6. Připravované akce
STŘEDISKO ŠTERNBERK
Pozvánka - Výstava UZEL V ŢIVOTĚ
Cílem výstavy je seznámit šternberskou veřejnost se způsobem ţivota osob
bez přístřeší. Dále upozornit na sociální problémy, které jsou spojeny s
ţivotem těchto osob a na chybějící pobytovou sluţbu, která by mohla řešit
situaci.
Těmto osobám se Charita Šternberk věnuje v Nízkoprahovém denním centru
Uzel. Soubor 33 ks fotografií vznikl jak v ambulantní sluţbě – denním centru,
tak i v terénu, kde tyto osoby ţijí.
Vernisáţ výstavy proběhne v prostorách Městských kulturních zařízení –
v Přednáškovém sále dne 6. dubna 2016 v 17 hodin. Autorem fotografií je
velmi známý fotograf prof. Mgr. Jindřich Štreit, který se sociální tématice
a problematice bezdomovectví věnuje dlouhodobě.
Při slavnostní vernisáţi bude zdůrazněno výročí 25. let trvaní organizace za
účasti představitelů města Šternberka, pozvaných hostů, sponzorů i
šternberských občanů. Bude připraven kulturní program.
Výstava bude zpřístupněna pro veřejnost do konce května 2016.

Obsah:

STŘEDISKO UNIČOV
27. 4. Setkání seniorů u kafíčka

Charita Šternberk vypisuje výběrové řízení na pozici pastorační asistentky pro
středisko Litovel a mikroregion Litovelsko (pracovní úvazek 20 hodin týdně).

STŘEDISKO LITOVEL
5. 5. Pouť pro seniory z Litovle a okolí na Hostýn - pro klienty
pečovatelské sluţby a seniory z farnosti, kteří se kvůli svému věku nebo
omezené pohyblivosti nemohou zúčastnit běţných poutí.
8. 5. Tradiční pouť sv. Filipa a Jakuba v Litovli – prodej výrobků
Mateřského centra Rybička – výtěţek je věnován na podporu projektu Adopce
na dálku.
18.6. Den rodin - skákací hrad, trampolína, ţivá hudba, bohaté občerstvení.
V rámci této akce bude probíhat zároveň Den otevřených dveří Charity a MC
Rybička.
Konec školního roku – tradiční soutěţní dopoledne Mateřského centra
s názvem Pojďte s námi do pohádky.

Poţadavky:
Vysokoškolské bakalářské nebo magisterské studium v teologickém oboru
(doporučené) nebo kurz v oboru teologickém (minimální poţadavek), řidičský
průkaz skupiny B, výpis z rejstříku trestů.

Příměstský tábor a minitábory v Mateřském centru budou probíhat v srpnu.
______________________________________________________________

Váţení a milí přátelé a příznivci naší charity,
z výše uvedeného výběrového řízení chci podtrhnout, jak důleţité místo v naší
práci mají pastorační asistentky. Tuto pozici jiţ dlouhodobě vykonávají paní
Ing. Soňa Šlosarová v Uničově (nyní zastupuje i v Litovli) a paní Bc. Zuzana
Knopfová ve Šternberku. Mají na starosti duchovní formaci charitních
pracovníků, koordinaci Tříkrálové sbírky a Postní almuţny a nyní na přání
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1. Výběrové řízení

Profesní ţivotopis, motivační dopis a doporučení místního kněze zasílejte na
adresu pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz, poštou na adresu Charity
Šternberk nebo osobně.
Ukončení přihlášek: 9. 4. 2016
2. Úvodní slovo ředitelky

zřizovatele začínají iniciovat vznik Farních středisek a tím se snaţit o větší
provázanost mezi naší charitou a farnostmi a rozvíjet dobrovolnictví. Na přání
našich klientů mohou také docházet a navštěvovat nemocné, trpící, osoby
v těţkých ţivotních situacích, vedou s nimi pastorační rozhovory a vnášejí
milosrdnou lásku a modlitbu. Také mají na starosti rozdělování Přímé pomoci
z Tříkrálové sbírky lidem v nouzi, totéţ platí i pro Postní almuţnu.
Touto péčí o duchovní potřeby člověka či charitního pracovníka se odlišujeme
od ostatních organizací, kteří poskytují zdravotní a sociální sluţby a jsme
jedním z pilířů církve.
Budu velmi potěšena, kdyţ někdo z Vás přijme tuto sluţbu a rozšíří naše řady
o dalšího pracovníka.
S přáním Pokoje a dobra Vám všem.
Bc. Pavlína Vyvozilová
3. Tříkrálová sbírka 2016
Území

rok 2015

rok 2016

Šternbersko

397 699,- Kč

356 233,- Kč

Uničovsko

398 020,- Kč

413 830,- Kč

Litovelsko

505 382,- Kč

529 886,- Kč

91 884,- Kč

96 761,- Kč

1 392 985,- Kč

1 396 710,- Kč

Charita Bohuňovice
CELKEM

I kdyţ jde v našich podmínkách jen o provizorní řešení, byli naši klienti rádi,
ţe měli studené noci kde přečkat.
Bc. Zuzana Knopfová, vedoucí služby NDC Uzel
STŘEDISKO UNIČOV
23. 1. 2016 jsme pořádali společně s Římskokatolickou farností Uničov,
Renoty a Medlov společenský bál ve Střelicích. K tanci nám hrála skupina
Family se zpěvákem Pavlem Novákem ml., který nás krásně provedl tímto
bálem. Prosím, poznačte si: příští rok 18. 2. 2017 se opět těšíme na tuto
společenskou událost i s tímto zpěvákem Pavlem Novákem, ale tentokrát
v obecním sále v Újezdu u Uničova.
Rada Města Uničov schválila záměr prodeje bytu 1+1 na Šternberské ulici
497, kde sídlí naše středisko. O byt v hodnotě 330 tisíc korun jsme projevili
zájem, neboť se připravujeme na cestu sociálního bydlení.
Taktéţ schválila pronájem nebytových prostor v budově Zubní polikliniky za
účelem přemístění naši CHOS – charitní ošetřovatelské sluţby do těchto
prostor. Tím dojde ve středisku Uničov k přemístění sluţeb za účelem
vytvoření prostor pro plánovanou dluhovou poradnu a pro projekt VOBIS
centrum PRO VÁS.
STŘEDISKO LITOVEL
6. 2. dvanáctý Charitní ples. Výtěţek plesu byl věnován na podporu školního
vzdělání našich tří dětí z Indie a Ugandy v projektu Adopce na dálku.
7. 2. Maškarní karneval pro Tříkrálové koledníky a děti z MC Rybička.

Upřímně děkujeme všem dárcům za štědrost a všem koledníkům za obětavost.
V současné době připravujeme do Tříkrálové komise záměry na vyuţití ke
schválení. Kaţdoročním záměrem jsou prostředky, které přímo pomáhají
osobám v krizi a nouzi.

4. Dění ve střediscích v období 1-3/2016
STŘEDISKO ŠTERNBERK
Město Šternberk podpořilo částkou 100 000,- Kč noční provoz
sluţby NDC Uzel. Noční provoz probíhal v období od 1. 12. 2015
do 29. 2. 2016. Této sluţby vyuţilo 19 osob. Průměrný počet
klientů na jednu noc byl 6 osob.

11. 2. jsme se připojili k Národnímu týdnu manţelství a v Mateřském centru
jsme uspořádali přednášku pro manţele - Komunikace v manţelství a
partnerství. Lektorování se jiţ tradičně opět ujal Ing. Pavel Mečkovský,
zkušený lektor
16. 3. – 17. 3. proběhl v Mateřském centru kaţdoroční Bazárek jarního a
letního oblečení.
Kaţdé úterý a pátek dopoledne probíhá v Mateřském centru Rybička
Miniškolka, ve které by si děti měly pozvolna zvyknout na reţim podobný
mateřské školce. Rodiče mohou zjistit, zda je jejich dítě uţ schopno samo
strávit dopoledne a respektovat cizí autoritu.

