Za Olomoucký kraj soutěžíme s projektem Tréninková kuchyňka pro Sociální
rehabilitaci Rozkvět. Cílem služby je u osob s mentálním postižením zvýšit
samostatnost, nezávislost a soběstačnost, aby mohli zůstat ve svém
přirozeném domácím prostředí a nemuseli v budoucnu využívat ústavní péči.
Tréninková kuchyňka umožňuje za podpory pracovníků uživatelům bezpečně
načerpat nové a upevnit stávající dovednosti v péči o sebe a o domácnost.
Kdo by nás chtěl finančně podpořit, prosíme, zašlete finanční částku na číslo
účtu: 1017777101/0300 a NUTNÉ je uvést i variabilní symbol: 20166205.
Pro výběr peněz je Vám k dispozici nástroj na webových stránkách
www.csobpomaharegionum.cz, kde Vaši dárci mohou přispět díky
jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“.
Na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz můžete vidět všechny
zapojené projekty a jejich prezentační videa.
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Výběr peněz bude ukončen o půlnoci 6. 1. 2017.
Všem, kteří nás podpoří, předem DĚKUJEME!
5. Vánoční přání
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Sváteční slovo ředitelky

„ radujme se, veselme se, v tomto novém roce“ je částí refrénu vánoční
koledy. Ano, máme důvod k radosti, protože Bůh se stal jedním z nás, aby nás
vykoupil. Je naší velkou nadějí a jistotou. Blízkost Ježíše můžeme zakoušet
stále, nejen o vánocích. Stačí mít otevřené oči i srdce k potřebám lidí, se
kterými se setkáváme – v nejbližším kruhu rodiny, mezi přáteli, u nemocných
seniorů, osob s postižením až po lidi na okraji společnosti. Najděme odvahu si
to nejen říkat, ale proměňovat ve skutcích milosrdenství. Z toho může
pramenit opravdová radost z Ježíšova narození a jeho blízkosti.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BUDE PROBÍHAT
v sobotu 7. 1. 2017

2. Události z charitních středisek
STŘEDISKO ŠTERNBERK
V letošním roce jsme pokračovali v péči o seniory v oblasti zdravotní i
sociální, dále o osoby s mentálním postižením v Sociálních rehabilitacích
Rozkvět, pracovali jsme ze sociálně znevýhodněnými rodinami a jejich dětmi,
nabízeli jsme půjčování kompenzačních pomůcek. Velmi důležitá je i
komplexní práce pro osoby bez přístřeší, včetně přenocování „na suché židli“
v zimních měsících na charitě. Zapůjčovali jsme kompenzační pomůcky,
přijímali a vydávali potřebným šatstvo z humanitárního šatníku. Nabízeli jsme
možnost dochovat nevyléčitelně nemocného člověka mezi svými blízkými
v rodinném prostředí.
Významnou událostí bylo v měsíci září připomenutí si 25. let trvání naší
charity a to formou Benefičního koncertu, Společenského večera slavnostní

bohoslužbou s přenosem TV NOE. Jeho výtěžek i ohlasy na úroveň
hostujícího Hradišťanu s Jiřím Pavlicou budou pro nás nezapomenutelné.
Čeho si velmi vážíme, je také dlouholetá podpora sponzorů, která svědčí o
důvěře v naše služby.
Nyní jsme již v plné přípravě na Tříkrálovou sbírku, budeme vděční za
jakoukoliv formu pomoci, jak finančním darem nebo dobrovolnickou pomocí
dětí nebo vás dospělých.
Za Vaše modlitby i konkrétní formu pomoci velmi pěkně děkuji.
Přeji hojnost Božího požehnání a pevné zdraví.
Bc. Pavlína Vyvozilová, ředitelka
STŘEDISKO UNIČOV
Letošní rok byl pro nás opravdu náročný. Podařilo se nám zaregistrovat novou
sociální službu Charitní poradnu „Nedlužím“, získat prostory pro humanitární
sklad, který je součástí nové služby VOBIS - centrum pro Vás (Humanitární
sklad, Kompenzační pomůcky, Mimořádné události). V rámci rozšíření
prostor sociálních a zdravotních služeb, které nabízíme, jsme museli naše
sestřičky přesunout přes silnici na zubní středisko, kde se jim vytvořilo
důstojné zázemí pro jejich činnost. Můžeme se také pochlubit S.O.S.
sociálním bytem, který je hrazen z Tříkrálové sbírky. Nově připravujeme
rozšíření terénní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tato služba
začne společně s Charitní poradnou „Nedlužím“ fungovat od 1. 1. 2017.
Také kultura nemohla chybět. Letos jsme oslavili již XV. Benefiční koncert,
který je tradicí Charity v Uničově. Měli jsme pěkný „Společenský bál“, který
jsme pořádali spolu s uničovskou farností a těšíme se na náš samostatný 1.
Charitní ples, který se bude konat dne 18. 2. 2017 v Obecním sále v Újezdu u
Uničova. Dovolte mi touto cestou Vás srdečně pozvat na tento ples, kde se
můžeme společně setkat a pobavit se.
Pěkný vánoční čas přeje
Bc. Alena Charouzová – vedoucí střediska Uničov
STŘEDISKO LITOVEL
V tomto roce se naše zdravotní sestry a pečovatelky staraly celkem o 300
klientů v Litovli a dalších 19 obcích. Při svých cestách najely téměř 100 tisíc
kilometrů. Často využívaná byla naše půjčovna zdravotních pomůcek i
humanitární sklad šatstva. Mateřské centrum Rybička kromě pravidelného
programu opět uspořádalo jarní a podzimní bazárek dětského, těhotenského a
sportovního oblečení, několik přednášek o výchově dětí i manželských
vztazích, Svatováclavské farmářské trhy a bazar knih a hraček. Celý srpen
probíhaly v Mateřském centru příměstské tábory, na kterých se vystřídalo
celkem 50 dětí.

Naše středisko připravilo také několik společenských akcí:
V únoru proběhl náš dvanáctý Charitní ples a Maškarní karneval pro děti.
Výtěžek plesu byl věnován na podporu projektu Adopce na dálku. V červnu
jsme uspořádali Den rodin. Pracovnice Charity se postaraly o bohaté
občerstvení, nechyběla ani živá hudba. Pro děti byly připraveny výtvarné
dílničky a soutěže, skákací hrad a trampolína. V listopadu se uskutečnil
tradiční Lampičkový průvod – uspávání zvířátek a broučků v lese. I přes
sychravé počasí přišlo přibližně 150 dětí a 200 dospělých. Při organizaci
těchto akcí nám pomáhá množství dobrovolníků a řada sponzorů, za což jim
všem moc děkujeme.
Konec roku je v našem středisku nejen ve znamení vánočních příprav, ale také
příprav další Tříkrálové sbírky. Doufáme, že výtěžek této sbírky nám pomůže
opět o kousek dál rozšířit a zkvalitnit naše služby.
Rádi se s Vámi setkáme v roce 2017 na našich tradičních akcích:
11. 2. 2017 - Charitní ples v Nasobůrkách
12. 2. 2017 - Maškarní karneval pro děti v Nasobůrkách
Ing. Ludmila Zavadilová – vedoucí střediska Litovel
3. Volná pracovní místa
Hledáme novou vrchní sestru domácí zdravotní péče pro středisko Charitní
ošetřovatelské služby ve Šternberku.
Požadavky na výkon funkce:
 Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry (SZŠ či VŠ
bakalářské vzdělání v oboru Ošetřovatelství, min. 3 roky praxe ve
zdravotnictví, z toho 2 roky u lůžka)
 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
Více na: www.sternberk.charita.cz – PRÁCE
4. Podpora z ČSOB – cvičná kuchyňka

Prosíme, podpořte nás!
Charita Šternberk středisko Šternberk uspěla v projektu ČSOB, pomáhá
regionům a bojuje o jedno ze čtyř míst. Projekt je netradiční tím, že je
zapotřebí, aby se podílela i veřejnost, která zná práci charitních pracovníků.
Víc peněz z projektu získá ten, kdo získá větší finanční obnos od veřejnosti. K
nastřádaným příspěvkům od veřejnosti bude poté přidělen příspěvek od
ČSOB:
1. místo 50 tis. Kč, 2. místo 40 tis. Kč, 3. místo 35 tis. Kč, 4. místo 25 tis. Kč.

