CHARITNÍČEK
OBČASNÍK CHARITY ŠUMPERK
JARO 2022

V pátek 7. 1. 2022 vznikla nová tradice – Tříkrálový benefiční
koncert Charity Šumperk a Motýlů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Připomínáme dodržování platných hygienických opatření při výkonu
péče. Prosíme i pečující osoby, aby měly nasazený respirátor.
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.
Nasmlouvanou péči odhlašujte včas - podle nových pravidel
předcházející den do 15:00.
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).
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.
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, 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 –
zejména byste uvítali více zeleniny a pestřejší výběr polévek, včetně
jednodruhových.
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PROVOZNÍ DOBA RECEPCE CHARITY ŠUMPERK:
Po-Pá 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00

JIŽ PROBĚHLO:
Sbírka potravin se vydařila
V sobotu 20. 11. 2021 proběhla celonárodní
Sbírka potravin, kterou organizují Potravinové
banky jednotlivých regionů.
Charita Šumperk měla přidělenu prodejnu Hypermarket Albert, kde
jsme byli k dispozici od 8:00 do 13:00. Sbírky se zúčastnila i
dobrovolnice, studentka SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, které tímto
děkujeme.
Obdrželi jsme 551 kg potravin (stejně jako loni) a 68 kg hygieny. Dostali
jsme darem těstoviny, rýži, luštěniny, cukr a mouku. Potraviny a
hygienu rozdělí sociální pracovnice Charity Šumperk rodinám s dětmi,
matkám samoživitelkám i jednotlivcům v nouzi, na základě doporučení
příslušných úřadů. Všem dárcům moc děkujeme.

Vánoční balíčky na Ukrajinu předány
V pondělí 29. 11. 2021 jsme předali Vánoční balíčky pro Ukrajinu na
Arcidiecézní charitu Olomouc, odkud budou převezeny na Ukrajinu a
darovány dětem. Ochotní lidé obdarovali 6 dětí z Kolomyje, Lopatynu
a Bortnik. Všem dárcům děkujeme.
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Adventní koncerty v Bludově podpořily paliativní péči
1. a 12. prosince 2021 se konaly v kostele sv. Jiří v Bludově adventní
koncerty, kdy výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován Charitě
Šumperk, a to mobilnímu hospici. Během koncertů bylo celkem
vybráno 5 009 korun. Za tuto podporu velmi děkujeme!

Tříkrálový benefiční koncert
V pátek 7. ledna 2022 v 19h proběhl v klášterním kostele Zvěstování
Panny Marie Tříkrálový benefiční koncert Charity Šumperk a Motýlů.
Motýli Šumperk a Motýli – komorní sbor se svým hudebním
doprovodem byli hlavními protagonisty koncertu. Všichni přítomní se
tak na více jak hodinu mohli zaposlouchat do vánočních skladeb a
prodloužit si ještě vánoční atmosféru. Publikum bylo nadšené
z gregoriánského chorálu, českých a francouzských koled či nádherné
The Lilly and Rose od Boba Chilcotta. Krásným zakončením bylo
Offertorium solenne Šimona Brixiho s vystoupením Kašpara, Baltazara
a Melichara. Většinu skladeb doprovodil klavír, housle, violoncello,
lesní roh či flétna, které o to víc umocnily krásu interpretovaných
vánočních písní.
Velké poděkování patří sbormistryni paní Heleně Stojaníkové, jejíž milé
slovo provázelo celým koncertem. Pevně věříme, že tento koncert
nebyl prvním a zároveň posledním a do budoucna tak v Šumperku
vznikne nová tradice tohoto typu koncertu v prvním lednovém
tříkrálovém týdnu. Velké poděkování patří všem dárcům, kteří svojí
účastí a darem 12 247 Kč podpořili projekty Tříkrálové sbírky Charity
Šumperk.
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Tříkrálová sbírka 2022 v děkanátu Šumperk ukončena
V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka ve většině obcí
klasickým způsobem, byla možnost přispět i do statických
kasiček. Ke dni 24. 1. 2022 bylo všech 183 pokladniček
rozpečetěno a spočítáno.
Děkujeme všem, kteří se i v této těžké situaci byli ochotni podílet na
organizaci Tříkrálové sbírky. Místním asistentům za organizování sbírky
v jednotlivých obcích, zaměstnancům obcí za spolupráci při pečetění
pokladniček a následném počítání peněz a v neposlední řadě
děkujeme všem, kteří jakýmkoliv darem do sbírky přispěli.
Celkový výtěžek z kasiček je 978 724 Kč.
Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 %
vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je
určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu,
odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v
zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří
zákonné režie sbírky.
Budeme tak moci opět podpořit osoby, které se ocitnou v nouzi, rozvoj
terénní paliativní péče, Centrum pro rodinu, Poradnu ONŽ – pomoc a
poradenství pro ženy a dívky, z. s. S dalšími záměry Vás seznámíme
během roku 2022, a to prostřednictvím našich stránek
www.sumperk.charita.cz nebo na www.trikralovasbirka.cz.
Za Charitu Šumperk děkují
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky
Jednotka intenzivního života
Úterý 15. února 2022 bylo spojeno s dokumentem Jednotka
intenzívního života režisérky Adély Komrzý. V rámci osvěty k tématu
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paliativní péče tento film nejdříve zhlédli studenti Střední zdravotní
školy v Šumperku, kdy následovala beseda s jedním z hlavních
protagonistů filmu MUDr. Ondřejem Kopeckým.
V 17h měla možnost vidět tento film i veřejnost, kdy následovala
Slávkem Vurstem moderovaná beseda s účastí MUDr. Kopeckého. Ten
přítomným vyprávěl o vzniku filmu, průběhu rozhovorů s umírajícími,
pečujícími, o paliativní péči a její potřebnosti.
Besedy se zúčastnili také členové místního multidisciplinárního
paliativního týmu Hospicové péče Caritas pracoviště Šumperk včetně
MUDr. Kratochvílové. A tak se přítomní mohli dozvědět od těch
nejpovolanějších, jak terénní paliativní péče Charity Šumperk funguje,
co všechno tato služba obnáší, co ji trápí nebo naopak co jí dělá radost.
Krásnou tečkou za touto akcí bylo dojemné svědectví o využití této
péče při doprovázení člena rodiny.
Akce proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou T. G. Masaryka
v Šumperku. Setkala se s velikým ohlasem, v době, kdy nelze
předpokládat velkou návštěvnost, i s velkou účastí. Je potěšující, že
veřejnost zajímá toto velmi náročné téma a problematika paliativy
jako takové.
Beseda ke knize Simony Bagarové: Hořím
Ve čtvrtek 17. února 2022 proběhla ve spolupráci s knihovnou T. G.
Masaryka v Šumperku beseda se Simonou Bagarovou, autorkou knihy
„Hořím“. Autorka na besedě všem přítomným vyprávěla, jakým
způsobem vznikaly rozhovory s lidmi, kteří pečují o staré a umírající v
domovech seniorů, hospicech a nemocnicích. Pečovatelé, zdravotníci,
ošetřovatelé, kteří vnímají svou profesi jako dar a lidskost a empatii
jako její podstatu.
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KŘÍŽOVKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Zvíře, které si staví dům z pokácených stromů (samo
si je pokácí).
2. Zelenina, která se sklízí na podzim, má sytě červenou
barvu a vaří se z ní boršč.
3. Přístroj, který používáme ke komunikaci s lidmi, je
malý, vejde se do ruky.
4. Nejchladnější roční období.
5. Dívčí jméno (svátek má 2. 3.)
6. Část obličeje.
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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 Mobilní specializované paliativní péče
tel.: 777 674 703
dagmar.remesova@sumperk.charita.cz
Bc. Jarmila Davidová, DiS. – vedoucí sociálních služeb, sociální pracovnice pro
Hanušovicko a Staroměstsko, V. Losiny a okolí, sociální poradenství
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
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 březnu 2022.

web: www.sumperk.charita.cz
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