CHARITNÍČEK
OBČASNÍK CHARITY ŠUMPERK
PODZIM 2022

Charita Šumperk slaví 30 let!

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Od 1. 9. 2022 u nás působí nová vrchní sestra Mobilní specializované
paliativní péče, Bc. Marcel Holomek. Přejeme mu do náročné práce
hodně elánu.
Prosíme, sledujte naše webové stránky
Prosíme uživatele a pacienty, aby sledovali naše webové stránky
www.sumperk.charita.cz Dáváme sem nové Sazebníky služeb (do
záložky Dokumenty) a aktuální informace o chodu Charity. Někdy je
třeba reagovat rychle a nepodaří se nám vás všechny informovat
s dostatečným
předstihem.
Předejdeme
tak
vzájemným
nedorozuměním. Děkujeme za pochopení.
Potravinová a hygienická pomoc také v Hanušovicích
Od poloviny července je možné si přijít pro potravinovou a hygienickou
pomoc také do Hanušovic. Sociální pracovnice ji vydává na základě
doporučení sociálního odboru nebo úřadu práce každou středu od
10,30 do 12,00 v multifunkčním centru v Hanušovicích, Školní 199.
Potravinová a hygienická pomoc je určena pro osoby v nouzi a rodiny
v nepříznivé sociální situaci.
Kontakt: Bc. Iveta Karwaczyková, 703 176 291,
iveta.karwaczykova@sumperk.charita.cz
Potravinová a hygienická pomoc v Šumperku
Potravinovou a hygienickou pomoc vydává sociální pracovnice na
základě doporučení sociálního odboru nebo úřadu práce každé úterý
a pátek od 10,30 do 12,00 v budově Charity, Jeremenkova 7.
Kontakt: Bc. Eliška Samsonová, DiS., 703 176 288,
eliska.samsonova@sumperk.charita.cz

PROVOZNÍ DOBA RECEPCE CHARITY ŠUMPERK:
Po-Pá 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00
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Charita Šumperk slaví 30 let
Charitu Šumperk ustanovil olomoucký arcibiskup na základě
zřizovacího dekretu 11. 11. 1992 jako farní Charitu pro farnost
Šumperk. V dalším roce, přesně 1. 9. 1993 začala působit
ošetřovatelská a pečovatelská služba. Od té doby se činnost Charity
Šumperk rozšířila o několik dalších služeb (např. v roce 2001 vznikla
služba Osobní asistence) a začala působit v celém děkanátu. Počet
zaměstnanců se z původních 6 zvýšil na 65 zaměstnanců.
Charita nejdříve sídlila ve Vančurově ulici, poté v ulici 8. května, pak se
přestěhovala na ulici Žerotínovu. Od května roku 2014 Charita
Šumperk sídlí na Jeremenkově ulici 705/7 v Šumperku.
Minulý rok, 9. září 2021, požehnal arcibiskup Jan Graubner novou
budovu na sousední Rooseveltově ulici 3264/16, která slouží jako
zázemí Mobilní specializované paliativní péče.

Současnost
V současné době máme zaregistrovány tyto služby:
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Domácí zdravotní péče
Mobilní specializovaná paliativní péče
Další aktivity:
Půjčovna zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Chráněné dílny - veřejné toalety
Centrum sociální a humanitární pomoci
Ambulance paliativní medicíny
Poradenství pro pečující a pozůstalé
Společenství vdov
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Ředitelé Charity Šumperk
Ludmila Řezáčová (1992-1998)
Ing. Jiří Pospíšil (1998-2003)
Mgr. Vlastimil Štrpka (2003-2009)
Ing. Marie Vychopeňová (2009-2016)
Mgr. Jana Holubářová (od r. 2016)
Charita Česká republika slaví 100 let
Charita Česká republika pomáhá již celé jedno století. Potřebné
provázíme na cestě životem od bezbranného dětství až do
bezmocného stáří. Hnacím motorem je pro nás bezpodmínečná láska
k lidem, která je zároveň naší největší přidanou hodnotou. Neúnavně
překonáváme překážky a hledáme nové způsoby, jak pomáhat. Nikdy
se nevzdáváme a vše děláme z lásky k lidem.
Počátek Charity se datuje do období od konce první světové války a
rozpadu Rakouska-Uherska. Vyrostla tzv. odspodu: charitní organizace
vznikaly na více místech současně. Například v červnu 1918 byl z
popudu pražského arcibiskupa Pavla Huyna založen Svaz katolické
charity v Království českém. Budování charitní sítě bylo završeno v roce
1922, kdy vznikl Svaz charity v Olomouci a Brně.
(zdroj: web Charity ČR)

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
Veletrh sociálních služeb proběhne v úterý 13. 9. 2022 od 10,00 do
16,00. Můžete si prohlédnout prezentaci našich služeb, kompenzační
a rehabilitační pomůcky, které používáme v terénu a nechat si změřit
tlak.
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Křest knihy Jindřicha Štreita „Být doma“. Setkání spojené se křtem
knihy se uskuteční v pátek 16. 9. 2022 od 18,00 v Klášterním kostele v
Šumperku. Slavnostní akce bude spojená s autogramiádou.
Malá výstava fotografií Jindřicha Štreita. Této exkluzivní akci bude
předcházet od 18. srpna malá výstava výběru fotografií z nové knihy
Jindřicha Štreita v Zahradním pavilonu v Radniční ulici 2797/27, kterou
pořádá šumperská Eagle Gallery. Výstava bude ukončena 20. 9. 2022.
Setkání pozůstalých se uskuteční v neděli 18. 9. 2022 v 15,00
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.
Mše svatá za uživatele a zaměstnance Charity Šumperk bude
sloužena v neděli 18. 9. 2022 v 18,00 v kostele sv. Jana Křtitele
v Šumperku.
Den otevřených dveří Charity Šumperk proběhne ve středu 5. 10.
2022 od 9,00 do 15,00. Pokud by měli naši uživatelé zájem se zúčastnit,
volejte co nejdříve vedoucí sociálních služeb na tel. 734 362 541.
V případě, že budeme mít volnou kapacitu, rádi vás přivezeme i
odvezeme domů. Cestu si budete hradit dle platného Sazebníku (15
Kč/km).
Tříkrálový koncert Motýlů Šumperk proběhne v pátek 6. 1. 2023
v Klášterním kostele v Šumperku.
PROBĚHLO:
Studenti pomohli darováním stužek Ukrajině
Studenti VOŠ a SPŠ v Šumperku se z vlastní iniciativy rozhodli pomoci
válkou ničené Ukrajině. Za své náklady nakoupili materiál na výrobu
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stužek, ty pak od 7. 3. – 11. 3. 2022 rozdávali v ulicích Šumperka.
Občané, kterým není utrpení na Ukrajině a situace uprchlíků lhostejné,
obdarovali studenty celkovou částkou 41 610 Kč!
Ve spolupráci s Charitou Šumperk a po dohodě s koordinátorkou
pomoci na VOŠ a SPŠ Šumperk byly tyto finance použity na nákup
přímé pomoci ukrajinským rodinám, které přišly na Šumpersko a které
se bez pomoci druhých neobejdou.
Benefiční výstava
V sobotu 2. dubna 2022 se od 16h ve Vlastivědném muzeu v Šumperku
konala benefiční výstava na pomoc Ukrajině.
Vlastivědné muzeum v Šumperku, Městská knihovna T. G. Masaryka
Šumperk a Charita Šumperk se rozhodly spojit a uspořádat společně s
umělci se vztahem k regionu a spřátelenými umělci benefiční výstavu,
jejíž celkový výtěžek bude využit pro přímou pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v Šumperku a okolí. Ve výstavních
prostorách se sešlo více jak 155 děl v celkové hodnotě přes 230 000 Kč.
Peníze pomohou na Šumpersku konkrétním rodinám a jejich využití
bude vždy pečlivě konzultováno pořádajícími organizacemi.
Dobročinnou akci se rozhodlo podpořit a svá díla bez nároku na
honorář darovalo více než čtyřicet umělců. Ze srdce jim děkujeme!
Charita Šumperk obdržela Cenu města Šumperka za rok 2021
Během slavnostního večera 7. dubna 2022 Charita Šumperk obdržela
Cenu města Šumperka za rok 2021.
Z rukou starosty pana Tomáše Spurného převzali manželé Jana a Pavel
Holubářovi Cenu města za Vybudování moderního zázemí pro mobilní
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hospicovou péči Charity Šumperk. Toto ocenění není vnímáno pouze
jako cena za vybudování nového zázemí, ale je oceněním práce všech
zaměstnanců Charity Šumperk, bez kterých by tato organizace nebyla
tím, čím je. Ocenění si Charita Šumperk velice váží a všem, kteří Charitu
nominovali a podpořili, děkuje.
Jarní Sbírka potravin se vydařila
V sobotu 23. 4. 2022 proběhla celonárodní Sbírka potravin,
kterou organizují Potravinové banky jednotlivých regionů.
Charita Šumperk obdržela 363 kg potravin a hygieny, kterou rozdělí
sociální pracovnice rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám i
jednotlivcům v nouzi, na základě doporučení příslušných úřadů. Všem
dárcům moc děkujeme.
Sbírka Postní almužna
Sbírka probíhá každý rok v období před Velikonocemi. 18. ročníku
sbírky Postní almužna 2022 se zúčastnilo 14 farností šumperského
děkanátu. Bylo vybráno 59 789 Kč.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní Postní almužny svým
odřeknutím si věcí pro někoho potřebného.
Benefiční koncert Motýlů pro podporu volnočasových aktivit
ukrajinských dětí
V úterý 28. června 2022 od 19h se v klášterním kostele Šumperk konal
benefiční koncert Motýlů, jehož výtěžek bude využit na podporu
volnočasových aktivit ukrajinských dětí.
Ukrajinské děti, které jsou v Šumperku a nejbližším okolí a jejichž
rodiny nemají dostatečný počet finančních prostředků, budou mít tak
od nového školního roku možnost dál rozvíjet svůj talent, zapojit se do
skupinek a kroužků nejrůznějších volnočasových aktivit. Na benefičním
koncertě se celkem vybralo krásných 8 873 Kč. Děkujeme!
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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
Bc. Marcel Holomek – vrchní sestra Mobilní specializované paliativní péče
tel.: 777 674 703, marcel.holomek@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. Iveta Karwaczyková – sociální pracovnice pro Hanušovicko, Staroměstsko,
Velké Losiny a okolí, potravinová a hygienická pomoc pro potřebné, sociální
poradenství
tel: 703 176 291, iveta.karwaczykova@sumperk.charita.cz
Bc. Eliška Samsonová, DiS. – sociální pracovnice pro Rudu n. M. a okolí,
Vikýřovice, D. Studénky a N. Malín, potravinová a hygienická pomoc pro
potřebné, 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 září 2022.

web: www.sumperk.charita.cz
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