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Oblastní charity Červený Kostelec
Informuje své čtenáře o aktivitách a činnosti
Vážení přátelé a příznivci Oblastní charity Č. Kostelce,
srdečně Vás zdravím v závěru léta a dovoluji si Vás prostřednictvím nového
bulletinu informovat o některých událostech v Oblastní charitě. Nejprve mi
dovolte vyjádřit vděčnost za Váš zájem vytrvale podporovat činnost Oblastní
charity, zejména péči o těžce nemocné a umírající a osoby nemocné
roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Velmi si vážím, že chápete potřebnost
této služby.
Průběžně pracujeme na udržování provozu kvalitních služeb našim
nemocným, ale i na jejich rozvoji dle jejich potřeb. Podzimní informační
bulletin se Vám dostává do rukou v čase, kdy se přibližuje Světový den hospicové a paliativní péče, a to sice 11. října. V této souvislosti usilujeme všemi
dostupnými prostředky o zesílení naslouchání veřejnosti potřebám těžce
nemocných a umírajících a o zvýšení povědomosti o možnostech kvalitní péče
na konci jejich života. Organizujeme také řadu benefičních akcií, na které Vás
srdečně zvu. Služba Mobilního hospice Anežky České se osvědčuje a je
potěšující, že můžeme postupně doplňovat sortiment zdravotnických
a kompenzačních pomůcek pro jejich zapůjčení do rodin. Z darů jsme mohli
také nově vybavit náš sanitní vůz. Věříme, že se podaří zajistit i vhodnější
zázemí pro Mobilní hospic a stacionář. Pracujeme též na úpravě získaných
prostor pro sklad na zdravotnické pomůcky.
V Domově sv. Josefa v Žirči se díky Vám i mnohým dalším štědrým dárcům
podařilo zajistit dostatek finančních prostředků na realizaci potřebného
venkovního výtahu využívaného zejména na přepravu osob na invalidním
vozíku. Velkou novinkou tohoto léta a zároveň nadějí pro mnohé čekatele
na pobyt v Domově sv. Josefa, je přidělení finanční podpory našemu projektu
na rekonstrukci bývalého pivovaru a bývalé fary. Obnovou těchto dvou
objektů vznikne v našem areálu dalších 44 lůžek pro pacienty s roztroušenou
mozkomíšní sklerózou (viz info v článku) Je však nutno dodat, že přiznání
dotace nebylo jednoduché a předcházela mu řada let usilovné práce, příprava
stavební dokumentace a vymezení využívání objektu.
Přestože jsou významné projekty bez naší výrazné finanční spoluúčasti, tak
současně s realizací projektů vznikají neuznatelné náklady projektů, jako jsou
např. demontáže, přípojky kanalizace apod. Bylo by velkou ztrátou, kdyby
právě pro nedostatek prostředků na tyto náklady musela být investice
zrušena. Proto vás chceme požádat, vážení přátelé, pokud máte možnost
a zájem, abyste nás finančně podpořili v situaci, která je zcela výjimečná
a nebude se již opakovat. Předem děkujeme za činorodou lásku, kterou
průběžně vyjadřujete našim nemocným.
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

Studánku dej mi blízko u lesa
a nehlubokou,
jenom na dlaň vody
a do ní žabku, která vodu čistí.
Na podzim povybírám napadané listí,
v zimě se budu starat, aby nezamrzla
a v srpnu zavedu tam lidi žíznivé.
A to je všechno,
snad je v moci tvé
udělat pro mne malý důlek vody,
ve kterém by se odrážela nebesa.

Domov sv. Josefa
můžete podpořit
odesláním SMS:
Děkujeme
Vám!

Jan Skácel

jednorázově ve tvaru:

DMS DOMOVJOSEF
na číslo 87777
roční podpora ve tvaru:

DMS ROK DOMOVJOSEF
na číslo 87777

Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 28,50 Kč.
Při roční podpoře Vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc.

www.darcovskasms.cz

Při roční podpoře Vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc.

www.darcovskasms.cz

jednorázově ve tvaru:
Hospic Anežky České
DMS
HOSPICCK
můžete podpořit
na číslo 87777
roční podpora ve tvaru:
odesláním SMS:
DMS
ROK HOSPICCK
Děkujeme
na číslo 87777
Vám! Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 28,50 Kč.

MODLITBA

PROJEKTY
Charitní zařízení pro děti předškolního
věku ve středisku
Háčko, Červený Kostelec
Od 1. 9. 2013 probíhá v naší organizaci projekt na vybudování zařízení pro děti zaměstnanců naší charity v předškolním věku. Ve školním roce 2013/2014 byla kapacita
zařízení (12 dětí) maximálně využita. V současné době
začínajícího nového školního roku je sem zapsáno celkem
19 dětí, přičemž docházejí s různou frekvencí. Projekt je
financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a ze státního rozpočtu ČR. Vedoucím tohoto projektu je
Ing. Martin Fišer, fiser@hospic.cz

Plánovaný rozvoj
v areálu Domova sv. Josefa
V červenci letošního roku obdržela Oblastní charita
největší finanční účelově vázanou dotaci za dobu své
existence ve výši přes 80 mil Kč. Tyto prostředky jsou
určeny výhradně na rekonstrukci zbývající části bývalého
pivovaru a fary v areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora
Králové. Je také nutno dodat, že přiznání dotace je výsledkem řady let usilovné práce, přípravy stavební dokumentace a vymezení využívání objektu. Díky dotaci se můžeme
těšit, že plánovanými úpravami by v přízemí bývalého
pivovaru mohlo vzniknout rehabilitační centrum včetně
vodoléčby, zázemí pro lékaře a sestry, v prvním patře
jídelna a 15 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích pro
trvalé pobyty klientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. V podkroví vznikne přednáškový sál.
V bývalé faře v přízemí se počítá s jídelnou, v 1. patře a
v podkroví vzniknou pokoje pro odlehčovací pobyty,
celkem 29 lůžek.

13. ročník Svatoanenských zahradních slavností

Výsledkem realizaci projektu bude zprovoznění dalších
44 lůžek pro nemocné s roztroušenou sklerózou. Právě
probíhá výběrové řízení firmy, která zajistí stavební práce.
Jedná se o finančně velmi náročné akce, které by Oblastní
charita Červený Kostelec nemohla realizovat bez obdržené
dotace.

Snížení energetické náročnosti
výrobního a skladovacího areálu
Od července 2014 probíhá projekt zahrnující výměnu
střechy, oken a dveří a zateplení obvodových stěn
průmyslového objektu Oblastní charity v Červeném
Kostelci U Křížku. Dokončení projektu bude pravděpodobně na podzim 2015. Po úpravách zde bude provozován sklad půjčovny zdravotnických a kompenzačních
pomůcek pro hospicovou péči a další aktivity sociálního
podniku Pro-charitu s. r. o. zaměřené na zaměstnávání
osob se zdravotním omezením. Celkové předpokládané
náklady projektu budou činit cca 7,5 mil. Kč. Projekt je
spolufinancován Operačním programem Životní prostředí.

CO JSME S VÁMI PROŽILI
CENA Ď
Národní divadlo – Zlatá to kaplička, která je zde už po
staletí pýchou našich předků, nás i dalších generací,
přivítala v úterý 24. 6. 2014 všechny nominující a nominované na cenu Ď z celé České republiky. Také i Oblastní
charita Červený Kostelec mohla poděkovat svým
dobrodincům prostřednictvím Ceny Ď, která je ojedinělou a respektovanou cenou za podporu kultury a charity
v České republice. Bylo nominováno sedm pracovnic
charitní pečovatelské služby v Červeném Kostelci, jmenovitě paní Lenka Vlčková, Miroslava Hašková, Jarmila
Horáková, Marie Hejnová, Jitka Zemanová, Renata
Drapačová a Dana Šimonová, které pomáhají při
organizování benefičních akcí pro Hospic Anežky České,
roznáší pozvánky apod. a pro seniory z obou pečovatelských domů často ve svém volném čase organizují téměř
60 aktivit ročně.
Za Domov sv. Josefa byl nominován spolek Arnika za více
než 12letou obětavou pomoc našim klientům nemocným
RS a Mgr. Magda Sedláčková, ač sama nemocná a na vozíku, zrealizovala nafocení kalendáře a jeho výtěžek věnovala na provoz a rozvoj Domova.
Jsme rádi, že je ještě spousta obětavých lidí se srdcem na
dlani, kteří neváhají darovat svůj čas i prostředky pro
dobro druhých.

SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI
po třinácté
Opravený areál Domova sv. Josefa v Žirči znovu ožil
v sobotu 19. července návštěvníky tradičních Svatoanenských zahradních slavností aneb slavností bez bariér.
Mohl se zde tak již potřinácté pomyslně propojit svět
zdravých a hendikepovaných a naplnit tak původní
myšlenku, jež stála u zrodu slavností od počátku. Výtěžek
dosáhl takřka 70 tisíc a poputuje na bezbariérovost cesty
mezi Domovem a parkem a bylinkovou zahradou. Během
doprovodné prohlídky Domova se mohli návštěvníci
seznámit s každodenním životem klientů a projít se znovu
historií kostela sv. Anny, který je nedílnou součástí celého
zdejšího areálu. Akce se konala za účasti MVDr. Pavla
Bělobrádka, místopředsedy vlády a předsedy KDU-ČSL,
podpory města Dvůr Králové nad Labem, Královéhradeckého kraje a sponzorů. Více informací o průběhu celé akce
uvádíme na www.ochck.cz (Domov sv. Josefa)

BENEFIČNÍ VEČER PRO JOSEFA V KOLÍNĚ
Benefiční vystoupení pro Domov sv. Josefa s mottem:
“Domov je mi domovem„, se uskutečnilo dne 14. května
2014 v Městském divadle v Kolíně. Během benefičního
večera vystoupil herec Jaroslav Dušek, zpěvák Petr
Vondráček, nevidomá zpěvačka Simona Maierová a
Kolínský Big Band to také pěkně rozbalil. Každý, kdo tuto
benefici navštívil, odcházel obohacen o spoustu zážitků.
Záštitu nad celým večerem osobně převzali Vít Rakušan,
starosta města Kolína a Jan Pospíšil, místostarosta města
Kolína. Výtěžek, který činil více, jak 106 000,- byl věno-ván
na bezbariérový přístup do parku a bylinkové zahra-dy.
Domov sv. Josefa tuto ojedinělou pomoc chápe jako
vyjádření empatie svým klientům, lásky a obětavé práce, zejména ze strany hlavní organizátorky, paní Gabriely
Sedláčkové.
DĚKUJEME VÁM!!!

NÁPADITÉ VÝROBKY PUTUJÍ
DO HOSPICE
Již devátý tradiční projekt „Šikovné ruce pro hospic 2014,
aneb lidé lidem“ Oblastní charity Červený Kostelec spěje
kvapem do finále. Stěžejní částí projektu je soutěž o nejnápaditější vlastnoruční výrobek z kategorie oděvy
a oděvní doplňky, umělecká díla, bytové doplňky, dětské
výrobky do 15 let věku dítěte a ostatní. Konkrétní použití
výtěžku následné výstavy je určeno na zakoupení nového
komunikačního systému mezi personálem a pacientem
v 1. patře budovy Hospice. Všichni, kteří přispějí do soutěže výrobkem, pomohou dílčím způsobem zlepšit kvalitu
péče v hospici a kromě toho výherce čekají zajímavé výhry
díky podpoře Královéhradecké kraje. Do středy 24. září
máte ještě možnost účastnit se soutěže a zaslat také svůj
výrobek. Výrobky prosíme, posílejte opatřeny štítkem se

KOLÍN – Benefiční akce pro Domov sv. Josefa
jménem, kategorií a kontaktem (adresou, nejlépe e-mailem a telefonem), abychom vás mohli informovat o výhře
včas a pozvat vás na vernisáž. Výrobky zasílejte prosím na
adresu Oblastní charity Červený Kostelec, ulice Manželů
Burdychových 245, PSČ 549 41 Červený Kostelec, přispějte
tak svým umem na péči o těžce
nemocné v našem kraji
(sledujte průběh soutěže
na internetu: www.hospic.cz).
Velmi se těšíme na vaše výrobky
a předem děkujeme!

ˇ
UPOZORNUJEME
Změny v daňovém odpočtu
darů od roku 2014
Možnost snížit si daň o poskytnuté dary mají nejen
podnikatelé, ale i zaměstnanci, zkrátka všichni poplatníci
organizací. S účinností od roku 2014 došlo k řadě změn
i v této daňové oblasti. Když je dárcem fyzická osoba
v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (do konce
roku 2013 byl horní limit jen 10 %), Když je dárcem
právnická osoba lze v úhrnu odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP (do konce roku 2013
platil horní limit odpočtu 5 %, resp. dalších 5 % se týkalo
jen vybraných darů školám a výzkumným institucím).

POZVÁNKY:
6. CHARITNÍ PLES
Také letos bychom vás chtěli již po šesté srdečně pozvat na
náš tradiční charitní ples do místní červenokostelecké
sokolovny v sobotu 8. listopadu 2014. Již dnes se můžete
těšit na přítomnost známé osobnosti, čeká vás hudba
v podání oblíbené skupiny Relax Band, chutné občerstvení, bohatá tombola a spousta dobré zábavy s přáteli.
Těšíme se na vás!

NENÍ BĚH JAKO BĚH
Ten, na který vás zveme, je dobročinný! Dovolte, abychom
pozvali také vás, naše podporovatele a příznivce, ale i vaše
přátele, děti a vnoučata z blízkého i vzdáleného okolí na
první benefiční Běh pro hospic 2014, který pomůže
nemocným v Hospici Anežky České. Jedná se o lidový běh,
který se odstartuje v sobotu 4. 10. 2014 v 9:30 hod.
Registrace závodníků v 8:30 až 9:30 hod. Místem startu
bude Středisko volného času Háčko, Manželů
Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec. Běžet
mohou muži, ženy včetně dětí a veteránů. Délka tratí je
v rozmezí 2, 5 a 10 km, poběží se částečně po silnici a po
polních cestách. Registrace účastníků probíhá již nyní online na stránkách www.behprohospic.cz Tam naleznete
i podrobnější informace o této akci.
Těšíme se na Vás!

BENEFIČNÍ KONCERT
JAROSLAVA UHLÍŘE S KAPELOU
se uskuteční ve čtvrtek 9. října 2014 od 19 hod. v Divadle
J. K. Tyla v Červeném Kostelci a přispěje na nákup nového
komunikačního systému mezi pacientem a ošetřujícím
personálem v Hospici Anežky České.
Můžete se těšit na nevšední atmosféru a opravdovou
hudební lahůdku největších hitů, ve kterých vystupuje
Jaroslav Uhlíř společně se skvělou doprovodnou kapelou
v klasickém rockovém složení. Diváky z řad dětí i pamětníků zaujmou nezapomenutelné písničky, které za posledních 40 let vytvořil J. Uhlíř převážně ve spolupráci se
Zdeňkem Svěrákem, jako jsou „Holubí dům“, „Severní
vítr“, „Ani k stáru“, „Není nutno“ atd. Tímto koncertem se
může-te potěšit vy i vaši blízcí a zároveň můžete pomoci
nemocným. Předprodej již nyní v CASUR Havlíčkova 654,
549 41 Červený Kostelec, tel: +420 498 100 657, otevřeno
po – pá 9 -17 hod., So 9 – 11 hod. Vstupné: 280 Kč až 320
Kč, zlevněné vstupné 240 Kč až 280 Kč pro děti do 15 let,
studenty, ZTP a důchodce. Benefici podpořil Královéhradecký kraj.
Těšíme se na vás!

KONFERENCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci si vás dovoluje
pozvat na konferenci paliativní medicíny konanou ve čtvrtek 16. října 2014 od 9 hod. do 13:30 hod v Městském
divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě pod záštitou
místopředsedy vlády pana Pavla Bělobrádka a České
společnosti paliativní medicíny ČSL JEP. Akce je určena

nejen lékařům, zdravotníkům a sociálním pracovníkům,
ale i široké veřejnosti a formou i obsahem bude
srozumitelná i středoškolským studentům. Přednášet
budou odborníci v oboru paliativní medicíny: MUDr.
Ladislav Kabelka, Ph.D., předseda České společnosti
paliativní medicíny, doc. Aleš Opatrný, Th.D., KTF UK
Praha, MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka a vůdčí
osobnost českého hospicového hnutí, Praha, MUDr. Jana
Svobodová, Iva Valerová, Mobilní hospic Anežky České
Červený Kostelec, MUDr. Jan Král, Hospic Anežky České
Červený Kostelec. Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16
ČLK. Účast bude ohodnocena 3 kredity. Dále je akce
zařazena do kreditního systému vzdělávání ČAS a účast na
nich je ohodnocena 4 kredity. Konferenci pořádá Oblastní
charita Červený Kostelec v rámci projektu podpořeného
z programu švýcarsko-české spolupráce. Občerstvení
zajištěno. Účastnický poplatek se neplatí.
Přihlášku zašlete nejpozději do 26. září 2014 na e-mail:
speldova@hospic.cz, přihláška on-line i ke stažení a podrobný program s anotacemi je na stránkách organizace
www.ochck.cz
Schweizerische Eidgenossenschaft
Condédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DOBROČINNÁ VÝSTAVA „ŠIKOVNÉ RUCE
PRO HOSPIC 2014 ANEB LIDÉ LIDEM“
Zveme vás na
dobročinnou
výstavu “Šikovné
ruce pro hospic
2014 aneb lidé
lidem“. Vernisáž
proběhne 3. října
2014 od 17 hod.
ve výstavní síni
M ě Ú Č e r v e ný
Kostelec. Výstava
zde bude pokračovat do 10. října
každý den od 9 do
17 hodin.
Součástí budou
výtvarné dílničky.

Šikovné ruce pro Hospic 2014
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