Vážení přátelé a příznivci Oblastní charity Červený Kostelec,

Jedno slovo
Antonín Sova

opět přichází okamžik, kdy vám mohu nabídnout aktuální informace související s poskytovanými službami ve střediscích naší charity prostřednictvím nového Bulletinu. Jedno jedno slovo najít v pravý čas,
Především mi leží na srdci vyjádření vděčnosti vám, našim dárcům, za dary, které a uzdravit jím k smrti smutnou duši.
přinášíte především v zájmu kvalitní péče o nemocné. Přes všechny překážky, s nimiž Najít, za horou když někdo čeká nás,
jsme se museli v uplynulé době vyrovnávat, musím potvrdit, že jsme se s kolektivem a uhodnout, kde srdce skrývá se a buší.
pracovníků snažili odvést co nejsvědomitěji svou práci a naplňovat tak naše poslání. To slovo najde se však těžko proklatě:
Z řady dopisů a vyjádření klientů lze vyrozumět, že vynaložené úsilí není zbytečné. Ne- být musí přesné, jako klíč, jenž v zámek vpadne.
odolali jsme a jedno z takových poděkování patřící do Domova sv. Josefa jsme zveřejnili Jen jednou v životě snad zázrak potká tě,
že zvíš, jak slovem uzdravit je snadné.
na stránkách Bulletinu.
Dále zde naleznete přehled událostí, které jsme s některými z vás prožili. Povzbuzení
jsme čerpali při červnové pětidenní duchovní obnově, kdy byl v Červeném Kostelci P. Elias Vella. Nelze nevzpomenout alespoň jednu z mnoha obdivuhodných aktivit uspořádaných ve prospěch našich nemocných, a to sice akci obchodního řetězce Tesco. Velmi si vážíme spolupráce
s firmami a jejich podpory. V červenci jsme se také mohli těšit z osobní návštěvy vedení kostelecké firmy Saar Gummi, dlouholetého
významného podporovatele našeho hospice. Přicházíme též s pozváním na benefice a bude nás opravdu těšit, když pozvání přijmete. Pro
odbornou i laickou veřejnost připravujeme na září konferenci o roztroušené skleróze, na říjen konferenci paliativní péče a na přelomu roku
opět organizujeme kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Dovoluji si vás prostřednictvím Bulletinu také požádat o pomoc, hledáme totiž motivovanou zdravotní sestru jak pro náš hospic, tak pro
Domov sv. Josefa. Pokud byste o někom věděli, ozvěte se prosím.
Vážení přátelé, děkujeme za vaši obětavost a současně prosíme, pokud máte možnost, přispějte opět svým darem na provoz a rozvoj
péče v našich střediscích. Každý váš příspěvek je důkazem, že vidíte
v našem úsilí smysl stejně jako my.
.

S přáním všeho dobrého Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitell

KONFERENCE V DOMOVĚ
o roztroušené skleróze na téma
KOMPLETNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
O NEMOCNÉ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

V pátek 2. září 2016 se před Domem sv. Damiána v Žirči konal
koncert populární zpěvačky Marcely Březinové

Datum a místo konání:
Dům sv. Damiána – PIVOVAR
21. září 2016
8:00 - 16:45 hod. Žireč 3, 544 04 Dvůr Králové n. L.
www.domovsvatehojosefa.cz/vzdelavani.html

Poděkování paní Olgy
Chtěla bych se s Vámi podělit o zážitky pro mě mimořádného dne.
Jsem klientka trvalého pobytu v Domově sv. Josefa a pro mě je jeden
den podobný tomu druhému jako vejce vejci.
Nestěžuju si, jsem tu spokojená, dochází za mnou věrně každý den moje
„sousedka“ z řad žirečských obyvatel a tak můžeme spolu povídat a já,
milovnice tabáku, se oddat této neřesti. Den, který Vám chci popsat se
ale tomuto „stereotypu“ hoooodně vymykal. Měla jsem svátek. Přišly
za mnou dvě ošetřovatelky, že mají volno a ať se připravím na „překvápko“ v podobě tajného výletu, tedy za brány Domova. Byla jsem zvědavá
a těšila jsem se. Hned ráno jsme vyrazily. Blížily jsme se k České Skalici.
Ony věděly, že je to mé rodné město. Před očima se mi míhala pro mne
tak známá místa...asociace vzpomínek na mládí, na to, kdy jsem byla
ještě zdravá, na „normální“ život... Za chvíli zastávka. Domov důchodců
– jak věděly, koho bych chtěla navštívit? Koho jsem tak dlouho neviděla? Setkání s maminkou bylo nečekané a radostné…
Následovalo pozvání na něco dobrého. Vše hradila děvčata! Prožila
jsem den, na který budu ještě dlouho vzpomínat. Děvčata nechtějí být
jmenována. O to víc si jich vážím a chci jim aspoň takto poděkovat!!!
Olga

Domov sv. Josefa

Dům sv. Damiána

je jediné nestátní
zdravotnické a sociální
zařízení v ČR,
pečující o nemocné
roztroušenou
sklerózou mozkomíšní
v těžkém stádiu.
Další informace – e-mail: hospodkova@dsj-zirec.cz, tel.: 491 610 604
Pozvání na Konferenci přijali neurolog Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. a psychoterapeutka Mgr. Renata Malinová. Konference se zúčastnil také sociální podnik
Pro-Charitu s. r. o., zástupci NF Impuls, pacientského sdružení ROSKA Hradec
Králové, přední distributoři zdravotnických pomůcek.
Účast ZDARMA, občerstvení bylo zajištěno.

Pořadatel:
Oblastní charita
Červený Kostelec
5. května 1170
549 41 Červený Kostelec
IČ: 48623814
www.ochck.cz

zájemce byla zajištěna prohlídka zdejšího Hospice Anežky České.
Ve vestibulu přednáškového sálu si mohli zájemci zakoupit duchovní
literaturu, kupovaly se především publikace P. Velly s autogramem.
Tradiční akce náchodského Primátoru DEN PIVA, která se konala Po celou dobu probíhala také dobrovolná sbírka, která byla při závěv sobotu 21. 5. 2016 přispěla svým výtěžkem za pivo načepované rečné mši svaté P. Eliasovi předána na jeho misijní činnost. S mnohými
návštěvníky v hodnotě 12 770,- Kč na péči pro nemocné v Hospici přáteli jsme se shodli na tom, že prožitý čas na Exercicii byl pro nás
Anežky České.
požehnáním a můžeme se těšit, že se opět v Červeném Kostelci
Děkujeme!
s P. Vellou shledáme.

Náchodský pivovar podpořil
Hospic Anežky České

Hana Gottsteinová, asistentka fundraisingu a P. R.

P. Elias Vella byl s námi v Červeném Kostelci
V červnu jsem se zúčastnila pětidenní Exercicie s p. Eliasem Vellou
OVM Conv. na téma Ježíš můj přítel – (o modlitbě). Slavnostní
atmosféra na mě dýchla již od samého rána, kdy před ranním blokem přednášek jsme společně zpívali duchovní písně a modlili se
krátkou přímluvnou modlitbou. P. Elias Vella, přednášel v angličtině
a jeho slova jsme mohli vyslechnout v českém jazyce z úst zkušených
překladatelů. Vnímala jsem za sebe i spolu s ostatními, že témata
přednášek jsou pro nás velmi aktuální, povzbuzující a posilující.
V tichosti a v blízkosti svých přátel jsme si znovu mohli uvědomit
a přijmout každý sám důležitost naší modlitby. Uvědomila jsem si, že

Nadace Adra pomohla nemocným
v mobilním hospici
Od června 2015 do června 2016 probíhal projekt podpory Mobilního
hospice Anežky České Nadací Adra ve výši 40tisíc Kč. Projekt pomáhal
řešit problém nedostatečného finančního nastavení ze zdravotního
pojištění. Cíl projektu sledoval celkové posílení komplexně provázaného systému paliativní péče zahrnujícího terénní, ambulantní
i lůžkovou péči a zlepšení kvality zejména terénní péče mobilního
hospice. Dalším cílem bylo rozšíření flexibilní kapacity terénních
služeb neziskové organizace pečující o umírající spojených s multiplikačním efektem a dosažení náležité materiální vybavenosti této
služby. Záměrem projektu byl rozvoj mobilní paliativní péče těžce
nemocným pacientům v závěrečném stádiu onemocnění. Díky projektu obdrželi tito lidé dostupnější a kvalitnější paliativní péči v jim
blízkém domácím prostředí, pacienti obdrželi i širší nabídku zdravotnických pomůcek v půjčovně (byl zakoupen nový inhalátor) a z projektu byli částečně hrazené mzdy DPP. Za podporu péče Mobilního
hospice Anežky České velmi děkujeme !

Cena Ď 2016

není rozhodující styl, který při modlitbě používáme, ani výběr
pěkných slov, ale rozhodující je to, co prožíváme v srdci. Znamená to
setkat se s Ježíšem, svým Pánem a vše mu odevzdat do rukou. Svěřit
mu své plány a zkoumat, jestli jsou v souladu s jeho záměry. Ježíš se
pak stává Pánem mých úspěchů, ale i neúspěchů. Je mým Pánem,
když prožívám radost, ale je jím i ve chvílích utrpení. Je mým Pánem,
když mě naplňuje v modlitbě, ale je jím i tehdy, když během modlitby vůbec nic necítím. Oslovilo mě i to, co je důsledkem nepřijetí
sama sebe. Mnoho psychických problémů, kterými trpíme, jsou ve
skutečnosti příznaky odmítnutí a nepřijetí sama sebe. Strach, hněv,
pocity viny, úzkosti, smutek, osamělost, neodpuštění, jejich hloubka, doba trvání, to všechno mohou být důsledky odmítnutí sebe,
nepřijetí svého těla, pohlaví, země, ve které žijeme, naší povahy,
věku a mnoho jiných věcí. Prostě, že se nemáme rádi. A jestliže se
nemáme rádi, naše neláska se přenáší do našich vztahů a do jiných
oblastí. Naopak pravá radost spočívá v tom, že umím přijmout
právě tu situaci, ve které se nacházím. Neznamená to, že schvaluji
to, co je zlé nebo bolestné, ale z lásky k Ježíši přijímám to, co mě
potkalo a snáze tím procházím.
Mezi jednotlivými tématy byly přestávky, které jsme mohli využít
k tichému přemýšlení a také k občerstvení. Před večerní mší svatou
jsme mohli přijmout z rukou P. Ondřeje Kunce svátost smíření a pro

“Přítel není ten, kdo tě polituje,
přítel je ten, kdo ti pomůže!”
Neznámý autor

Letos po šestnácté, tentokrát však Nová scéna Národního divadla
v pátek 24. června hostila hrdiny všedního dne, tedy dobrovolníky,
mecenáše, morální vzory. Prostě se zde sešli lidé ze všech krajů celé
České republiky, bez kterých by byl život pustinou.
Velkému finále v Praze předcházela kola krajská, z kterých vzešel jeden vítěz a ten pak měl šanci dosáhnout na cenu nejvyšší, cenu Grand
Prix Ď. Stále ale platí, že ač mají ceny Ď vítěze, nemají poražených.
Samotná nominace je velkým díkem mecenášům a dobrodincům.
Všem je při finálové ceremonii poděkováno. Letošní ročník byl zajímavý tím, že byla udělována i mimořádná cena Ústeckého kraje.
Domov sv. Josefa nominoval Mgr. Marušku Paclíkovou za organizaci
všech možných ročníků Tříkrálové sbírky. Nikdo netušil, že právě Cena
Ústeckého kraje skončí v jejích rukách! Maruška vyhrála poukaz
v ceně 6.000 Kč na pobyt v tomto kraji.
Gratulujeme!

Obchodní řetězec TESCO
pomohl svými hlasy Domovu sv. Josefa
i Mobilnímu hospici A. České
Děkujeme z Domova sv. Josefa i Mobilního hospice Anežky České
všem, kteří pro nás hlasovali! Přístroj CRP na vyšetření krve pro
Domov sv. Josefa a koncentrátor kyslíku pro MHAČ bude zakoupen
díky Vašim hlasům a podpoře obchodního řetězce TESCO.
Všem, kteří nám vhozením žetonků v TESCO pomohli zvítězit v regionálním kole projektu Vy rozhodujete, my pomáháme, ze srdce
děkujeme! Dále děkujeme obchodnímu řetězci TESCO, který ve spolupráci s Nadačním fondem TESCO, celou soutěž připravil.

Finanční podpora Hospice Anežky České
od firmy Saar Gummi Czech, s. r. o.

k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Stanislavem Rudolfským,
vinařem z Kuksu. Po požehnání zahrádky se rozběhl pestrý program
v celém areálu. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení,
možnost komentované prohlídky nejen bylinkové zahrady, kostela,
ale i od prosince otevřených nových prostor Domova sv. Josefa. Po
celý den probíhal jarmark lidových řemesel a chráněných dílen. Účast
návštěvníků byla největší v patnáctileté historii konání slavností.
K milé atmosféře přispěla celá řada umělců, z nichž největší úspěch
a sympatie sklidila herečka Bára Hrzánová za svůj lidský přístup. Akci
finančně podpořilo Město Dvůr Králové, Královéhradecký kraj, ostatní naši dárci a projekt Švýcarsko-české spolupráce.
Záštitu svou osobní přítomností nad slavnostmi převzal MVDr.
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL.
Mediálním partnerem byl Katolický týdeník.

DMS

V rámci projektu DMS jsme pro naše střediska ke dni 30. 6. 2016
obdrželi pro Hospic Anežky České částku 30 324,- Kč a za Domov sv.
Ředitel Hospice Anežky České Ing. Mgr. Miroslav Wajsar převzal Josefa byla připsána částka 11 398,- Kč. Přijaté částky byly použity na
dne 29. 7. 2016 z rukou generálního ředitele SCG pana Ing. Jana nákup léků a zdravotnického materiálu pro naše pacienty.
Tichého symbolický šek v hodnotě 100 000,- Kč. Tyto peníze budou Děkujeme!

ZVEME VÁS NA
Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách
.

Termín: 2. prosince 2016 – 18. března 2017. Kvalifikační kurz podle
§ 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Rozsah 157 hodin teorie, 30 hodin praxe.
Cena: 7 500,- Kč
Komu je kurz určen: Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních
službách. Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností v oblasti sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a splňuje zcela požadavky zákona na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách.
Podmínka pro přijetí: dokončené základní vzdělání, trestní bezpoužity na vybavení dvou pokojů, například i na pořízení lůžek pro úhonnost a zdravotní způsobilost.
doprovázející osoby. Stejný dar získal hospic od SGC již v loňském Výuka vždy v pátek a v sobotu.
roce. Saar Gummi Czech (SGC) dodává dynamická těsnění do každého pátého automobilu vyrobeného v Evropě. Jedná se hlavně
o těsnění dveří a kapoty, vyráběná z technické pryže technologií Konferenci paliativní medicíny
vytlačováním. Dva závody SGC poskytují práci přibližně 850 zaměst- Hospic Anežky České v Červeném Kostelci si vás dovoluje pozvat
nancům, z toho významnému podílu pracovníků se změněnou na konferenci paliativní medicíny ve čtvrtek 20. října 2016 od 09.00
do 13.30 hodin v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
pracovní schopností. Děkujeme!
.
Akce je určena nejen lékařům, zdravotníkům a sociálním
pracovníkům, ale i široké veřejnosti a formou i obsahem bude
Svatoanenské zahradní slavnosti
srozumitelná
opět pomáhaly
i středoškolským studentům. Účastnický poplatek se neplatí,
V sobotu 23. července se opět otevřely brány Domova pro občer-stvení zajištěno.
15. ročník Slavností bez bariér. Výtěžek největší benefiční akce Přednášet budou odborníci v oboru paliativní medicíny:
přesáhl 150 tis. Kč a je určen na dovybavení rehabilitace finančně MUDr. Jan Král, Hospic Anežky České, Červený Kostelec; Mgr. Marek
náročnějšími zdravotnickými přístroji (motomed, rotoped) v no- Uhlíř, Cesta domů, Praha; MUDr. Michal Hrnčiarik, Plicní klinika
vém objektu sv. Damiána.
Fakultní nemocnice, Hradec Králové; MUDr. Jana Svobodová, PrakticSlavnosti byly zahájeny poutní mší svatou v kostele sv. Anny s hudeb- ký lékař, Rudník; PhDr. Martin Loučka, Ph.D., Centrum paliativní péče,
ním doprovodem souboru Krkonošské Collegium Musicum a Con- Praha; Iva Valerová, Vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České.
sortia FAGVS. V úvodu slavností se pozornost obrátila na otevření Info včetně přihlášky www.ochck.cz; dotazy tel: 491 610 303 nebo
části bylinkové zahrady tzv. „kuchyňské“ a na sázení vinné révy e-mail: speldova@hospic.cz

“Přátelé spolu nemusí mnoho
hovořit, ale v plnosti prožívají to,
že jsou spolu.”

Podpořit Do

mo

v sv. Josefa můžete odesláním SMS:

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, www.ochck.cz
číslo účtu KB: 8282670227/0100 v. s.: 1322
Zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové. Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, OCHCK,
tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

