC Pce 

a město Holice realizuje v období září 2012 až červen 2015 vzdělávací projekt mami,  tati,  pečuj,  praCuj 
CZ.1.04/3.4.04/76.00245, jehož cílem je podpořit zaměstnanost v Pardubickém a Královehradeckém kraji. Dvěma hlavními klíčovými 
aktivitami jsou: realizace vzdělávacích kurzů pro ženy i muže vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo osoby na trhu práce 
znevýhodněné a informování zaměstnavatelů o možnostech slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců prostřednictvím gen-
derových miniauditů. 

V červnu 2013 skončil druhý z celkem sedmi obdobných tříměsíčních vzdělávacích cyklů, v němž se účastníci naučili v rámci počíta-
čových kurzů pracovat s programy Word, excel, PowerPoint a aplikací Google Apps. Zdokonalili se v anglickém jazyce a intenzivně pracovali 
na osobním rozvoji. „Za nejpřínosnější považuji uvědomění si toho, jaké jsou ve mně hodnoty a schopnosti, které lze snadno prodat 
a využít v zaměstnání,“ říká jedna z absolventek. Prožitkově koncipované vzdělávání probíhá nejčastěji v pondělky a středy v RVC Holou-
bek, navíc si účastníci celého tříměsíčního vzdělávacího cyklu dvakrát dopřávají pobytové vzdělávání (na začátku a konci vzdělávacího cyklu) 
v rekreačních zařízeních.

Těm, kteří se z časových důvodů nemohou zúčastnit celého tříměsíčního cyklu, nabízíme možnost přijít na jednotlivé, tzv. otevřené 
semináře, zahrnující tato témata: Mediální gramotnost, Přechod dítěte z rodinné výchovy do školských zařízení, Finanční gramotnost, Jak 
založit podnikání a Jak se postavit genderovým stereotypům při slaďování rodinného a pracovního života.

Projekt je financovaný z eSF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR, pro účastníky jsou tedy všechny aktivity zdarma včetně 
zajištěného hlídání dětí. 

www.maTaPE.cz



více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Oblastní charita Pardubice podporuje již několik let misijní  činnost  benedik-
týnského opatství münsterschwarzach v Německu. Podpora spočívá ve sběru 
použitých známek získaných od různých dárců z celé ČR, které jsou dobrovolníky 
zpracovávány a tříděny podle daných kritérií a předávány mnichům. Ti je pak prodá-
vají a ze získaných financí podporují misijní činnost především v Africe. 

Protože se naši dobrovolníci (senioři) věnují této činnosti opravdu s velkým nasa-
zením a od posledního předání známek benediktýnům uplynuly již téměř dva roky, 
vypravili jsme se v druhé polovině června 2013 do Bavorska znovu. Když v opatství 
náš náklad zvážili, zjistili jsme, že činil rovných 90 kg!

V Münsterschwarzachu nás přivítalo velké horko (podobně jako tou dobou u nás) 
a také přívětivý P. Richard, který má na starosti koordinaci misijní činnosti, spolu 
s dalšími pomocníky. Z daru měli velkou radost, pochválili práci dobrovolníků a vyjas-
nili nám některé podrobnosti pro další třídění známek. Od P. Richarda, který nějakou 
dobu na misiích v Africe působil, jsme se také dozvěděli spoustu zajímavých infor-
mací o misiích. 

V sobotu 6. října 2012 proběhla v novém areálu Skautské-
ho centra Vinice Pardubice oslava 20. výročí založení ob-
lastní  charity  pardubice. Oslavy se zúčastnili představitelé 
nadřízené Diecézní katolické charity Hradec Králové, pracov-
níci Oblastní charity Pardubice (včetně dobrovolníků), uživatelé 
služeb a četní hosté z Čech i ze zahraničí.  

Před samotným zahájením byla slavena děkovná mše svatá 
v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. Poté se již účastníci 
přesunuli do příjemného prostředí Skautského centra, kde 
na úvod se svým proslovem vystoupili mimo jiných také Ing. 
Roman Línek, MBA náměstek hejtmana Pardubického kraje 
a dlouholetý podporovatel OCHPA, Ing. Pavel Šotola, radní 
Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor a Mgr. Jin-
dřich Tauber, náměstek primátorky města Pardubice.

Během pestrého programu prezentovali pracovníci práci 
jednotlivých středisek. Součástí programu byla i vystoupení 
uživatelů odlehčovacích služeb Červánky, taneční vystoupení 
a módní přehlídka. Večer program zakončil slavnostní ohňostroj 
– dar od pana Pavla Malého z pardubického PyRO SeRVISu.

Počátky misijní činnosti benediktýnů se datují do období 
konce 19. století. už tedy více než 100 let jsou mniši zapojeni 
ve vzdělávání, zdravotnictví, péči o životní prostředí a ve službě 
pomoci při rozvoji znevýhodněných oblastí. Hlavní úkol misií 
v africe dnes vidí P. Richard v tom, že je třeba naučit domo-
rodce, aby si pomohli sami a nespoléhali na pomoc zven-
čí. „Mentalita domorodého obyvatelstva je jiná než naše 
evropská, nejsou zvyklí myslet na budoucnost a plánovat. 
Žijí jen pro dnešní den, nepřemýšlí o zítřku. Afričan je scho-
pen pár dní pracovat, a když dostane zaplaceno, další den 
už do práce nepřijde.“ Benediktýni podle svého hesla „Ora 
et labora“ (= „modli se a pracuj“) zakládají v Africe nemocnice, 
školy a různé druhy podniků a dílen: krejčovské, truhlářské, 
řeznictví, pekařství,… 

Právě vzdělávání považuje P. Richard za velice významné. 
Děti ve školách navíc hodnotí jako velmi disciplinované. „Děti 
jsou rády, že mohou do školy chodit. Výhodou oproti stát-
ním školám je, že ke každé škole patří internát. Doma často 
nemají vodu, elektřinu ani stůl, na kterém by si mohly dělat 
úkoly. Dětem se věnujeme i po škole, musejí také pomáhat 
např. ve školní kuchyni. Učíme děti pomáhat si navzájem, 
vedeme je ke křesťanským hodnotám.“ 

Důležité je působení misionářů i v oblasti zdravotnictví. 
Kromě klasických nemocnic existují v Africe také tzv. mobilní 
nemocnice, kdy lékaři a zdravotní sestry vyjíždějí za pacien-
ty do buše speciálně vybaveným automobilem. Oproti našim 
zvyklostem pacienti v nemocnicích nedostávají jídlo, pokrmy 
jim vaří jejich příbuzní a nosí do nemocnice. 

Velkým problémem v Africe je nedostatek pitné vody. Lidé 
pijí převážně vodu, která naprší. Benediktýni proto organizují 
kampaně na pomoc vybudování studní po celé Africe, staví 
jednoduché ruční pumpy a potrubí na rozvod vody. Čistá voda 
vytékající z kohoutku je pro většinu afrických obyvatel jedineč-
ným zážitkem.

Jak vidíte, člověk nemusí být zrovna cestovatelem a mít vel-
ké množství peněz, aby mohl pomáhat při misiích. Někdy stačí 
jen prohledat půdu a najít staré pohledy se známkami…   

Pomáháme misiím oslava 20ti leT 
oblasTní chariTy Pardubice

„Někdy si myslíme, že chudoba je jenom být hladový, 
nahý a bez domova.

Chudoba těch, kdo jsou nechtění, nemilovaní 
a zanedbávaní, je ta největší chudoba. Tento druh 

chudoby musíme léčit ve svých domovech.“

Matka Tereza

nezáleží na věku, koledovat může každý. 
přihlásit se mohou jednotlivci i skupinky přátel či celé rodiny.

vojtěch Gottwald, mobil: 733 161 618
e-mail: dobrovolnickecentrum@charitapardubice.cz 

hledáme nové 
Tříkrálové KoledníKy    

sběr šaTsTva 
a humaniTární šaTník

Ve spolupráci s Diakonií Broumov organizujeme 
jednou za dva měsíce na hlavním nádraží 

v Pardubicích (převážně poslední pátek a sobotu 
v měsíci) pravidelný sběr šatstva a potřebných věcí 

(obuv, lůžkoviny, hračky, brýle atd.). 
Diakonie Broumov materiál zpracovává, třídí 
a značnou část rozváží do tzv. třetích zemí.  

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí Magistrátu 
města Pardubice realizujeme také provoz úschovny 

oděvů (tzv. humanitárního šatníku) pro potřeby 
osob a rodin s dětmi ohrozených sociálním 

vyloučením. 
nově spolupracujeme se službami města 

pardubic a.s., které na separačním dvoře 
v Dražkovicích zajistily zvláštní uzavřený kontejner, 

do něhož lze věnovat starší nepotřebný nábytek, 
který však ještě mohou využít sociálně slabé rodiny. 

Více informací naleznete na našich webových 
stránkách

www.pardubice.charita.cz

hledáme švadlenKy
dobrovolnice

které by nám pomohly s výrobou kostýmů  
pro Tříkrálovou sbírku. Materiál dodáme,  

šít mohou doma nebo přímo u nás  
v prostorách OCHP (máme 1 šicí stroj). 

vojtěch Gottwald, mobil: 733 161 618
e-mail: dobrovolnickecentrum@charitapardubice.cz

domácí práce 
všeho druhu
nabízíme novou službu  
nejen pro seniory

•  Drobné instalatérské práce 
•  Montování a údržba nábytku, 

montování poliček, zavěšení obrazů  
a jiných předmětů

•  Výmalba interiérů, pokládka 
podlahových krytin, obnova nátěrů,…

•  Zahradnické práce
•  Úklid domácnosti a sněhu 

Garantujeme:
solidní jednání – vstřícný přístup

ceny přijatelné pro seniory

KontaKt:  anna čevorová
tel.: 466 335 026, mobil: 775 296 843



dms – pomoc rodinám v nouzi

Jednorázově ve tvaru: dmsmezerapomoCrodinam 

Roční podpora: dmsmezeraroKmezerapomoCrodinam  
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Pardubice obdrží 27 Kč. 
Při roční podpoře Vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc. 
Více na www.darcovskasms.cz 

děKujeme Za vaši podporu.        

projekt můžete podpořit zasláním dárcovské sms 
na číslo 87 777:

nabízíme tyto služby:
•  Domácí zdravotní péče

•  Domácí hospicová péče

•  Pečovatelská služba

•  Osobní asistence

•  Půjčovna kompenzačních pomůcek

•  Odlehčovací služby Červánky v Třebosicích  
(ambulantní, pobytová a terénní forma)

•  Pomoc rodinám v nouzi  
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

•  Služby pro pěstouny

•  Domácí práce všeho druhu
naše služby se vzájemně doplňují a pomáhají 
uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky. 

pardubiCe – V Ráji 732, 530 02 Pardubice
tel.: 466 335 026, mobil: 775 296 843, 
e-mail: info@charitapardubice.cz

HoliCe – Palackého 1131, 534 01 Holice
tel.: 466 681 654, mobil: 775 296 829 
e-mail: holice@charitapardubice.cz

láZně boHdaneč
Šípkova 49, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 466 924 120, mobil: 775 296 832, 
e-mail: bohdanec@charitapardubice.cz

moravany – nám. Hrdinů 13, 533 72 Moravany
tel.: 466 950 441, mobil: 775 296 829, 
e-mail: moravany@charitapardubice.cz

třebosiCe – Třebosice 10, 530 02 Pardubice
tel.: 466 970 227, mobil: 775 296 833, 
e-mail: trebosice@charitapardubice.cz

rodinné a vZdělávaCí Centrum 
HoloubeK – Dudychova 782, 534 01 Holice
mobil:  733 141 960
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz

rodinné Centrum dar
Družstevní 213, 538 54 Luže, 
mobil:  606 728 504
e-mail: alzbeta.melkusova@email.cz

vydává oblastní charita pardubice, v ráji 732, pardubice, tel: 466 335 026, e-mail: info@charitapardubice.cz,
www.pardubice.charita.cz, Sbírkové konto: 2800235245/2010 Fiobanka, a.s.

www.pardubice.charita.cz

středisKa oblastní charity pardubice

pRinCipY naŠí pRáCe:
• liDSKoSt
• inDiViDuální příStup
• DoStupnoSt
• oDBoRnoSt
• DiSKRétnoSt
• FlexiBilita


