CHARITNÍČEK
OBČASNÍK CHARITY ŠUMPERK
JARO 2021

JDEME DO FINÁLE…

Prožili jsme:
Medaile Českého červeného kříže
13. září 2020 byly v Praze předány pamětní medaile Českého
červeného kříže „Děkujeme“ určené těm, kteří se nadstandardním
osobním nasazením zapojili do zvládání epidemie Covid-19 na jaře
letošního roku. Mezi oceněnými byla i vrchní sestra Charity Šumperk
Mgr. Dagmar Remešová, která obdržela mosaznou medaili. Vrchní
sestra při převzetí medaile sdělila, že toto ocenění patří všem
pracovníkům Charity Šumperk, kteří v nelehké době pandemie
pracovali s vypětím všech sil a zajistili nepřetržitý provoz terénních
služeb. Medaile nese na líci slovo „Děkujeme“ v řadě světových jazyků.
Na rubu je portrét Florence Nightingalové, patronky moderního
ošetřovatelství, od jejíhož narození letos uplynulo 200 let, a symbol
Červeného kříže, neboť Henri Dunanta k založení Červeného kříže
inspirovala. Medaile „Děkujeme“ má být poděkováním i památkou“,
řekl prezident ČČK Marek Jukl, který oceněným medaile při plavbě
parníkem na Vltavě předal.
zdroj tisková zpráva ČČK, Jana Bieliková
Setkání pozůstalých
Vůbec první setkání pozůstalých uspořádala Charita Šumperk v neděli
20. září v prostorách pastoračního střediska. Součástí odpoledne byl
prostor pro vzpomínání, zapálení svíček za zemřelé, představení Knihy
živých, možnost setkání a sdílení s dalšími, kteří prošli podobnou
zkušeností, setkání pozůstalých s pracovnicemi Charity. Mluvené slovo
střídala hudba v podání rodiny Kolčavových. Věříme, že v těchto
setkáních budeme moci pokračovat.
Děkujeme všem, kdo přišli.
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Mše svatá za Charitu Šumperk
V neděli 20. září byla v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku sloužena
večerní mše svatá za Charitu Šumperk. Přítomni byli zaměstnanci i
dobrovolníci Charity. Liturgická čtení četly paní ředitelka Jana Bieliková
a nevidomá uživatelka Charity Anna Kallerová, která měla napsaný text
v Braillovu písmu. Zaměstnanci pak také přinášeli dary, jako například
obraz sv. Vincence z Paula, patrona Charity, vlajku Charity jako symbol
charitního díla, obvazy a masti jako symbol sester a pečovatelek, berle
jako symbol pacientů a uživatelů, svíci jako symbol umírajících, srdce
jako symbol dárců a podporovatelů.
Jana A. Nováková, pastorační asistentka
Den otevřených dveří
V rámci Týdne sociálních služeb proběhl ve středu 7. října již tradičně
Den otevřených dveří. Zájemci si tak mohli prohlédnout prostory
budovy Charity, nechat si sestřičkami změřit krevní tlak nebo hladinu
cukru v krvi a popovídat si se zaměstnanci včetně pastorační
asistentky. Velká část dotazů směřovala na stavbu budoucího zázemí
mobilního hospice a na to, jakým způsobem Charita zvládá boj s COVID
– 19. Velkou odměnou pro všechny bylo výborné občerstvení, které
pro Charitu zajistila jedna z uživatelek jako poděkování za vše, co pro
ni dělá.
Sbírka potravin opět dopadla nad očekávání
V sobotu 21. 11. 2020 proběhla celonárodní
Sbírka potravin. Charita Šumperk měla
přidělenu prodejnu Hypermarket Albert, kde
jsme byli k dispozici od 8:00 do 13:00. Vzhledem k současné situaci
jsme se museli obejít bez dobrovolníků. Potřebné obdarovalo několik
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desítek lidí, někteří neváhali a darovali plný koš. Každé, i té nejmenší
pomoci, si v dnešní době nesmírně vážíme.
Obdrželi jsme neuvěřitelných 548 kg potravin, což je pouze o 72 kg
méně než loni a 16 kg hygieny. Dostali jsme převážně těstoviny, rýži,
luštěniny, olej a mléko, které dále přerozdělíme rodinám s dětmi,
matkám samoživitelkám i jednotlivcům v nouzi. Všem dárcům moc
děkujeme.
Věra Ponížilová
Nemocnice Šumperk a.s. je partnerem Charity Šumperk
Na hlavním příjmu Nemocnice Šumperk a.s. byl 26. 11. 2020 instalován
roll up Charity Šumperk.
Tříkrálová sbírka
V letošním roce neproběhla Tříkrálová sbírka klasickým způsobem.
V jednotlivých obcích byly umístěny kasičky, do kterých mohli občané
přispívat. Ke dni 28. 1. 2021 bylo všech 66 pokladniček rozpečetěno a
spočítáno. Celkový výtěžek ze statických kasiček je 383 354 Kč. Bylo
možné přispět i do online kasičky, jejíž výtěžek činí 83 200 Kč. Celková
částka bude ještě navýšena o část výnosu z DMS.
Charita Šumperk bude mít k dispozici 58% z této částky. Budeme moci
podpořit Centrum pro rodinu, Poradnu ONŽ – pomoc a poradenství
pro ženy a dívky, z. s. Největší část výtěžku poputuje na podporu
mobilní specializované paliativní péče.
Děkujeme všem, kteří se i v této těžké situaci byli ochotni podílet na
organizaci Tříkrálové sbírky a také všem, kteří jakýmkoliv darem do
sbírky přispěli.
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Postní almužna
Každý rok před Velikonocemi probíhá sbírka Postní almužna, která je
určena na podporu rodin i jednotlivců v nouzi. Do sbírky se zapojují lidé
z farností, kteří si odřeknou něco dobrého a takto ušetřené peníze
vhodí do kasičky a věnují Charitě. V letošním roce lidé darovali 78 430
Kč.
Peníze z loňské Postní almužny jsme předali rodinám s postiženým
dětmi. Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Poradna pro pečující a pozůstalé
Nedílnou součástí domácí hospicové péče je poradenství pro
pozůstalé. Může mít podobu doprovázení člověka během nemoci a
umírání, při samotném umírání i doprovázení příbuzných a známých
během péče i po smrti blízkého člověka. V domácím prostředí je tato
podpora běžně poskytována dle potřeb a aktuální situace.
Akreditovaní poradci pro pozůstalé Charity Šumperk nabízejí podporu
lidem, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého i těm, kteří chtějí
podpořit pozůstalého ve svém okolí a nejsou si jistí, jak na to. Podporu
mohou poskytnout i těm, kdo očekávají, že jejich blízký zemře.
Poradci jsou k dispozici po předchozí domluvě vždy ve středu 15:3017:00 v prostorách Charity Šumperk (setkání je možné domluvit si i
jindy).
ThLic. Mgr. Jana A. Nováková, PhD. (pastorační asistentka)
737 440 267, jana.novakova@sumperk.charita.cz
Mgr. Dagmar Remešová (vrchní sestra)
777 674 703, dagmar.remesova@sumperk.charita.cz
Markéta Smrčková (pracovník v sociálních službách)
703 176 292
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ZMĚNA PROVOZU RECEPCE CHARITY ŠUMPERK
Každý pracovní den 7:30 – 15:00, přestávka 12:00 – 12:30
Potravinová a hygienická pomoc každé úterý a pátek 10:30 – 12:00
Pomáháme těm, kteří se ocitli v nenadálé materiální nouzi.
Výsledky dotazníkového šetření sociálních služeb
V lednu jste, milí uživatelé, vyplňovali dotazníky spokojenosti s našimi
službami. Přinášíme výsledky a odpovědi na vaše dotazy. Převážně jste
s našimi službami spokojeni a líbí se vám přístup našich pracovníků, což
nás velmi těší.
Přáli byste si stále stejný personál, aby věděl, co má dělat a s čím má
pomoci. Tomuto přání není možné vyhovět, aby nevznikla závislost
uživatele na pečovatelce a také z důvodu předcházení syndromu
vyhoření.
Vadí vám vyplňování dotazníků. V žádosti na zrušení dotazníků vám
nemůžeme vyhovět, jedná se o povinnost danou zákonem.
V dotaznících se objevily stížnosti na kvalitu polévek, nedovařené
brambory, málo šťávy a omáčky k masu, a že je maso tvrdé. Vaše
připomínky byly předány vedoucí kuchyně pí Bílkové. Předali jsme i
vaše návrhy na jídla.
PŘIPRAVUJEME:
Setkání pozůstalých – v neděli 19. září odpoledne v prostorách
Farního střediska v Šumperku.
Mše svatá za Charitu Šumperk – v neděli 19. září v 18:00 v kostele sv.
Jana Křtitele v Šumperku.
Podrobnější informace včas upřesníme (např. na webu Charity), také
s ohledem k aktuální situaci.
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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
ThLic. Mgr. Jana Nováková, PhD. – pastorační asistentka, poradce pro
pozůstalé
tel: 737 440 267
jana.novakova@sumperk.charita.cz
Bc. Anna Boxanová – sociální pracovnice pro Šumperk
tel: 703 176 290
anna.boxanova@sumperk.charita.cz
Bc. Eliška Samsonová, DiS. – sociální pracovnice pro Rudu n. M. a okolí,
Vikýřovice, D. Studénky a Nový Malín
tel: 703 176 288
eliska.samsonova@sumperk.charita.cz
Bc. Veronika Šubjáková– sociální pracovnice pro Hanušovicko a
Staroměstsko, V. Losiny a okolí, sociální poradenství
tel: 703 176 291
veronika.subjakova@sumperk.charita.cz
Marie Dvořáková - půjčovna pomůcek
tel.: 583 216 747
marie.dvorakova@sumperk.charita.cz
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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 květnu 2021.

web: www.sumperk.charita.cz
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