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Slovo ředitelky

Milí přátelé,
každý nový rok bývá spojen s očekáváními.
Jaký asi bude, co nás čeká? Zvláště pak u
roku 2021 jsou očekávání o to větší, že za
sebou máme rok velmi náročný a plný nečekaných a neobvyklých situací.
Také naši činnost v loňském roce epidemie
koronaviru velmi ovlivnila. V našich službách
pro seniory to znamenalo a stále ještě znamená mnoho omezení. Ať již to byl zákaz
návštěv u klientů v domovech, zpřísnění hygienických opatření, nebo neustálé testování
zaměstnanců a klientů. Postupně byly navíc
nemocí Covid-19 zasaženy všechny naše
domovy. To vše přineslo do služeb mnoho únavy a stresu, ale naopak také vysoké
odhodlání a sílu vše zvládnout. Ukázala se
také solidarita uvnitř Charity, kdy si v těchto
vypjatých chvílích neváhali zaměstnanci napříč službami pomoci. Jsem ráda, že nás tyto
těžké chvíle nezlomily, a zároveň jsem hrdá
na své kolegy a zaměstnance, že vše zvládli.
Navzdory koronaviru můžeme celkově hodnotit uplynulý rok jako úspěšný. Podařilo se
nám dokončit rozsáhlou rekonstrukci Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.
Poté, co byl Domov v srpnu za účasti veřejnosti slavnostně požehnán biskupem Martinem, se do něj vrátili zpět klienti a postupně jej zabydlují. Velké poděkování za tento
úspěch patří mnoha sponzorům a dárcům,
ale také všem mým kolegům, na jejichž bedrech ležely úkoly spojené s otevřením, stěhováním a administrací.
A co nás tedy v novém roce čeká? To bude
tak trochu záležet i na každém z nás. Přeji
nám všem hodně Božího požehnání, zdraví, ale také odvahu zvládat
těžkosti, naději, že bude líp, a
hlavně radost.
Helena
PASCHKEOVÁ
ředitelka

Tři králové jsou online
Letošní Tříkrálová sbírka bude úplně jiná
než kdykoliv předtím. Koledníci do ulic
nevyrazí a nebudou zpívat „My tři králové
jdeme k vám…“ Tedy ne fyzicky. Ale online
jsou koledníci připraveni.
Kdyby někdo navštívil týden před Vánocemi
ředitelnu Charity Jeseník, musel by překročit
hromady připravených tašek pro koledníky,
aby se dostal k paní ředitelce. Vše se chystalo
na klasickou koledu. Ale čísla nakažených začala stoupat a plány se začaly měnit.
Stupeň 5 znamenal stop koledování, stop
Tříkrálové sbírce, jak byla doposud. A tak se
v úterý 29. prosince obtelefonovávali všichni
koordinátoři a koledníci, že koleda se ruší, a
že potřebujeme pomoc s náhradními verzemi.
Naši tříkráloví dobrovolníci nezklamali – hned
začali přemýšlet, kam by se kasička u nich
v obci mohla dát, kam se dá plakát, jak se na
obci zařídí přenos informace ke všem obyvatelům. Nestačili jsme se divit a z beznaděje,
která na nás padla, najednou začala zase svítat naděje.
Začali jsme rozesílat maily, jak je možné Charitu podpořit. A abyste to věděli i Vy, naši čtená-

ři, tady Vám je předkládáme: v obcích a městech budou na různých místech umístěny
kasičky (místa zveřejníme u nás na webu,
někde je zveřejní i samy obce a města).
Pokud chcete slyšet koledu, pak navštivte
stránky www.trikralovasbirka.cz a pusťte si
ONLINE koledu. Pak můžete i online darovat
do kasičky. Nezapomeňte v druhém kroku vyplnit, že chcete podpořit Charitu Jeseník. Jen
tak zůstanou Vaše peníze v našem regionu.
Pokud už bylo koled dost a víc slyšet nechcete, můžete přispět přímo na účet:
66008822/0800, variabilní symbol Charity Jeseník: 77708008.
A pro ty, co vládnou mobilním bankovnictvím,
je tu QR kód (tedy na plakátu uvnitř Okénka).
Prosíme, nezapomínejte, že peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají našim službám, které zase
pomáhají potřebným z našeho regionu. Výtěžek letošní sbírky bude použit na zakoupení
auta pro Charitní pečovatelskou službu a taky
na novou pračku a sušičku do naší prádelny
ve Vidnavě. Možná je čas zkusit přispět tentokrát jinak, nebo si svou kasičku zase najít. Za
jakýkoliv dar budeme vděční. Děkujeme.

Co nás čeká v lednu...
Novoroční posezení na domovech, pokud to situace dovolí.
● Tříkrálová sbírka - tentokrát bez koledníků a spíše online.
● Černé hodinky v Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.
● Začátek „duhového roku“ v Denním stacionáři Šimon v Jeseníku.
● Muzikohraní v Charitním domě sv. Anežky ve Vidnavě.
●

Čtěte dál ...
Svátky s omezeními (str. 2)
● Ocenění zaměstnanci (str. 2)
● Nová služba v Javorníku (str. 3)
● Rozhovor (str. 5)
● Zhodnocení roku (str. 8 - 9)
●
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Svátky s omezeními

Vánoční období je v pobytových sociálních službách dobou obdarovávání a návštěv. Tentokrát byla vánoční doba jiná, ostatně jako celý rok. V domovech jsou zakázány návštěvy,
omezené je i opouštění domova a někde měli svátky poznamenané bojem s Covidem.
Když před svátky došlo k mírnému uvolnění,
všichni se zaradovali. Klienty mohla za určitých podmínek přijít navštívit rodina, nebo
mohli opět za dodržení daných opatření
opustit domov. Někteří si tak konečně mohli
zajít sami koupit, co chtějí, nebo se setkat s
rodinou mimo domov. Jenže situace se začala zhoršovat a opatření se opět zpřísnila.
A aby toho nebylo málo, v Domově pokoj-

ného stáří sv. Hedviky se prokázala nákaza
Covid-19 u několika zaměstnanců, spíše
z technického úseku. A to si zrovna začali oddechovat, že ve vedlejším Charitním
domě sv. Anežky nákazu už zvládli, i když tři
kolegyně zůstávají stále doma s těžším průběhem nemoci. Nastupují opatření, aby byli
ochráněni všichni ostatní, hlavně klienti. Jenže u některých klientů se postupně objevují

první příznaky. Před svátky přijíždí sanitka a
testuje všechny klienty domova.
„Když mi v noci z 23. na 24. prosince chodily
smsky, kdo je a není pozitivní, bylo to strašné. A pak to volání s kolegyní rodinám, že
jejich příbuzný je nemocný. Musím ale říct,
že někteří byli úžasní, hodně nás podpořili,
moc jim děkuju za pochopení,“ říká Jaroslava Švecová, vedoucí domova. „Vánoce na
domově tak ale vůbec nebyly Vánoce. Bylo
nutné nastavit opatření, stěhovat klienty, vše
neustále dezinfikovat. A to v omezeném počtu pracovníků. Všichni jsme se sice snažili,
aby se klienti cítili dobře, aby dostali dárky,
které jim poslala rodina, nebo některé z Ježíškových vnoučat, ale neproběhla žádná
společná večeře, nemocní neměli chuť k jídlu, prostě ta vánoční atmosféra nešla v těch
skafandrech ani udělat. Moje poděkování
a velký obdiv patří našim zaměstnancům.
I přes velkou únavu, přesto, že si hrábli
opravdu na dno, upozadili často rodinu, šli do
práce, šli za těmi, kteří je potřebovali. A snažili se být pořád v dobré náladě, rozveselovat
je, povzbuzovat. Toho si neskutečně vážím,
opravdu moc,“ dodává.
Zaměstnancům se vedoucí snažila alespoň
zpříjemnit jejich těžkou práci a nakoupila jim
malé dárky a vitamíny. Potěšila ji také pomoc
kolegyň z jiných služeb – z Domova pokojného stáří sv. Františka, Denního stacionáře
Šimon nebo kolegyně, která je momentálně
na rodičovském příspěvku. Všem děkujeme.

Biskup ocenil naše pracovnice
O třetí adventní neděli, zvané „radostná“, převzaly z rukou biskupa Martina Davida tři
dlouhodobé pracovnice Charity Jeseník ocenění za přínos ke službě Charity v diecézi. Stalo se tak poprvé v celé dosavadní historii jesenické Charity.
Uznání za mnohaletou službu se dostalo sloužil biskup Martin, který všem oceněným
Janě Šubrtové z Domova pokojného stáří poděkoval, že právě jejich život a služba vysv. Františka, Editě Koriťákové z Denního dává svědectví o Bohu, se kterým se rozhodli
stacionáře Šimon a Marii Michálkové z Do- žít a se kterým ušli velký kus životní cesty.
mácí zdravotní péče.
Na závěr mše svaté dostalo všech 29 oceSlavnost byla z důvodu mimořádných opatře- něných po přečtení krátkého životního příbění přesunuta z října až na 13. prosince a pro- hu pamětní list, pamětní medaili sv. Hedviky,
běhla ve velmi omezeném režimu. Mši svatou kalendář a perníkové srdce.

Kalendárium
●

●

Stalo se ...

V roce 2018

Ježíškova vnoučata

1. ledna 2018 vyšlo první číslo ob-

Do projektu Ježíškova vnoučata se klienti
Domova pokojného stáří sv. Hedviky zapojili poprvé v roce 2017. Někteří z těchto
prvních Ježíškových vnoučat jsou s klienty
v kontaktu dodnes. Pravidelně každý rok
posílají k Vánocům drobnosti. V tomto projektu ale nejde jen o věcné dary. S jednou
klientkou si dokonce dopisují pravidelně
po celý rok a posílají si navzájem i fotky.

zavítal do Domova
pokojného stáří sv. Hedviky zájezdový
soubor Divadlo Slunečnice se svým
hudebním programem „Muzikoterapie
aneb léčba hudbou“.
noveného časopisu Okénko do Charity Jeseník v podobě, jakou znáte
dnes. Letos tedy začínáme už čtvrtý
ročník!
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Nová služba na Františku

V Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku došlo od 1. ledna 2021
k částečné transformaci. Z celkového počtu dvaceti přešlo čtrnáct klientů, kteří
trpí projevy demence, do služby „domov se zvláštním režimem“.
Demence je nemoc postihující stále větší procento stárnoucí populace. Je to strašák, který nás přepadá už v mladším věku, většinou
tehdy, když něco zapomeneme, popleteme,
nebo se někde ztratíme. Nejčastější formou
je demence Alzheimerova typu pojmenovaná
po německém neurologovi Aloisi Alzheimerovi, který ji poprvé popsal v roce 1906.
Narůstající množství lidí, které postihuje Alz-

heimerova choroba, začíná být velkým společenským problémem. Staří lidé ztrácí schopnost žít sami ve svém prostředí a péče o ně
je pro rodinu a blízké velmi náročná, ne-li nemožná. Přitom většina pobytových zařízení
musí zájemce s touto diagnózou odmítnout,
protože není jejich cílovou skupinou.
Charita Jeseník provozuje již několik let domov se zvláštním režimem ve Vidnavě –

Charitní dům sv. Anežky, který má kapacitu
14 lůžek. Ovšem žádostí o tuto službu přibývá a také klienti v domovech pro seniory často
onemocní nějakým typem demence. Nápad
pro transformaci Domova pokojného stáří sv.
Františka v Javorníku vzešel v průběhu rekonstrukce budovy. Nejprve se sice nabízelo
transformovat druhý domov ve Vidnavě, ale
prostory nebyly vyhovující. Zato v Javorníku
se ukázaly nové prostory jako ideální. A to i
se zachováním části budovy jako domova
pro seniory, tedy pro lidi zcela orientované.
Tak se začaly dolaďovat detaily – prostředí
jednotlivých podlaží i jednotlivé pokoje se barevně odlišily tak, aby byla orientace v domě
co možná nejjednodušší. Celý objekt byl
zabezpečen, takže nehrozí odchod a ztráta
klientů. Zároveň je umožněno svobodně se
pohybovat klientům, kteří jsou orientovaní.
Práce s lidmi s demencí má svá specifika.
Dobrou péčí a cílenými aktivitami jde projevy
nemoci zpomalit, často i stav klientů zlepšit.
Proto procházejí zaměstnanci vzděláváním
v konceptu Smyslové aktivizace, díky kterému
se stává život v domově pro staré lidi přirozenějším. Pečovatelky se zde učí, jak k lidem s
tímto omezením přistupovat, jak komunikovat
a reagovat na jejich potřeby, protože za každým projevem člověka, ať už pro okolí působí
jakkoliv zmateně, se nějaká, často hluboce
skrytá, potřeba skrývá. V nově koncipované
službě najdou lidé s demencí bezpečí a bude
jim zde poskytnuta profesionální péče.

Muzikohraní pro potěšení duše
Hudba je lékem na kdejaké neduhy a dělá radost na duši. Proto se v Charitním
domě sv. Anežky rozhodli využít moderních technologií a pustit klientům program „muzikohraní“.
Na tuto muzikoterapii s prvky aktivizace, V následujícím týdnu přišla komplikace
která je ušita na míru seniorům, dostali o trochu větší a to nařízená karanténa, kvův domově pozvánku už v listopadu. Muziko- li které se klienti bohužel nemohli společně
hraní je nabízeno každé úterý zdarma přes sejít ve společenské místnosti. Muzikohraní
webové stránky. Bohužel při prvním pokusu se tedy opět odložilo. A tak snad po svátcích,
o propojení počítače s větší obrazovkou tak, až bude situace klidnější, už budou moci zaaby klienti dobře viděli, selhala technika – městnanci tento zážitek s pomocí moderní
nenašli totiž ten správný propojovací kabel. technologie svým klientům zprostředkovat.

Stane se ...

Napsali o nás...

Černá hodinka

Nelehký boj...

I když se dny začaly po vánocích pomalu
prodlužovat, leden se stále ještě nese v duchu dlouhých tmavých večerů. V Domově
pokojného stáří sv. Františka se tak zase
budou scházet u svíček se svařeným vínem
a knížkou a společně, jako za starých časů,
číst pohádky a strašidelné povídky a povídat
si příběhy a historky z mládí. V malých skupinkách, aby všichni dobře slyšeli a vnímali.

„...Přes všechny peripetie, kterými jsme
prošli, zůstávám optimistkou a doufám,
že se situace s druhou vlnou pandemie
co nejdříve zlepší a budeme se opět moci
vrátit ke standardnímu provozu.“
Rozhovor s Helenou Paschkeovou, ředitelkou Charity Jeseník
Jesenický týdeník - 8. 12. 2020
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Sbírka probíhá od 1. do 24. ledna 2021
Přispět můžete:
- do kasiček umístěných v obcích a městech
(seznam míst najdete na webu Charity Jeseník)
-

přes ONLINE KOLEDU

-

přímo na účet: 66008822/0800, variabilní
symbol Charity Jeseník: 77708008

-

přes QR kód
Výtěžek sbírky bude použit na zakoupení:
auta pro Charitní pečovatelskou
službu
pračky a sušičky do Charitní
prádelny ve Vidnavě

DĚKUJEME

Rozhovor měsíce
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„Zažít pocit vzájemnosti,“
říká o přínosu Tříkrálové sbírky Zdeněk Beťák
Když jsem panu starostovi volala, jestli bychom s ním mohli udělat rozhovor,
byl zrovna v karanténě. Práce měl určitě i tak hodně, ale s rozhovorem souhlasil. V tuto dobu mu většinou volá koordinátorka Tříkrálové sbírky a domlouvá
s ním koledování. I tentokrát byl pan starosta připraven vyjít s koledníky pozdravit sousedy a pomoci tak Charitě Jeseník získat peníze na vybavení prádelny
ve Vidnavě a na nové auto pro pečovatelskou službu. I když se letos nakonec
nekoleduje, podělil se s námi o to, co mu Tříkrálová sbírka přináší, jaké to je být
starostou obce, ale třeba i o svá přání do nového roku.
Jste pravidelným tříkrálovým koledníkem. Pamatujete si, kdy jste koledoval
poprvé?
Tříkrálovou sbírku jsem začal chodit se
svými staršími dětmi asi před deseti lety.
V loňském roce již s námi chodil i nejmladší, tehdy téměř tříletý syn.
Co Vám koledování přináší?
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou
sbírkovou akcí v České republice. Její cíl
zůstává stále stejný – pomáhá lidem, kteří
naši pomoc potřebují. Vždy před začátkem samotné sbírky víme, pro jaký konkrétní účel budou vybrané peníze použity.
Během krátké chvíle umožňuje zažít pocit
radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím
největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Velice rád se na začátku nového
roku potkám se sousedy a také mohu začít
nový rok dobrým skutkem.

Co Vás naopak ubíjí?
Práce starosty je především náročná časově. Je těžké rozdělit čas mezi pracovní záležitosti, rodinu a volný čas. Vše se
navzájem propojuje a i ve volném čase je
mnohokrát nutné řešit pracovní záležitosti a ne vždy jen ty příjemné. Bohužel se
v posledních letech zhoršují mezilidské
vztahy a tak nějak se při řešení sporů vytrácí zdravý rozum. Jsem ale optimista a
věřím, že se vše zase spraví.

Velice rád jezdím na horském kole, na
kterém ať už sám, s rodinou nebo přáteli
poznávám nádherná místa v okolí naší
krásné obce. Také mám rád jízdu na motorce, která mi zase umožní poznávat i
vzdálenější místa. Bohužel nemám na
ni tolik času, kolik bych si přál, ale jsem
velice rád, že si alespoň jednou za rok
můžu dopřát týden s partou kamarádů.
Při těchto činnostech si nejlépe odpočinu
a „vyčistím“ hlavu.

Pracovně bych si přál, abychom byli
úspěšní při získání několika dotačních titulů, bez kterých bychom nebyli schopni
realizovat plánované projekty, které jsou
velmi finančně náročné.
Soukromě bych chtěl více času trávit
s rodinou. Pokud dovolí covidová situace, rád bych na motocyklu navštívil krásná místa v Bosně a Hercegovině.
A co byste popřál Charitě Jeseník do
nového roku?

Když byly děti menší, malovaly obrázky a
také jsme poslali snímek do foto soutěže.

Charitě Jeseník bych moc přál, aby měla
nejen díky Tříkrálové sbírce dostatek finančních prostředků k realizaci nejrůznějších projektů. A v neposlední řadě
nadšené a spokojené pracovníky, kteří
vykonávají velice náročnou práci, která
je ale nesmírně důležitá a má obrovský
smysl.

Rozhovor děláme ještě před Vánocemi.
Jak prožíváte vánoční svátky?
Vánoce jsou pro většinu z nás nejkrásnější
svátky v roce. Jelikož jsme byli letos celá
rodina v karanténě kvůli Covidu, prožili
jsme Vánoce v klidu a pohodě, společně
v kruhu nejbližších.

Povolání starosty je spíše slib a závazek
než zaměstnání. Mám rád práci s lidmi a
baví mě, že každý den je zcela jiný. Denně
musím řešit velice různorodé problémy.
V roce 2020 jsme se pustili do rekonstrukce administrativní budovy v areálu bývalé
autodopravy kamenoprůmyslu. V následujících letech by zde mělo vzniknout devět různě velkých bytů, o které je již velký
zájem. Tato rozsáhlá akce nás všechny
velice zaměstnává. Tímto bych chtěl poděkovat mým spolupracovníkům, bez jejichž kvalitní práce by tato rekonstrukce
nebyla možná.

Nejen v téhle době je důležité umět
odpočívat. Jak nejraději relaxujete?

Je něco, co byste si v tom novém roce
chtěl splnit?

Zapojujete se Vy nebo někdo z Vašich
blízkých do soutěží spojených s Tříkrálovou sbírkou?

Být starostou není vždy záviděníhodná
služba. Přesto - co máte na své práci
rád?

silvestrovský výšlap, při kterém jsme se
sešli se sousedy a přáteli při šálku svařáčku. Těšíme se ale, že se v novém
roce vše pomalu vrátí do normálu a opět
se budeme moci potkávat při kulturních
či sportovních akcích.

Jak současná covidová doba ovlivnila
dění ve vaší obci?
Covidová doba nás připravila o nejrůznější akce, které v naší obci pravidelně a rádi pořádáme. V roce 2020 jsme
se velice těšili, že v červenci společně
oslavíme 730 let naší obce, bohužel
jsme museli celou akci značně zredukovat. Konec roku je vždy spojen s velkým
počtem akcí, ať už se jedná o adventní
akce, pravidelný vánoční koncert v kostele s následným posezením při vínečku a hudbě v sále kulturního domu. Po
svátcích jsme se vždy protáhli při nohejbalovém turnaji. Také jsme museli zrušit

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať
se Vám pracovní i soukromé přání příští rok vyplní.

Zdeněk Beťák
– medailon

Pochází ze Skorošic, do Černé Vody
se přistěhoval společně s rodinou roce
2001. Od roku 1995 pracoval jako příslušník cizinecké policie. Od listopadu
2014 vykonává funkci starosty v obci
Černá Voda. Je ženatý a má tři děti.
Kromě práce starosty má rád jízdu na
kole a na motorce, lyžování a cestování.

Události v Charitě
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Charita Jeseník vyhlašuje 14. ročník

VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE
na téma

„Tři králové v roce 2021“
Kategorie: I. do 7 let

II. 8 - 12 let

Fotografická soutěž není věkově omezená
Své výtvarné práce odevzdávejte do 31. ledna 2021
na střediscích Charity Jeseník
Fotografie posílejte do 19. ledna na e-mail
trikralovka@jesenik.charita.cz
Více informací na www.jesenik.charita.cz

Galerie soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu
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Vánočně laděné služby

Když jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu, nečekali jsme takový zájem. Ale naši zaměstnanci jsou opravdu skvělí. Přes všechny potíže, se kterými se potýkali, zkrášlovali svým klientům nebo kolegům jejich prostředí a nakonec bylo opravdu těžké vybrat nejlepšího.
O vítězi rozhodla veřejnost na facebooku a vyhráli to zaměstnanci Domova pokojného stáří sv. Františka. U nás to ale vyhráli všichni!

Zhodnocení roku
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Rok minulý a budoucí...
Domov pokojného stáří
sv. Františka

Zeptali jsme se našich vedoucích, jak by zhodnotily uplynulý rok. Co se u nich
ve službách povedlo, co se nepovedlo. A co by si přály do roku následujícího.
Oceňujeme, že si našly v předvánočním čase prostor na to, aby se nad tím
vším zamyslely a podělily se s námi o své radosti, strasti, přání...

Domov pokojného stáří
sv. Hedviky a Charitní
dům sv. Anežky
Rok 2020 byl náročný a jiný ve všech
směrech, ze všech úhlů pohledu.
Stejně jako každý rok se některé plány
nepodařilo uskutečnit, což není vůbec
žádná tragédie, máme na to rok další
a o to větší radost a uspokojení je ze
všeho, co se v tomto nelehkém období
podařilo.
O konkrétních akcích a počinech jste
všichni pravidelně informováni. Já
bych jen chtěla připomenout, že život
je o prožívání a ne přežívání.
Během celého roku nás provází virus,
připravil nám mnoho okamžiků, kdy
jsme se všichni cítili ohroženi, unaveni
a i bezradní, mnohdy osamoceni. Pak
přišly okamžiky, kdy jsme pocítili úlevu, našli jsme v sobě sílu překonat i
zdánlivě nepřekonatelné, kolem nás
se objevili lidé, kteří nabídli pomoc,
povzbuzení, úsměv a tolik potřebný
optimismus.
Rok 2020 ukázal někdy hluboce skryté
pravé tváře nás všech.

Z každého počinu vedoucího k úsměvu mám radost, z každé překonané
překážky, vyřešeného problému. Prostě rok zase uběhl, přinesl slunce i
mraky. A do toho nového bych všem
přála, aby toho slunce bylo co nejvíce
a mraků co nejméně. Není nebe bez
mráčků, proto bude třeba zase optimismus, mnoho sil psychických i fyzických, nějaká ta korunka. A co hlavně
– moc bych si přála, abychom se z virtuálního světa (návštěv bez objímání,
políbení a pohlazení, léčení po telefonu, nákupy bez možnosti zboží vidět,
sáhnout si na něj) vrátili do světa, kdy
tyto vymoženosti pomohou v dobách
horších, ale nestanou se normálností.
Přála bych si rok plný setkávání, kdy
budeme moci udělat k sobě krok blíž
a ne zpět, kdy se zase budeme volně pohybovat, volně dýchat. K tomu
bude potřeba jen být
ohleduplní, přistupovat zodpovědně, nenechat se svazovat
strachem, ale chovat
se obezřetně.
Jaroslava Švecová

Rok 2020 utekl jako voda a po stránce
pracovní byl hodně náročný. V tomto
roce jsme přestěhovali domov z Vlčic
do Javorníku a prožili dvě vlny karantény. Ta první byla náročná, protože jsme
nevěděli, co nám může případná vlna
nákazy přinést, báli jsme se, že by její
proniknutí do domova mělo fatální následky a tak, i když jsme stále plně fungovali v práci, veškeré ostatní aktivity
se omezily jen na domácí prostředí. Po
přestěhování přišla druhá vlna, kde už
choroba v zařízení propukla a bylo to
opravdu náročné.
Zpětně jsem ráda za to, že se vše překonalo, ukázalo se, že tým pracuje
dobře i za velmi těžkých podmínek a
jak už to bývá, asi nás to i stmelilo.
Přála bych si, ať nastane klidné období,
kdy bude možné pokračovat ve vypilovávání služby, aby byla stále kvalitnější
a profesionálnější, kdy se budeme moci
dále vzdělávat v tom, co nás baví a co
považujeme za smysluplné.
Přeju si, ať je v domově
dobře nejen klientům,
ale i nám všem, kteří
zde necháváme kus
svého srdce.

Petra Tomášková

Denní stacionář Šimon
Rok 2020 ve stacionáři začali v plné
síle a se spoustou plánů. V únoru si
společně užili Maškarní rej – Zpátky v
čase, kdy proběhl retro karneval. Potom byl na jaře vyhlášený nouzový stav
a stacionář byl pro uživatele uzavřený.
Zaměstnanci se však zapojili do šití roušek a také vypomáhali na domově ve
Vidnavě.
V červnu se pro uživatele mohli opět
dveře stacionáře otevřít. Začali pilně
trénovat obnovené divadelní představení a v červenci divadlo O léčivé vodě
zahráli klientům na domově ve Vidnavě.
Navštívili bazén, proběhla akční canisterapie s paní Martínkovou. Sbírali šípky, ze kterých uvařili sirup na sv. Martina. Upekli pečený čaj, vyrobili adventní
věnce, provoněli stacionář vánočním

Zhodnocení roku
cukrovím a zapojili se do foto soutěže
s názvem Vánoční výzdoba. Vánoční svátky všichni strávili doma v kruhu
rodinném. V novém roce se sejdou 4.
1.2021, pro stacionář to bude Duhový
rok, který se ponese v duchu barev.
Uživatelům a zaměstnancům stacionáře přeji zdraví a chuť být s
námi, aby si mohli společně barevný rok naplno prožít.
Marta Nosková

Charitní pečovatelská
služba
Hned na počátku roku 2020 jsem byla
v nelehké situaci – chyběla mi jedna
pečovatelka. Přesto, že nějakou dobu
lze péči zajistit zástupy ze strany dvou
zbývajících děvčat, musela jsem rychle někoho sehnat. Na podání inzerátů
a vypisování výběrového řízení nebyl
čas a tak jsem na radu pečovatelky,
která působí v pobytové službě, oslovila mladou paní, která by měla o práci
v terénu zájem a hlavně byla ochotná nastoupit hned. Dnes můžu říct,
že všechno zlé je k něčemu dobré. V
nové posile jsem našla člověka, který je pro práci v terénní pečovatelské
službě stvořen. Nejen u klientů, ale i v
kolektivu je oblíbená a já jsem zase po
nějaké době spokojená s týmem, který
se nám podařilo sestavit. Období první
vlny pandemie jsme přečkaly v plném
počtu a přesto, že péče u našich klientů byla mnohem náročnější než za
normálního stavu, podařilo se nám zajistit kromě nastavené péče i donášku
stravy u lidí, kteří nejsou našimi klienty,
ale bez pomoci druhých by se neobešli. Díky nouzovému stavu a veškerým
omezením jsme nemohly uspořádat setkání našich klientů, které bylo v loňském roce tolik populární a mnozí se
na něho tolik těšili, tak snad v příštím
roce. V neposlední řadě bych zmínila
přestěhování naší kanceláře v Javorníku. Společnými silami se nám povedlo
vytvořit zázemí pro pečovatelku, která
zde může trávit přestávky a nabrat sílu
mezi jednotlivými klienty.
A co bych si přála? Každý
může mít všechno, co
chce, jen musí zjistit, co
to vlastně je.

Hana Netopilová
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Domácí zdravotní péče
Rok 2020 byl pro mnoho z vás v mnoha směrech náročný. Pro Domácí zdravotní péči to byl rok plný nečekaných
změn a rozhodnutí, rok přizpůsobování
se novým a nečekaným situacím. Byl
to také rok, který nás učil prokousávat
se horami vyhlášek a nařízení a téměř
denně měnit plány a rozhodnutí dle nařízení vlády. V té záplavě slov jsme se
často ztrácely nejen my, ale i naše síly.
Jaký tedy ten rok 2020 v naší službě
byl? Začali jsme odchodem dvou zaměstnanců, a tak celý leden byl ve
znamení napětí, zda se najde vedoucí.
Únor byl naopak dramatičtějším měsícem. Pro mne osobně i pro mou kolegyni. Nenašel se totiž nový vedoucí a
na tuto pozici jsem musela nastoupit já.
Kolegyně měla dopravní nehodu. Po několika týdnech se z ní sice zotavila, ale
to stejné se nedalo říci o havarovaném
autě. Březen přinesl první vlnu pandemie. Nemocnice uvolňovaly místa pro
covid pozitivní pacienty a mnoho lidí se
tak ocitlo v domácím ošetřování. Během března a dubna nám neskutečně
narostlo množství práce. K tomu všemu
jsme se ještě potýkaly s nedostatkem
sester a ve chvílích volna se věnovaly
doučování a přípravě dětí při nastalém
domácím vzdělávání. V měsíci květnu
nastal příliv paliativních klientů, kteří si
přáli závěr svého života strávit doma.
V červnu jsme zažily také trochu radostných okamžiků. Byl schválen náš
projekt na paliativní službu a Charita
získala nové auto. A nastala zasloužená dovolená. No, nakonec ano. Upřímně si to nedovedu představit bez naší
nové červencové posily sestřičky Míši
Romankiewicz. Přes léto jsme trochu
odpočinuly a ty síly se opravdu hodily.
Září už před námi otevíralo další vlnu
pandemie. Náš tým naštěstí dostal další členku, přišla nám na pomoc sestřička Lenka Motlochová. Díky ní jsme
mohly přece jen trochu zvolnit. Během
října jsme ošetřovaly první covidové
pacienty a mnohé z nás si onemocnění
vyzkoušely na vlastní kůži. V listopadových dnech padl rekord námi ošetřených klientů. Bylo jich 1078. Všechny
pociťujeme na konci roku únavu a do
toho máme další případy covidu v řadách našich sester.
Na závěr chci za obětavou práci pro
klienty poděkovat Květě Pavličíkové,
Míše Romankiewicz, Marušce Michálkové, Soňce Richterové, Lence Motlochové a sestřičce v důchodu Blažence Chamrádové. Tyto „statečné ženy“
zvládly okolo 11 500 ošetření a najezdily téměř 61 tisíc kilometrů. Děkuji všem
rodinným příslušníkům za trpělivost a
nedodělané pokrmy, za neustálé přijí-

mání změn v domluvených plánech a
situacích.
Domácí zdravotní péči přeji stávající
personální obsazení, plno sil a úsměv,
třeba v těchto dnech schovaný pod respirátorem. Mým velkým
přáním je také získat
do týmu dvě zdravotní sestry. Pokud vás
tato práce láká, nebojte se ozvat.
Radka Trunečková

Vývařovna AVE
Rok 2020 byl pro nás všechny jiný. Rok
plný nařízení, zákazů, příkazů, rozdělení a doporučení. Byl to opravdu těžký
rok. Dle nařízení vlády a v obavách
o zaměstnance a provoz kuchyně na
nás stálo rozhodnutí, zda vařit „přes
okno“ pro veřejnost, protože prioritou
jsou naši senioři na našich domovech.
Zdravý rozum však zvítězil. Přes okno
(dveře) vydáváme obědy doposud.
Vždyť vaříme pro Vidnavské seniory a
v těchto těžkých dnech jsme je nemohli nechat bez pomoci. V první vlně po
domluvě s pečovatelskou službou, jim
obědy vozila pečovatelka, a to bez jakéhokoliv doplatku.
Během roku se nám dařilo stále prodávat knedlíky pro veřejnost, občas jsme
připravili raut, slavnostní obědy, rolády
a koláče na rodinné oslavy. Asi letošní
největší naší akcí byla příprava rautu
na slavnostní otevření DPS sv. Františka, protože námi očekávaná říjnová
Dittersova soutěž ZUŠ Vidnavy, kde se
u nás v jídelně stravují soutěžící a porotci, kdy chystáme raut pro porotce a
další pozvané hosty, byla také dle nařízení vlády zrušena.
Ani kolem dvou set skautíků různých
věkových skupin letos nepřijelo na svůj
tradiční řízek, protože jejich Stínadla
ve Vidnavě se nemohla konat.
A tak jsme tím zvláštním rokem nějak
propluli, každý s trochou obavy, s trochou nejistoty, ale vcelku s pozitivní
náladou. Závěrem roku se celý kolektiv
sešel na předvánočním posezení, kde
jsme celý rok zhodnotili, poděkovali si
za spolupráci a předali malé dárečky.
Pevně věřím, že rok nastávající, a to přeji všem
zaměstnancům
Charity, bude klidnější, že
ho prožijeme ve zdraví
a v pohodě.
Ivana Střížová

Společnost
Duchovní
zamyšlení
Postní zamyšlení
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Poděkování

Ten muž se však nedal, dokud žil, hledal pedál… Zaměstnancům
Možná jste si na prahu nového roku připíjeli stejně krásným pozdravem, jako to činí
v Izraeli. Tam při cinknutí sklenic zní slova „ Na život“. Není snad pro nás důležitější
konání než to, které vede k životu. Kdybych měl minulý rok 2020 charakterizovat pouhou jednou fotografií, tak by to byla jistě ona v nemocničním prostředí do skafandru
oblečená postava zdravotníka na infekčním oddělení. Hovořila by o nebezpečí doby,
ale zároveň o odhodlanosti lidí čelit opaku života. Tato fotografie mě také přenesla do
děje dávného francouzského filmu s tajemným názvem Skafandr a motýl, natočeném
podle skutečných událostí. Pojednává o úspěšném editorovi časopisu ELLE, který na
vrcholu svých sil utrpí mozkovou příhodu, která ho doslova uzamkne. Kromě přemýšlivého mozku a levého oka, je kompletně ochrnulý a němý, stává se vězněm svého
těla, ve kterém je uzavřen jako potápěč ve skafandru. Jeho lidské tělo je opracováno
prohrou a na slova doktora, že se mu snaží prodloužit život, si vnitřně klade udivenou
otázku – Tohle, že je život? Ano, zjišťuje, že i takhle může rozvinout své dvě největší
zbraně – fantazii a paměť, které mu dávají možnost uniknout z vlastní bezmoci. Pomalu prochází učňovskými léty nejvyšší tísně. Za pomoci kreativní logopedky, která
mu předříkává písmena abecedy a on je mrknutím levého oka označí, začíná složitě
skládat a vyjadřovat slova i věty. V roce 1997 mu vychází kniha (je přeložena i do češtiny) napsaná mrkáním, která má 200.000 písmen. My samozřejmě netušíme, co na
nás čeká v roce 2021, ale ať už to bude cokoliv, je dobré mít na paměti poselství onoho
filmu. Jeho hlavní hrdina (my všichni jsme hlavní hrdinové svých příběhů) J. D. Baudy
pochopil, že „můj život je teď a tady“ a skládá se z ustavičného opakování těch nejobyčejnějších a tím pádem i nejzázračnějších věcí. Strhující příběh muže, který byl
pouze jedním mrkajícím okem, ať je nám, kteří toho máme k dispozici daleko více,
pomocí v situacích, kdy budeme bojovat s nemocí, se sebou samými
nebo se složitostí doby. Pomyslně na dálku připíjím „Na život“ všem,
kteří jsou „uzamčení“ různými těžkostmi, ale přesto stále hledají ty
pasující klíče.
Josef Libor Kratochvíla
pravoslavný kněz

Listárna
Postní zamyšlení

Milé sestřičky
a všichni co se podílíte na chodu Vašeho Domova (Charitní dům sv. Anežky - pozn. red.). Není
dne, abych na Vás všechny nemyslela (zvláště v této těžké době, která už trvá tak dlouho).
O to víc mě těší, že testování dopadlo dobře. Mohlo by se říct, že je to Vaše práce, ale není
tomu tak, je to Vaše poslání. Je vidět, jak moc máte rády ty Vaše staroušky. Dáváte jim sílu,
lásku, úsměv. Krásně o ně pečujete. Myslím, že do takové práce se chodí jako domů. Moc si
toho vážím, jak hezky pečujete o maminku. Mělo to být úplně jinak, péče o ní z naší strany a
dopadlo to jinak…
Přeji Vám nadále hodně sil v domově i v osobním životě.
S úctou
Božena Bachroňová

Milí zaměstnanci,
vám patří naše největší poděkování.
Vy jste našimi hrdiny roku, těmi, kteří nám
ukazují, že ti, o které se staráte, jsou pro
vás opravdu lidmi a ne jen klienty. Děkujeme, že svou práci děláte srdcem, že i
přes únavu se usmíváte a snažíte se šířit
dobrou náladu. Že překonáváte překážky
a snažíte se, aby ta vaše služba byla lepší
a lidé se s vámi cítili dobře. Moc si vás za
to vážíme a ze srdce vám děkujeme.

Spřízněným službám
Děkujeme kolegům z jiných organizací za
pomoc v době, která pro nás byla tak náročná. Ať už to bylo zapůjčením pomůcek,
nebo poskytnutím přímé pomoci. Za tu patří velký dík zaměstnancům z Darmoděje,
z.ú. Velmi si vaší pomoci vážíme a ještě
jednou děkujeme.

Studentům a dobrovolníkům
Děkujeme za pomoc v době, kdy nákaza
v našich domovech ohrozila poskytované služby. Přinesli jste do našich domovů
závan svěžesti a my doufáme, že se do
našich služeb třeba ještě někdy vrátíte.
Každopádně do dalšího (osobního i studentského) života vám přejeme jen to nejlepší a posíláme naše díky.

Zřizovateli
Děkujeme, že za námi stojíte, že jste nám
oporou a že nám dáváte pocítit, že jsme
„vaši“. Děkujeme za rady, připomínky, za
občasné pošťouchnutí, za to, že nás občas postavíte nohama na zem, nebo nám
naopak dáte křídla. Děkujeme, že za nás
bojujete na všech frontách. Že nás hlídáte
a učíte nás dívat se na věci jinak. Že se na
Vás můžeme obrátit, když jsme tak trochu
v koncích. Že nám pomáháte hledat cesty,
jak co zvládnout. Že nás spojujete s ostatními Charitami v diecézi. A děkujeme, že
berete, že i když jsme jiný kraj, ten mrav
máme podobný.

Sponzorům, dárcům a
podporovatelům
Bez vaší podpory bychom nemohli dělat
spoustu věcí, naše služby by se nemohly
rozvíjet, zkvalitňovat, zkrášlovat. Děkujeme, že nám zachováváte svou přízeň, vážíme si každé koruny, každé Vaší modlitby,
každé rady, kritiky i pochvaly. Děkujeme.
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