CHARITNÍČEK
OBČASNÍK CHARITY ŠUMPERK
PODZIM 2021
Od letošního září slouží mobilnímu hospici zázemí v nové budově.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Personální změny
Od 1. 9 2021 u nás působí nová vrchní sestra Domácí zdravotní péče, Mgr. Eva
Kostková. Přejeme jí do práce mnoho elánu.
Mgr. Dagmar Remešová je od 1. 9. 2021 vrchní sestrou domácí hospicové
(paliativní) péče.
Paní ředitelka se provdala. Nově se jmenuje Jana Holubářová.
Zprávy z Pečovatelské služby a Osobní asistence
Prosíme o vracení kompletních jídlonosičů a misek na salát. Stává se, že
jídlonosiče nejsou kompletní, nebo se nám nevrací misky na salát.
Připomínáme umývání jídlonosičů, ne vždy se k nám vracejí čisté.
Nasmlouvanou péči odhlašujte včas - podle nových pravidel předcházející den
do 15:00.
Charita Šumperk zajištuje mimo zdravotní služby i pečovatelskou službu a tu
si spoustu lidí plete se zdravotní péčí. Jaký je tedy rozdíl?
Domácí zdravotní péče – předepisuje ji výhradně lékař a je hrazena ze
zdravotního pojištění. Tuto péči pacient tedy neplatí, ani nedoplácí. Jedná se
především o výkony jako je odběr biologického materiálu, aplikace injekcí,
převazy ran, rehabilitace, kontrola zdravotního stavu, atd. Péči vykonávají
zdravotní sestry.
Pečovatelská služba – je sociální služba, která není hrazená z veřejného
zdravotního pojištění. Platí si ji tedy uživatel sám. Patří sem nákupy, podání jídla
a pití, pomoc při osobní hygieně, dovoz oběda, úklid, atd. Péči vykonávají
pečovatelky.

PROVOZNÍ DOBA RECEPCE CHARITY ŠUMPERK:
Po-Pá 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Připomínáme dodržování platných hygienických opatření při výkonu péče.
Prosíme i pečující osoby, aby měly nasazený respirátor.
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JIŽ PROBĚHLO:
Novému objektu požehnal arcibiskup
Nový objekt se zázemím pro provoz mobilní hospicové péče šumperské Charity,
která sídlí v Rooseveltově ulici, je dokončen. Slavnostního požehnání nové
budovy i jejího interiéru se ujal arcibiskup Jan Graubner. Přístavba v areálu
Charity Šumperk byla 27. července zkolaudována a od září se zabydluje.
V přízemí je mimo jiné půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
první patro slouží především jako zázemí pro multidisciplinární tým mobilní
hospicové péče, který zajišťuje vysoce profesionální péči o umírající v jejich
domácím prostředí čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Nechybí zde
ani zázemí v podobě sesterny, čekárny i místnosti pro setkávání s rodinnými
příslušníky. Podobné prostory šumperské Charitě dlouhodobě chyběly.
Mše svatá za Charitu Šumperk
V neděli 19. 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 a nevidomá uživatelka Charity Anna
Kallerová, která měla napsaný text v Braillovu písmu.
Setkání pozůstalých
Již druhé setkání pozůstalých uspořádala Charita Šumperk v neděli 19. září
v prostorách pastoračního střediska. Součástí odpoledne byl prostor pro
vzpomínání, zapálení svíček za zemřelé, nahlédnutí do Knihy živých,
možnost setkání a sdílení. Mluvené slovo střídala hudba (flétna a kytara)
v podání učitelů ZUŠ. Děkujeme všem, kdo přišli.
Den otevřených dveří
6. října proběhl na Charitě v Šumperku Den otevřených dveří. Návštěvníci si
mohli prohlédnout obě budovy, nechat změřit krevní tlak a dozvědět se o
charitní práci přímo od našich zaměstnanců.
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE:
Sbírka potravin
V sobotu 20. 11. 2021 proběhne Sbírka potravin. Sbírku organizuje Potravinová
banka Olomouckého kraje a potraviny ze Sbírky pomáhají v celém Olomouckém
kraji.
Pracovníci z Charity Šumperk budou v Hypermarketu
Albert (Vřesová ul., Šumperk) v sobotu 20. 11. 2021 od
8:00 do 13:00. Budete moci nakoupit a darovat potraviny
a hygienu, kterou sociální pracovnice Charity Šumperk rozdělí potřebným,
zejména rodinám s dětmi a jednotlivcům v tíživé sociální situaci. Uvítáme
konzervy, polévky, těstoviny, rýži, trvanlivé mléko, přesnídávky a plenky pro
děti.
Koordinátorka sbírky: Věra Ponížilová
vera.ponizilova@sumperk.charita.cz, tel. 734 796 139
Více informací: www.sbirkapotravin.cz
Potravinovou a hygienickou pomoc poskytuje sociální pracovnice Charity
Šumperk každé úterý a pátek od 10:30 do 12:00 na základě doporučení
příslušných úřadů (ÚP – hmotná nouze, MěÚ – odbor sociálních věcí).

Tříkrálová sbírka
Začínáme připravovat Tříkrálovou sbírku. Pokud byste se chtěli zapojit,
nebo o někom víte, kontaktujte koordinátorku sbírky Michaelu
Stuchlou:
michaela.stuchla@sumperk.charita.cz, tel. 739 002 792
Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 16. ledna 2021. Termíny žehnání
koledníků a koledování v jednotlivých obcích se dozvíte ve vašich obcích, popř.
na našich webových stránkách. Kromě fyzické koledy bude možno přispět
stejně jako loni online koledou.
V lednu připravujeme Tříkrálovou zelňačku a Tříkrálový koncert, na kterém
vystoupí Motýli Šumperk. Více informací k Tříkrálové sbírce na našich webových
stránkách: www.sumperk.charita.cz.
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Akce v Městské knihovně T. G. Masaryka – velký sál
V úterý 15. února 2022 od 17:00 proběhne promítání dokumentu Jednotka
intenzivního života.
Ve čtvrtek 17. února 2022 se uskuteční beseda ke knížce Simony Bagarové,
Hořím. Čas bude upřesněn na našich webových stránkách.

PODAŘILO SE V ROCE 2021:
Osobní automobil pro terénní služby
Olomoucký kraj v závěru roku 2020 podpořil částkou 125 000
Kč Charitu Šumperk - projekt „ Osobní automobil pro terénní
sociální služby Charity Šumperk“ v dotačním titulu „Podpora
infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje, a tak umožnil
nákup osobního automobilu, který bude využíván za účelem přepravy za
uživatelem v oblasti ORP Šumperk.
Účelem projektu je zvyšování kvality materiálně – technických podmínek
poskytování pečovatelské služby a osobní asistence Charity Šumperk.
Spoluúčast žadatele je 50%, Olomouckého kraje 50%.

Tři kyslíkové koncentrátory pro mobilní hospicovou péči
Do mobilní aplikace EPP od skupiny ČEZ byl v únoru zařazen
projekt Charity Šumperk „Kyslíkové koncentrátory“, jehož cílem
bylo nasbírat body pro nákup 3 kyslíkových koncentrátorů pro
hospicovou péči Charity Šumperk a drobné finanční ohodnocení
zdravotních sester domácí zdravotní péče.
Projekt se setkal u veřejnosti s velikým ohlasem a během týdne byly všechny
potřebné body nasbírány. Charita Šumperk zakoupila další potřebné pomůcky
na podporu dýchání především hospicových pacientů.

Další dvě nová auta pro Charitu Šumperk
Evropská unie, Fond pro regionální rozvoj, IROP podpořila Charitu Šumperk
v projektu „Pořízení automobilů 2021“
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s reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014704. Projekt umožnil nákup dvou vozů
pro terénní sociální služby, čímž se zvýší jejich dostupnost.

Další zdravotní pomůcky pro paliativní péči
Kyslíkový koncentrátor, přenosný lineární
dávkovač, odsávačku a pumpu enterální výživy
mohla Charita Šumperk zakoupit díky projektu
Ministerstva zdravotnictví, Program na podporu nestátních neziskových
organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění evidovaným
pod číslem 34/2021/PPNN/CAU. MZ ČR podpořilo projekt Charity Šumperk
částkou 144 900 Kč.

Dvě nová auta pro paliativní péči
Vozový park Charity Šumperk se v červenci rozšířil o dvě
zbrusu nová červená auta značky Dacia Sandero, a to v rámci
dotačního titulu „Program na podporu poskytovatelů
paliativní péče v roce 2021“, dotačního titulu „Podpora poskytovatelů domácí
paliativní péče“.
Úspěšný projekt „Auta pro paliativní péči Šumperska, Hanušovicka a
Staroměstska“ byl realizován i díky 50% finanční podpoře Olomouckého kraje,
který na zakoupení aut přispěl částkou 320 000 Kč. Auta bude využívat
multidisciplinární tým, který pečuje o pacienty v jejich domácím prostředí, kde
tráví poslední dny svého života.

Město Šumperk podpořilo v roce 2021 Charitu Šumperk, a to hned
dvakrát.
Dotací 961 000 Kč podpořilo sociální služby – poskytování
terénních sociálních služeb v Šumperku a blízkém okolí a
náklady spojené s provozem chráněného pracoviště
veřejných toalet.
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Dotací 150 000 Kč podpořilo rekonstrukci kamenného plotu Charity Šumperk,
kde celkové náklady opravy činily 700 000 Kč.

Nadace Olgy Havlové podpořila Charitu Šumperk
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil 50 000 Kč
projekt „Vybavení pro zázemí služeb hospicové péče“
zaevidovaným pod číslem 0006/2021/Palia, a to 30 000 Kč pro
nákup nábytku a 20 000 Kč pro nákup potřebné elektroniky.
Položky zakoupené díky tomuto finančnímu daru slouží od září 2021
multidisplinárnímu týmu mobilní paliativní péče.

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 listopadu 2021.

web: www.sumperk.charita.cz
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Kontakty
Mgr. Jana Holubářová - ředitelka
tel.: 777 674 701
jana.holubarova@sumperk.charita.cz
Mgr. Eva Kostková – vrchní sestra Domácí zdravotní péče
tel: 703 176 289
eva.kostkova@sumperk.charita.cz
Mgr. Dagmar Remešová – vrchní sestra Domácí hospicové péče
tel.: 777 674 703
dagmar.remesova@sumperk.charita.cz
Bc. 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, sociální poradenství
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, sociální poradenství
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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