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PODZIM 2020

Milí uživatelé služeb, pacienti, pečující,
všechny Vás srdečně zdravím! Tak nám konečně začíná růst zázemí
pro mobilní hospic - všichni z toho máme velikou radost. Myslete
prosím na nás, ať se dílo daří. Přeji Vám pevné zdraví a krásné babí
léto.
Jana Bieliková, ředitelka

Prožili jsme:
Dernisáž výstavy v Bludově
V úterý 9. června 2020 se v Kulturním domě Bludov konalo
slavnostní ukončení výstavy fotek pana Jindřicha Buxbauma „Intimní
pohled na péči Charity“. Velmi příjemné výstavní prostředí jen
umocnilo náladu
velkoformátových černobílých fotografií
zachycujících péči zdravotních sester a pečovatelek v domácím
prostředí. O Charitě Šumperk, jejich aktivitách, službě nemocným a
seniorům vyprávěla přítomným ředitelka Charity Jana Bieliková.
Výstavu ukončilo několik písní v perfektním podání děvčat a jejich pana
učitele z místního kroužku při ZŠ.

#ŠKODA AUTO pomáhá
V rámci mimořádné situace související s šířením COVID-19 se ŠKODA
AUTO rozhodla aktivně pomoci.
Charita Šumperk obdržela 22. července 2020 nový vůz od firmy ŠKODA
AUTO v rámci grantového programu Mobilita. Celkem 100 nových vozů
ŠKODA OCTAVIA Combi ŠKODA AUTO darovala organizacím poskytující
terénní zdravotní a sociální služby.
Díky úspěšnému projektu podpořila i Charitu Šumperk a její mobilní
paliativní péči pro region Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska.
Za tento velkorysý dar, který pomůže větší dostupnosti a rozvoji
paliativní péče, bezpečné cestě multidisciplinárnímu týmu za
pacientem a pečujícími děkujeme!
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Betonáž základů mobilního hospice Charity Šumperk
V úterý 23. června 2020 proběhlo betonování základů stavby pro
zázemí mobilního hospice a půjčovny rehabilitačních pomůcek Charity
Šumperk. Pro Charitu to byl velmi důležitý okamžik, na který čekala od
podzimu 2019. Za tři hodiny bylo vybetonováno a tak se celý region
může těšit na dílo, které pomůže zajistit personálu starajícímu se o
umírající a jejich rodiny moderní zázemí a zároveň pomůže rozvoji péče
o umírající. Stavbě na dálku požehnal i otec arcibiskup Jan Graubner.
Prosíme farnosti o modlitby pro mobilní hospic, všechny paliativní
pacienty a jejich rodiny. Děkujeme!

Stavební práce pokračují
Ve čtvrtek 23. července 2020 byla zalita základová deska budoucího
zázemí pro mobilní hospic a půjčovnu rehabilitačních pomůcek.
Betonovací práce proběhly hladce, tak se všichni brzo můžeme těšit na
růst nové stavby.
V pátek 14. srpna byly přivezeny první palety cihel, ze kterých
postupně začne růst nové zázemí mobilního hospice. Počasí sice
nepřálo, ale nezměnilo to nic na skutečnosti, že v pondělí 17. srpna
2020 – po pečlivém vyměřování, byly položeny první cihly nové
budoucí stavby.

Mgr. Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk
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Chystáme:
Mše sv. za Charitu Šumperk bude slavena v neděli 20. 9. 2020 v 18h
v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku.
Mše svatá za uživatele a zaměstnance Charity Šumperk poskytuje
· příležitost na chvíli se zastavit
· poděkovat
za celé charitní dílo
za ty, se kterými se během služby setkáváme
za ty, kdo se na službě Charity podílejí
za ty, kdo jakýmkoliv způsobem charitní dílo podporují
sami za sebe a vše dobré, čeho se nám v životě dostává
· poprosit
za ty, o které pečujeme a které doprovázíme
za umírající a jejich pečující rodiny
sami za sebe i jedni za druhé, aby naše služba byla účinná a podporující
za těžkosti v našem životě a sílu a odvahu k jejich překonávání
Setkání pozůstalých
„Člověk žije tak dlouho, dokud na něho někdo pamatuje.“
Doprovázeli jste někoho ze svých blízkých? Uchováváte v paměti
někoho, kdo zemřel, kdo byl a nadále zůstává drahý Vašemu srdci?
Přijměte pozvání na Setkání pozůstalých v neděli 20. září ve 14:30 hod.
v prostorách Farního pastoračního střediska na adrese Kostelní nám. 4
v Šumperku.
Součástí odpoledne bude malý kulturní program, prostor pro
vzpomínání, možnost setkání a sdílení s dalšími, kteří prošli podobnou
zkušeností.
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Pokud budete chtít, můžete si s sebou přinést fotografii, svíčku,
květinu…
Připraveno bude drobné občerstvení.
V 18:00 hod. bude v kostele sv. Jana Křtitele slavena mše svatá za
uživatele a zaměstnance Charity Šumperk, tedy i za Vaše zemřelé i za
Vás pozůstalé. Záleží pouze na Vás, jestli se budete chtít zúčastnit.
Účast na setkání prosím potvrďte do 9. září vrchní sestře Mgr. Dagmar
Remešové na e-mailu: dagmar.remesova@sumperk.charita.cz nebo
na telefonu: 777 674 703.
Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci Charity Šumperk
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří proběhne ve středu 7. 10. 2020 od 9:00 do 12:00.
Můžete si nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, popovídat si se
zaměstnanci a prohlédnout si prostory Charity na ul. Jeremenkova 7,
Šumperk.

Pastorační asistentka
Každý člověk má vedle potřeb tělesných, duševních a sociálních také
potřeby duchovní. K těm posledním patří otázky po smyslu života,
naděje či beznaděje, potřeba usmíření vztahů, odpuštění, smazání
viny, strach ze smrti atd. Pastorační asistentka vám může nabídnout
setkání, rozhovor, pokud budete chtít tak také modlitbu.
Aktuálně je vám v rámci dalších služeb Charity Šumperk opět
k dispozici pastorační asistentka ThLic. Mgr. Jana A. Nováková, PhD. na
telefonu 737 440 267 (můžete také poslat SMS, ozvu se zpět; pokud se
právě nedovoláte, ozvu se Vám, jakmile to bude možné), případně na
mailu jana.novakova@sumperk.charita.cz.
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(Jana A. Nováková – pastorační asistentka, poradkyně pro pozůstalé,
krizová interventka, pracovala jako nemocniční kaplanka)

Pravidelné aktivity:
Biblická hodina každou první středu v měsíci od 15:30
Setkávání povede pastorační asistentka Jana A. Nováková. První
setkání proběhne ve středu 7. 10. 2020 na Charitě v Šumperku.
Kontakt: Jana A. Nováková, tel: 737 440 267
Společenství vdov každý první pátek v měsíci 17:00 – 19:00
Ivana Schönová vede pravidelné setkávání žen na Charitě Šumperk,
které se ocitly v těžké životní situaci.
Kontakt: Ivana Schönová, tel. 732 828 621
Potravinová a hygienická pomoc každé úterý a pátek 10:30 – 12:00
Pomáháme těm, kteří se ocitli v nenadálé materiální nouzi.

SBÍRKY
Tříkrálová sbírka
Pomaličku začínáme připravovat Tříkrálovou sbírku. Pokud byste se
chtěli zapojit, nebo o někom víte, kontaktujte Michaelu Stuchlou:
michaela.stuchla@sumperk.charita.cz, tel. 739 002 792
Sbírka potravin
V druhé polovině listopadu proběhne Sbírka potravin. Budete moci
nakoupit a darovat potraviny a hygienu, kterou rozdělíme potřebným.
Hledáme také dobrovolníky, kteří by v supermarketu odebírali
potraviny od dárců. V případě zájmu kontaktujte Věru Ponížilovou:
vera.ponizilova@sumperk.charita.cz, tel. 734 796 139
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Vánoční balíčky pro Ukrajinu
Možnost obdarovat děti na Ukrajině budete mít již tradičně během
října a listopadu. Připomínáme: balíček musí být jen jeden, musí
obsahovat nové věci, max. hmotnost je 3 kg a musí být zabalený
v potravinové folii.
Více informací podá Michaela Stuchlá:
michaela.stuchla@sumperk.charita.cz, tel. 739 002 792

Čtení pro duši
Andělé jsou mezi námi
Poděkování hospicovému týmu za péči.
V době největšího žalu nad ztrátou milované dcery vyjadřujeme
obrovský dík Hospicové službě Caritas v Šumperku. Těžká nemoc si
vyžádala svoji krutou daň. Přáním Markétky i jejích nejbližších bylo do
poslední chvíle zůstat společně, doma. Úžasní lidé z Hospicové služby
Caritas nám pomohli zvládnout nejtěžší okamžiky, odborně i lidsky.
Děkuji paní doktorce Kratochvílové, vrchní sestře paní Remešové,
sestřičkám Marušce a Martince, týmu pečovatelek. Na několik dnů se
staly součástí našich životů. Vstoupily k nám jako andělé a postaraly
se, aby poslední chvíle života prožila Markétka důstojně, bez utrpení a
bolesti. V pokoře a vděčnosti děkujeme.
Markétčina rodina.
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Kontakty
Mgr. Jana Bieliková - ředitelka
tel.: 777 674 701
jana.bielikova@sumperk.charita.cz
Mgr. Dagmar Remešová – vrchní sestra
tel.: 777 674 703
dagmar.remesova@sumperk.charita.cz
Jarmila Davidová, DiS. – vedoucí sociálních služeb
tel.: 734 362 541
jarmila.davidova@sumperk.charita.cz
Bc. Anna Boxanová – sociální pracovnice pro Šumperk
tel: 703 176 290
anna.boxanova@sumperk.charita.cz
Bc. Lucie Petruňová – sociální pracovnice pro Rudu n. M. a okolí
tel: 703 176 288
lucie.petrunova@sumperk.charita.cz
Bc. Veronika Šubjáková (Kyselá) – sociální pracovnice pro
Hanušovicko a Staroměstsko, sociální poradenství
tel: 703 176 291
veronika.kysela@sumperk.charita.cz
Marie Dvořáková - půjčovna pomůcek
tel.: 583 216 747
marie.dvorakova@sumperk.charita.cz
Charita Šumperk, Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk, IČ: 48005894, tel.: 583 216 747,
e-mail: info@sumperk.charita.cz, Charitníček je vydáván vlastním nákladem Charity
Šumperk. Výtisk je neprodejný. Vyšlo v srpnu 2020.

web: www.sumperk.charita.cz
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