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Vážení přátelé a příznivci naší Oblastní charity,
co nejsrdečněji Vás zdravím na počátku Adventu a děkuji za Vaši
vytrvalou morální, duchovní, hmotnou či finanční pomoc. S pracovníky naší charity Vám přinášíme nový bulletin, kde předkládáme
alespoň některé informace vztahující se k péči o naše těžce nemocné,
o které se v našich střediscích staráme. Dočtete se zde především
o významných projektech Oblastní charity Červený Kostelec,
jmenovitě o projetu „Zřízení mini školky“ pro děti našich zaměstnanců. Dozvíte se také o projektu sociálního podniku Pro-charitu s. r. o.,
v rámci kterého vznikne nové zázemí pro zaměstnávání osob se
zdravotním omezením. Přinášíme informace o průběhu některých
beneficí, které podpořily péči v našich střediscích: Hospici Anežky
České a Domově sv. Josefa.
Vážení přátelé, pokud máte možnost, podpořte prosím opět
provoz a rozvoj péče o těžce nemocné v hospici a také o nemocné
roztroušenou mozkomíšní sklerózou v Domově sv. Josefa. Věnované
prostředky použijeme zejména v prvních měsících roku 2014, kdy je
zajištění provozu našich zařízení nejtěžší. V tomto čase teprve očekáváme státní a krajské dotace.
Vážení a milí přátelé, v závěru mi
dovolte, abych Vám popřál pokojný
Advent, příjemné vánoční svátky a do
nového roku 2014 hodně zdraví,
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
radosti a pokoje do Vašich rodin.
ředitel
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Krása Vánoc
Opravdová krása Vánoc se spíše
nachází v jednoduchosti –
jednoduchosti pramenící
z uvědomění a umění
naslouchat. Neboť čím více
nasloucháme okolnímu světu,
tím plněji si uvědomujeme
nesnáze a bolesti, hněv, vypětí
a vyčerpání, kterými muži
a ženy trpí. A právě poselství
a příslib Vánoc může přinést
naději malým a zbloudilým;
poraněným, ukřivděným,
týraným a zlomeným.
Brian Cavanaugh

Realizace projektů Oblastní charity Červený Kostelec v roce 2013
Mini školka v Červeném Kostelci
Od 1. 9. 2013 realizuje Oblastní charita Červený
Kostelec projekt Charitní zařízení péče o děti předškolního věku v Červeném Kostelci spočívající ve
vybudování a následném provozu zařízení pro děti
předškolního věku svých zaměstnanců (firemní
školky) s kapacitou 12 míst.
Realizace probíhá v Háčku v Červeném Kostelci,
kde je zařízení v současnosti budováno. Projekt
potrvá do 30. 6. 2015, přičemž provoz bude zahájen
1. 1. 2014. „Smyslem projektu je pomoci zaměstnancům Oblastní charity Červený Kostelec umístit jejich
děti do předškolního zařízení péče o děti a umožnit
jim tak návrat do práce a současně také snížit počet
dětí, které nebyly z kapacitních důvodů přijaty do
místních mateřských školek“, uvádí ředitel Oblastní
charity Ing. Miroslav Wajsar.
Projekt je financovaný z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Bližší informace o projektu jsou k dispozici na:
www.ochck.cz v sekci Významné projekty.
loga

Ukončení projektu zaměstnávání
znevýhodněných osob
Dne 30. 9. 2013 skončil dvouletý projekt s názvem
Zapojení znevýhodněných osob na trh práce prostřednictvím Oblastní charity Červený Kostelec, do
kterého se zapojilo 22 osob. V rámci projektu pro ně
vznikla 2 ošetřovatelská pracovní místa v Domově
sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem a 2 místa
pro pracovníky terénních středisek - pečovatelské
služby v Červeném Kostelci a v Hostinném. V areálu
Domova sv. Josefa bylo vytvořeno také 6 pracovních
míst, která tvořila pracovní skupinu. Její členové se
podíleli na údržbě areálu. „Osoby zapojené do projektu se účastnily vzdělávacích aktivit včetně
pokračování na str. 2

pokračování ze str. 1
rekvalifikací, skupinového i individuálního poradenství a dalších aktivit, jejichž cílem bylo opětovně u nich vytvářet pracovní návyky a zkušenosti a posilovat jejich motivaci pro další zapojení na trh práce. Část osob zůstala i po
skončení projektu zaměstnána v Oblastní charitě Červený Kostelec nebo v rámci sociálního podniku Pro-Charitu
s. r. o.“, říká ředitel Oblastní charity Ing. Miroslav Wajsar. Projekt byl realizován samostatně Oblastní charitou
Červený Kostelec, byl financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Ing. Martin Fišer

Realizace projektu Pro-Charity, s. r. o. v roce 2013
Sociální podnik Pro-Charitu s. r. o. uspěl se svojí žádostí na rekonstrukci části budovy Juty v Žirči u Dvora Králové
nad Labem. K realizaci projektu dojde v roce 2014, kdy bude provedena kompletní rekonstrukce a vybavení
části tohoto objektu. Vznikne zde zázemí pro dílnu údržby, prádelna a další nové aktivity tohoto sociálního
podniku. Celkové náklady projektu budou více než 5 mil. Kč.
Projekt byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního
programu (www.
strukturalni-fondy.cz/iop)
a státním rozpočtem ČR.

Vystoupení J. Duška

Děti ze ZŠ Hořičky připravují svůj příspěvek pro “Šikovné ruce”

Společně prožité akce 2. pololetí 2013
Světový den hospicové a paliativní péče spojený s výstavou “Šikovné ruce
pro Hospic 2013 aneb Lidé lidem“ ních a neprofesionálV sobotu 12. října se Hospic Anežky České v Červeném Kostelci připojil ke všem organizacím, které
pečují o těžce nemocné nejen v ČR, ale po celém
světě. Svými aktivitami se v tento Světový den
hospicové a paliativní péče společně zasazují o naplnění potřeb těžce nemocných a umírajících, snaží
se zvýšit povědomí a porozumění lidem, kteří žijí
často dlouhodobě s životním omezením vlivem
těžké nemoci. Smyslem aktivit je v neposlední řadě
také získávání chybějících finančních prostředků na
jejich péči.
Hospic Anežky České realizoval v rámci Světového
dne hospicové a paliativní péče projekt "Šikovné
ruce pro hospic 2013 aneb Lidé lidem“, který
podpořil Královéhradecký kraj v rámci profesionál-

ních kulturních aktivit a Nadace umění
pro zdraví.
Vernisáží prodejní
výstavy vyvrcholila půlroční práce mnoha ochotných
šikovných dětí a dospělých z celé České republiky, kteří
vyráběli umělecké i praktické předměty především
proto, aby podpořili péči v červenokosteleckém hospici.
Vystaveno bylo na tři tisíce výrobků od 133 soutěžících:
jednotlivců, základních škol, klubů, domovů apod.
Milým překvapením pro mnohé účastníky soutěže bylo
i ocenění osmi vítězů soutěže. Za prodané výrobky obdržel hospic částku 62 000 Kč. Výstavka v malém
pokračovala ve střediscích Oblastní charity Červený
Kostelec do konce listopadu. Do projektu se svým

darem připojila řada jednotlivců a firem a tak červenokostelecká hospicová péče obdržela celkem ke svému
svátku krásných 194 000 Kč. Na otázku, zda splnil
projekt své očekávání, odpověděl ředitel Ing. Mgr.
Miroslav Wajsar: „Vedle nesporně pěkného kulturního
zážitku získal Hospic Anežky České mnoho nových
příznivců a přátel a to i z řad dětí. Díky jejich úsilí jsme
mohli pro hospicovou péči získat část chybějících
finančních prostředků. Všem dárcům upřímně
děkujeme.“

KONCERT HOUSLOVÉHO VIRTUÓZA
BOHUSLAVA MATOUŠKA v doprovodu
varhaníka VÍTA HAVLÍČKA

chválí anebo snad dokonce zkritizují), Nevytvářejme
si žádné domněnky, Dělejme vše, jak nejlépe
dovedeme (ale ne lépe!). Pod vlivem slyšeného
a humorně podaného slova, přemýšlelo publikum
o svých partnerských a rodičovských nedostatcích,
o vlivu svého starostmi obtěžkaného šéfa na podřízené a děkovalo Jaroslavovi potleskem vestoje. Co
potěšilo, bylo určitě i obdarování hospice výtěžkem
z představení, které činilo 56 000 Kč!

5. charitní ples

Benefiční koncert známého virtuózního houslisty
introvertního ražení a světového formátu Bohuslava
Matouška v doprovodu varhaníka Víta Havlíčka proběhl ve farním kostele sv. Jakuba Většího v Červeném

Již popáté se druhou listopadovou sobotu rozzářila
okna červenokostelecké sokolovny, aby přivítala
všechny návštěvníky oblíbeného, již pátého, charitního plesu.
Hlavním hostem večera byl mladý taneční pár:
Václav Masaryk s Klárou Chovančíkovou. Václava
Masaryka znáte ze dvou ročníků taneční televizní

Vít Havlíček a Bohuslav Matoušek

5. charitní ples – předávání tomboly

Kostelci v neděli 29. září 2013 v 18 hod. V jejich podání
jsme si poslechli skladby J. S. Bacha, L. van
Beethovena, A. Dvořáka, Bohuslava Martinů a dalších
významných skladatelů.
Koncert byl uspořádán ve spolupráci Hospice Anežky
České, prodejní zahrady Trees s.r.o. a Římskokatolické
farnosti v Červeném Kostelci. Výtěžek putoval do
Hospice Anežky České.

soutěže StarDance. V roce 2010 tančil s Monikou
Absolonovou a umístili se na třetím místě. V roce 2012
tančil s Barborou Polákovou a společně získali 4. místo
v soutěži StarDance.
Se svou současnou taneční partnerkou Klárou
Chovančíkovou se Václav Masaryk věnuje latinskoamerickým tancům a úspěšně vystupují na domácích i
zahraničních soutěžích. Během večera předvedli své
umění ve dvou tanečních vystoupeních. K tanci
i poslechu doprovázela příjemný večer hudba taneční
kapely Relax Band pod vedením Jana Drejsla.
Ozdobou večera, mimo přítomných dam, byla velmi
bohatá tombola s tajnými prémiovými cenami. Ty předali šťastným výhercům při půlnoční přestávce Václav
Masaryk a Klára Chovančíková. Pro všechny přítomné
hosty našeho charitního plesu bylo připraveno velké
množství chutného a osvěžujícího pohoštění.
Všem, kteří se podíleli na přípravách plesu, srdečně
děkujeme.

Divadelní představení - Čtyři dohody
V rámci Světového dne hospicové a paliativní péče se
uskutečnilo v pátek 11. 10. 2013 v Divadle J. K. Tyla
v Červeném Kostelci benefiční humorné, ale i poučné
divadelní vystoupení Jaroslava Duška. Celé představení vychází z knihy Čtyři dohody od mexického autora
Miguela Ruize.
Ten doporučuje uzavřít sám se sebou čtyři dohody
a žít tak spokojenější a vyrovnanější život: Nehřešme
slovem, Neberme si nic osobně (když nás druzí po-

Z Domova sv. Josefa v Žirči
Pohodová pouť ke svaté Anně
pomáhala i pobavila
V sobotu 20. července proběhly 12. Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez
bariér. Naše největší benefiční akce se letos
opravdu vydařila, svědčí o tom i historicky nejvyšší počet platících účastníků – 777. Pro letošní
rok přálo slavnostem i počasí, které bylo téměř
ideální, přiměřeně teplo a bez deště. Co nás moc
překvapilo, byl zájem o prohlídku Domova
sv. Josefa. V rámci dvou organizovaných prohlídek se s chodem našeho zařízení seznámilo bez
mála 100 návštěvníků. Celá akce proběhla ve
velice příjemné atmosféře, prvotní myšlenka
na propojení světa zdravých a hendikepovaných
byla naplněna. Přijelo i mnoho vozíčkářů z okolí
a to nejen klientů Domova sv. Josefa, ale i těch
kteří zde v minulosti pobývali. Po slavnostech
jsme obdrželi několik reakcí, které nás povzbudili
do další práce. Letošní slavnosti byly podpořeny
Nadací Divoké husy, která navýšila jejich celkový
výtěžek. K částce 103 tis. Kč tak přibylo ještě
dalších 60 tisíc Kč. Výtěžek byl věnován na nákup
dvou polohovacích lůžek na vodoléčbu a zbýva- Divadelní představení Hrdý Budžes
jící část bude použita na realizaci projektu
Velmi hezkou benefici, snad tu nejhezčí v letošním roce,
vybudování venkovního výtahu.
jsme měli možnost uspořádat v nedalekém Hankově
domě ve Dvoře Králové. Divadlo Antonína
Dvořáka z Příbrami včele s představitelkou
hlavní role herečkou Bárou Hrzánovou se
zřeklo honoráře a přijelo 29. října 2013 zahrát
již víc než deset let vyprodávaný kousek
autorky Ireny Douskové Hrdý Budžes. Málokdo neví, že jde o příběh žákyně druhé třídy
Helenky Součkové, která zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně
líčí tragické roky husákovské normalizace. Za
tuto roli byla paní Hrzánová oceněna v r. 2003
cenou Thálie. A představení samotné? Bylo
zážitkem pro vyprodaný sál, pro našich
patnáct přítomných vozíčkářů, i pro nás,
organizátory. Domov si může na konto nového venkovního výtahu připsat sumu cca
80 tisíc a to díky nejen lidskému přístupu
divadla v Příbrami, ale i vstřícnosti Hankova
domu. Děkujeme!
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