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Vážení přátelé Oblastní charity Červený Kostelec,
úvodem Vás chci pozdravit a popřát Vám radost
z Velikonoc, která může převýšit naše obavy, strachy
a nejistoty související s probíhající epidemií. Ze současné situace je zřejmé, že nejsme svrchovanými
pány našeho života i životů ostatních.
Již 25 let se svojí činností snažíme poukázat na to,
že každý lidský život je velikým darem a něčím zcela
jedinečným, a to i tehdy, když se někteří musí
potýkat s vážným chronickým či infaustním onemocněním. Právě tito lidé nám právě v těchto dnech
mohou být se svými zkušenostmi a zápasy velkou
inspirací. Proto je i v našem zájmu, abychom na ně
nezapomínali.
S důvěrou Vás chci o to poprosit a zároveň Vám
poděkovat za jakoukoliv Vaši dosavadní podporu.
S přáním všeho dobrého,

Zlatý máj
Josef Václav Sládek
Slunko svítí, v nebi siném
není mráčku v šíř ni v dál,
jak pod modrým baldachýnem
skřivánek se rozzpíval:
výš a výše letí stále,
zvoní teď jak zvonky malé
a jak ﬂéten táhlý hlas
jeho zpěv k nám zvučí zas.

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

ZMĚNY PŘICHÁZEJÍ, V NAŠÍ ČINNOSTI VŠAK NEPOLEVUJEME
Jen těžko bychom hledali člověka, jehož by situace
v posledních měsících nepoznamenala. Změny, na
které si bylo den ode dne třeba nově zvykat a přizpůsobovat jim svůj režim i s myšlenkou, že omezení
mohou trvat ještě celé měsíce, potkaly skutečně snad
každého.
Nejinak tomu bylo i s provozem středisek Oblastní
charity. Kroky, které si nová situace vyžádala, se
dotkly provozu všech zařízení, vyžádaly si úpravy
pracovních návyků zaměstnanců a v neposlední řadě
znamenaly změny i pro návštěvníky.
Bezpečnostní opatření zasáhla všechna naše střediska. Naše pobytová zařízení v Červeném Kostelci
i Žirči byla nucena ochránit své pacienty a omezit
návštěvy. Podobně i Charitní ošetřovatelská služba
a Mobilní hospic Anežky České musely upravit svoji
činnost tak, aby bylo možné dál navštěvovat pacienty
v jejich domácnostech a poskytovat zdravotnické
úkony a podporu nemocných i jejich blízkých. Ome- I přes všechny změny, kterými
zení poznamenala každého pracovníka, naše činnost prochází naše společnost, příroda si
nadále žije svým prosluněným jarním
však pokračuje s nepolevujícím úsilím.
životem.

Za udržení provozu v těchto ztížených
podmínkách vděčíme nejen ochotnému
personálu ve všech zařízeních, ale
i pochopení a spolupráci s veřejností. Jako
i jindy v minulosti, i tentokrát se projevila
celospolečenská solidarita a ochota
pomoci v těžké době.
Je namístě vyzdvihnout pomoc, které se
nám dostalo z řad institucí i jednotlivců
zejména při zajišťování ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Město
Červený Kostelec, Královéhradecký kraj,
EPH a J&T holding, Y soft Corporation,
Vysoká škola chemicko-technologická
Praha, uskupení Tiskne celé Česko, ﬁrma
Josefa Průši, Karel Novák a Jiří Holman – ti
všichni nám poskytli množství pomůcek ve
formě dezinfekce, respirátorů a ochranných obličejových štítů. Všem patří nesmírný dík za všechny naše pacienty, klienty
a zaměstnance.
Nová situace si vyžádala nejen přizpůsobování svých pracovních návyků, kdy
běžnou součástí každodenního šatníku se
stává rouška a mnohdy i respirátor či
ochranný obličejový štít a plášť, ale vede
nás i k využívání nových cest, kterými
bychom se za běžných okolností nemuseli
vydat. Díky Centru paliativní péče jsme do
hospice získali dva tablety, které nyní
využíváme proto, abychom alespoň na
dálku mohli propojit pacienta s jeho
rodinou a mohli tak být i přes omezení
návštěv v kontaktu alespoň touto formou.
V Domově sv. Josefa v souvislosti s omezením přijímání nových klientů zavádíme
online poradnu. Ta má posloužit nemocným roztroušenou sklerózou - objednaní
klienti se v určitou hodinu připojí přes
video z domova ke konzultacím, zhodnocení zdravotního stavu a návrhům na
úpravy denního režimu.
Pro nás všechny je pak současný stav
příležitostí k upevnění vztahů, které jsou
důležité jak pro naše zdraví, tak i pro
prožívání každodenních činností.

Služba Mobilního hospice Anežky České probíhá
nadále, mění se však vybavení, se kterým přichází
zdravotníci do domácností.

Obličejové štíty jsou novinka i pro zdravotníky na
hospici zvyklé na většinu ochranných pomůcek.

MILION ROUŠEK DO VELIKONOC
Jen máloco by v minulých měsících symbolizovalo vzájemnou pospolitost v náročné době lépe, než podomácku ušitá
rouška. V době, kdy se ochranných prostředků nedostávalo pro zdravotnická zařízení po celé České republice a s vyhlašováním vládních opatření směřujících ke
snížení rizika nákazy sebe i okolí, která
znamenala nutnost zahalit tvář, se vzedmula vlna solidarity v celém národě.
V nemalé míře jsme ji pocítili i v Oblastní
charitě. Záhy po vypuknutí nouzového
stavu se nám začali hlásit první dobrovolníci ochotní šít roušky pro potřeby našich
zdravotnických
zařízení.
Jednorázové
roušky sice k dispozici v našich zdravotnických službách byly skladem, s vývojem
situace a potřebou roušek i u pacientů
a případně jejich rodinných příslušníků
však hrozil jejich nedostatek. Díky ochotě
dobrovolníků se potřeby roušek pro naše
služby podařilo již po týdnu zcela naplnit
a množství dobrovolníků nadále přibývalo.
V souvislosti s avizovanými dlouhodobými
dopady epidemie a s nimi spojenými
potřebami roušek pro každého byla vyhlášena akce „Milion roušek do Velikonoc“.
I přes symbolicky zvolené číslo jsme byli
překvapeni nasazením, s jakým se dobrovolníci do šití pustili. Krátce po Velikonocích tuto akci podpořilo svou činností či
darováním materiálu více než 250 jednotlivců a díky jejich obětavé činnosti jsme
mohli, mnohdy díky spolupráci s Českou
poštou, rozdat přes 30 000 roušek.
Protože ani po Velikonocích nepolevil
zájem dobrovolníků dodávat nám ušité
roušky, mohli jsme je nejen nabídnout dalším organizacím, ale umožnilo nám i vytvořit rezervu, kterou bychom chtěli využít
k postupnému dalšímu rozdávání roušek
i v následujících měsících s ohledem na
vývoj situace.
Nemůžeme
bohužel
uvést
každého
jmenovitě, chtěli bychom však srdečně
poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili
do této akce.

Místnost pro pořádání kurzů ve správní budově
Oblastní charity se proměnila na sběrné a
distribuční místo pro roušky.

S přípravou materiálu pro dobrovolníky pomáhal
každý, jak mohl.

Hotové roušky putovaly mezi potřebné.

KAFKOVA VILA V NOVÉM HÁVU
Po více než roce stavebních úprav se podařilo díky získané dotaci z evropské unie
dodat majestátní vile Červenokosteleckého
rodáka Břetislava Kafky novou tvář.
Zrekonstruovaným
vnitřním
prostorám
v současné chvíli zbývá dodat vybavení, aby
budova mohla začít plnit svůj plánovaný
účel. Tím je spuštění služby denního stacionáře pro seniory. V tomto duchu se nesly
i samotné stavební úpravy - citlivě zajistit,
aby objekt splňoval podmínky pro provoz
zařízení sociální služby s dostatečnou přístupností pro budoucí klienty a zároveň byla
respektována památková a estetická hodnota významné stavby v Červeném Kostelci.
S ohledem ke stávající situaci bude služba
spuštěna ke konci léta. Vzhledem k probíhajícímu nouzovému stavu v České republice je možné, že slavnostní otevření a uvedení do provozu postihnou omezení.
S Kafkovou vilou sousedí bývalé sochařské
a truhlářské ateliery, u kterých nyní spouštíme záměr na jejich přestavbu v centrum
terénních služeb, které by zajistilo nové
zázemí Mobilnímu hospici Anežky České
a dalším zdravotním službám Oblastní
charity.

Kafkova vila na počátku rekonstrukce v listopadu
roku 2018, při níž je cílem uchovat původní ráz
stavby a dodat budově nový účel - poskytnout
prostory službě denního stacionáře pro seniory.

V srpnu roku 2019 pokročily stavební úpravy
dostatečně, aby mohla započít poslední fáze
rekonstrukce - oprava a renovace fasády.
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