Vážení přátelé Oblastní charity Červený Kostelec,
nejprve dovolte, abych Vám popřál požehnané Velikonoce s prožitím opravdového pokoje a radosti. Společně se svými spolupracovníky Vám přinášíme
v tomto čase nový informační Bulletin Oblastní charity Červený Kostelec.
Naleznete zde ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou, jejíž výtěžek velmi pomohl
v zajištění provozu v počátku roku.
Děkujeme všem dárcům, kteří nám v tomto těžkém období finančně přispěli.
Těší nás Váš zájem o námi organizované akce a benefice pro Hospic Anežky
České a Domov sv. Josefa, které jsou nejen kulturním zážitkem, ale i finančním
přínosem.
Budeme rádi, když přijmete pozvání na plánované akce středisek Oblastní
charity, o kterých Vás informujeme v textu Bulletinu.
Vážení přátelé, pokud máte možnost, prosíme vás, podpořte svým darem i vlivem zejména naše střediska Hospici Anežky České a Domov sv. Josefa, aby zde
mohla být zachována kvalitní péče. Přiložená složenka nebo dárcovská DMS je
jednou z možností, jak se můžete podílet na úhradě chybějících prostředků na
provozní náklady a rozvoj péče o těžce nemocné a umírající a nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou.
Každý příspěvek, i malý, je velkou pomocí. Za vaše pochopení předem děkujeme.
S přáním všeho dobrého Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

Mateřská školka Studánka u sv. Jakuba
16. prosince 2013 proběhlo v Háčku slavnostní otevření charitní školky. Jedná se
o součást projektu „Charitní zařízení péče o děti předškolního věku v Červeném
Kostelci“, který spočívá ve vybudování firemní školky. Její provoz byl zahájen
1. ledna 2014. Po čtvrtroce fungování se učitelek Marcely Pěčkové a Jaroslavy
Ježkové ptáme na dosavadní dojmy a zkušenosti.
Jak se školka zaběhla?
Zaběhli jsme se brzy a dobře, i když jsme ze začátku neměli plně dovybavené
třídy. Zájem dětí je veliký, chodí do školky velmi rády. Děti, které chodí na kratší
pobyty, mají sami zájem si je prodlužovat. Výborně se rozběhla i spolupráce s
pracovníky charity, zejména musíme zmínit paní uklízečku a kuchařky
(mimochodem, vaří zde velmi dobře, dětem chutná). Dobrá domluva je i s
účtárnou, velmi vstřícný je autor projektu pan Martin Fišer, na kterého se
můžeme s čímkoliv obrátit.
pokračování na str. 4

roční podpora ve tvaru:

DMS ROK HOSPICCK 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.

Jaroslaf Seifert
Podruhé nesmíš utrácet,
prozraď mi, kolikpak stála?
A těch pár maminčiných vět
znal jsem už téměř nazpaměť.
Šetřila vždycky z mála.
K holiči radši měl bys jít.
To znám již, teď možná dodá:
Zítra budeš chtít na sešit,
a kde mám na to všechno vzít,
krejcaru je dnes škoda!
Jen násilím ji vtiskl jsem
ten modrý chomáček jara.
Když splácela mi polibkem,
zaševelilo jejím rtem:
Synáčku, už jsem stará.
Rok co rok se tak zlobila,
později míň už sice.
Když vázičku si rozbila,
dávala kvítka spanilá
do sklenky od hořčice.

Podpořit Domov sv. Josefa můžete
odesláním SMS:

jednorázově ve tvaru:

Děkujeme
Vám!

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

DMS HOSPICCK na číslo 87777

www.darcovskasms.cz

jednorázově ve tvaru:
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Podpořit Hospic Anežky České můžete
odesláním SMS:

Kytička fialek
(Maminka)

DĚKUJEME ZA DARY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Mnoho desítek koledníků převlečených za Tři krále procházelo v období od 4. do 8. ledna 2014 dům od domu
v Červeném Kostelci a okolí, v Jaroměři a okolí, Úpici
a okolí, v okolí Dvora Králové a Hostinného, aby popřálo
jejich obyvatelům štěstí a zdraví do nového roku. Oblastní
charita Červený Kostelec bude pro své projekty rozdělovat
vybrané dary v hodnotě 708 269,- Kč.
K jakému účelu jednotlivá střediska dary využijí?
Hospic Anežky České – vybavení a nakoupí zdravotnický
materiál, Ambulance paliativní medicíny – náklady na
provoz a zdravotnický materiál, Domov sv. Josefa – nový
venkovní výtah, zdravotnický materiál, Mobilní hospic
Anežky České - dostupnost služeb v terénu, Charitní
pečovatelská služba v Č. Kostelci – údržba a vybavení peč.
domů, dostupnost v terénu, Mateřské centrum Háčko materiál pro tvořivou činnost a pohybové aktivity,
Mateřské centrum Slůně v Úpici – materiál pro tvořivou
činnost, Charitní pečovatelská služba v Hostinném –
dovybaví penzion Domov a zlepší dostupnost v terénu Pět
procent darů půjde do Indie na projekt související
s programem Adopce na dálku.
Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost a přejeme si,
aby prožívali radost z dobra, které našim nemocným
a potřebným prokázali. V neposlední řadě děkujeme
všem vedoucím skupinek i dětem za jejich obětavost
a věnovaný čas.

POZVÁNKY

(nutno co nejdříve objednat v přihlášce).
Informace o přednášejícím naleznete také
na http: //www.eliasvella.cz/kalendar-akci/

P. ELIAS VELLA BUDE TÉŽ NOVĚ V ŽIRČI
U DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM
Tématem semináře bude: Ježíš – Lékař duše a těla
(o vnitřním uzdravení, proměna utrpení) v 8:30 do úterý
19. srpna 2014 do 12:00 hod.
Více o připravovaných exerciciích a elektronickou přihlášku naleznete na www.ochck.cz
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si o zaslání
informací a o vytištěnou přihlášku požádat telefonicky
pí. Jitku Holcovou na tel.: 491 610 603.

13. SVATOANNENSKÉ SLAVNOSTI
ANEB SLAVNOSTI BEZ BARIER
Již po třinácté se v sobotu 19. července 2014 otevře
celý areál Domova sv. Josefa, aby přivítal návštěvníky
letních Svatoanenských zahradních slavnosti. Slavnosti
budou zahájeny v 10.00 hodin mší svatou. Během
slavností vystoupí: Ruda Petráš na harmoniku,
staročeské KLAPETO, Bohadlo Band, rocková skupina
BLUE-EFFECT, imitátor David Šír, skupina Žalozpěv,
Václav Uhlíř – zvonkohra. Pro děti je připraven kouzelník, loutková pohádka, Alena Smolíková – tanec se
psem, výtvarné dílny, škola šermu a mnoho dalšího. Po
celý den bude probíhat jarmark lidových řemesel
a chráněných dílen. Je také zajištěno bohaté
občerstvení – kafírna, cukrárna, vinotéka. Těšíme se na
Vás za každého počasí!

P. ELIAS VELLA PO DVOU LETECH OPĚT
V ČERVENÉM KOSTELCI

DEVÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE ŠIKOVNÉ RUCE
PRO HOSPIC 2014 ANEB LIDÉ LIDEM

Dovolte, abychom Vás pozvali do Červeného Kostelce
na exercicie P. Eliase Velly, které se uskuteční od čtvrtka
14. srpna od 15:30 hod. do neděle 17. srpna 2014 do
12:00 hod. v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Mše
svaté budou probíhat ve farním kostele sv. Jakuba. Pozvání
směřuji též k mládeži, která v této době bude mít
prázdninové období.
Tématem exercicií bude: Ježíš – Můj přítel (o modlitbě).
Účastnický poplatek činí 500 Kč (studenti, ZTP a důchodci
mohou uplatnit slevu, pro ně činí poplatek 350 Kč). Děti
do 15 let bez nároku na sedadlo v divadle neplatí. O účasti
na semináři rozhoduje pořadí došlých přihlášek. Datem
přihlášení se rozumí datum zaplacení účastnického
poplatku. Poplatek obsahuje část nákladů na letenku
O. Eliase, náklady na překladatele, režii, čtyřdenní
pronájem divadla. Zbylé finanční prostředky budou
předány O. Eliasovi pro jeho misie. P. Elias Vella bude
mluvit v angličtině, překladem do českého jazyka poslouží
zkušení překladatelé.
V době exercicií nabízíme též ubytování a stravování

Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve šikovné
děti a dospělé k účasti do soutěže, jejíž výtěžek podpoří
péči v Hospici Anežky České. Soutěžíme o nejnápaditější vlastnoruční výrobek z kategorie oděvy a oděvní
doplňky, umělecká díla, bytové doplňky, dětské
výrobkya ostatní. Odborná komise vybere z každé
kategorie jednoho výherce a miláčka poroty, pro které
je připravena hodnotná cena.
V říjnu, ke Světovému dni hospicové a paliativní péče,
bude z doručených výrobků uspořádána prodejní
výstava ve výstavní síni v Červeném Kostelci. Výrobek
do soutěže, prosíme, pošlete opatřen štítkem se
jménem, kategorií a kontaktem (adresou, nejlépe emailema telefonem), abychom vás mohli informovat o
výhře včas a pozvat vás na vernisáž. Balíček s označením
názvu soutěže můžete předávat do pondělí 24. září
2014 osobně, nebo prostřednictvím pošty, na adresu:
Oblastní charita Červený Kostelec, ulice Manželů
Burdychových 245, PSČ 549 41 Červený Kostelec. Velmi
se těšíme na vaše výrobky a předem děkujeme!

HÁČKO NABÍZÍ KURZY

Těší se na Vás hlavní programová vedoucí paní Markéta
Připravili jsme program seminářů, zejména pro Šolcová a pan Lukáš Křišťák.
pracovníky v sociálních a zdravotních službách na Na příměstské tábory můžete své děti přihlašovat od
pondělí 3. března 2014 a to v recepci Háčka (491 610 310)
1. pololetí 2014:
nebo
od 8:00 do 15:30 hodin na čísle 731 604 204 – nebo
Bariéry v komunikaci v podmínkách sociálních služeb
formou SMS (pouze v pracovních dnech). K dispozici
termín: 21. 5. 2014, od 9.00 hodin;
je také e-mail: solcova@hospic.cz
lektor: Mgr. Hana Sobotková
Základy první pomoci se zaměřením na sociální
služby
termín: 2. 6. 2014 od 9.00 hodin,
lektor: PhDr. Radka Pokojová
Základy sebeobrany pro pracovníky v soc. službách
termín: 5. 6. 2014 od 9.00 hodin,
lektor: Jaromír Musil
Výživa u seniorů v zařízeních sociálních služeb
termín: 10. 6. 2014 od 9. 00 hodin
lektor: Mgr. Miriam Zralá
Vztahová manipulace v péči o klienta v soc. službách
termín: 11. 6. 2014. od 9.00 hodin,
lektor: PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová
Normy chování na pracovišti II
termín: 19. 6. 2014 od 9.00 hodin,
lektor: Mgr. Jaroslava Slaná
Přihlášky online na www.hacko.ochck.cz
Dotazy a informace směřujte na referentku
pro vzdělávání Ing. Jana Ungrovou,
e-mail: ungrova@hospic.cz,
tel.: 491 610 311, 734 788 060.

HÁČKO – Příměstské tábory

Příměstské
tábory

Středisko
volného času
Háčko letos
pořádá již
12tou sezónu
příměstských
táborů. Jsou
zvláště vhodné pro děti, které se ještě necítí na pobytový
dětský tábor. Věkové zaměření je 6 – 15 let. V průběhu
letních prázdnin se uskuteční celkem 6 turnusů, v nichž
se bude střídat tvořivá práce v keramické dílně (1 200 Kč)
s hrami ve volné přírodě (1 100 Kč), především v okolí
Háčka.
Prázdniny v keramické dílně proběhnou, pod vedením
zkušené lektorky paní Zdeňky Tošovské, v termínech:
7. – 11. července 2014: Prázdniny v keramické dílně 1
4. – 8. srpna 2014: Prázdniny v keramické dílně 2
11. – 15. srpna 2014: Prázdniny v keramické dílně 3
Pro všechny hravé máme připraveny společenské, stolní
i hry v přírodě v tomto pořadí:
Kaleidoskop her: od 14. – 18. července 2014
Kdo si hraje, nezlobí: od 28. července – 1. srpna 2014
Dobrodružství se Čtyřlístkem: od 25. – 29. srpna 2014

Mgr. Markéta Šolcová

Nové projekty Sociálního podniku

NOVÉ PROJEKTY NAŠEHO
SOCIÁLNÍHO PODNIKU
Oblastní charita Červený Kostelec založila na sklonku
roku 2010 nový subjekt s názvem Pro-Charitu s. r. o,
jehož hlavní náplní je zaměstnávání osob se zdravotním
handicapem. Jedná se o tzv. „sociální firmu“, kde je
zásadním principem navrácení případného zisku do rozvoje společnosti. Za více než tři roky své existence
zaznamenává nepřetržitý rozvoj. Rádi bychom Vás na
těchto řádcích krátce informovali o největších novinkách
za poslední rok.
V létě loňského roku byl otevřen v areálu královédvorské
zoologické zahrady obchůdek Kumbaya, ve kterém si
mohou návštěvníci v hlavní sezóně (květen-září) zakoupit
výrobky našich šicích a umělecko-tvořivých chráněných
dílen. Vedle dárků a hraček vznikají již několik let v našich
šicích dílnách rovněž rehabilitační, polohovací, hygienické
a antidekubitní pomůcky, které nacházejí bohaté
uplatnění nejen v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, ale čím dál tím více i v domácím ošetřování. Za
tímto účelem jsme v loňském roce spustili nový E-shop
www.zdravotnickepomucky.eu
V rámci šicích dílen v současné době rovněž vzniká nová
kolekce pracovních oděvů pro zdravotnický personál
(termotrička, haleny, pulovry, legíny, sukně), ktera by
měla být již brzy uvedena na trh a obohatit náš výrobní
sortiment. V letošním roce přicházíme i s novou řadou
bylinných produktů značky Camellus. Odběratelům jsme
schopni poskytnout kromě příznivé ceny i tzv. ná-hradní
plnění (plnění povinného podílu zaměstnávání osob se
zdravotním omezením – viz Zákon č. 435/2004 Sb.).
MVDr. Michal Krejčí,
Obchodní ředitel Pro-Charitu s. r. o.
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Jak se dětem ve školce líbí ?
Dětem se tu moc líbí. Zpočátku na každého občas přišlo
stýskání, ale už si zvykly. Je vidět, že si vytváří partu,
zvykly si na prostředí a denní rytmus. Naše činnosti se
sice střídají, ale tím, že se program každý den opakuje,
získávají děti pocit bezpečí a jistotu. U dětí, které chodí
jednou až dvakrát týdně, je zvykání delší.
Školka je koncipovaná pro 12 dětí, v současné době jich
máme zapsaných 19, ale chodí na různě dlouhé pobyty.
Dvanáct dětí chodí dopoledne, dvanáct dětí je i odpoledne.
Jak vnímají školku rodiče?
Vesměs pozitivně. Rodiče jsou velmi vstřícní, naučili se
např. „čipovat“ docházku dětí a když náhodou zapomenou, šikovné děti jim to připomínají. S rodiči se snažíme
udržovat každodenní kontakt, alespoň krátce jim
pokaždé řekneme, jak se dítěti dařilo. K informování
slouží i nástěnky, kde vystavujeme výtvory a fotky dětí
a struktu-ru denních programů. Jsme rádi, když se rodiče
sami ptají, chceme předcházet případnému nedorozumění. Společ-ně s kuchyní vycházíme vstříc ohledně
stravování, ale zároveň se snažíme, aby si děti navykly na
všechny chutě a jedly normálně. Rádi se přizpůsobíme
i co se týká času vyzvedávání dětí. Dle potřeby prodloužíme dobu, když má rodič něco neodkladného.

Jakou máte náplň? Jste jiné než ostatní školky?
Jiní jsme hlavně v tom, že máme 12 dětí a můžeme
se dětem více věnovat individuálně, což zákonitě
ve třídách s 30 dětmi nejde.
Využíváme toho, že jsme církevní zařízení a snažíme se děti vést nenásilně k Bohu. Chceme dětem
zprostředkovat základní křesťanské skutečnosti,
na kterých je založena naše kultura a které jsou
přijatelné pro rodiče z různých církví i pro nevěřící
či hledající rodiče. Inspirovali jsme se dílem Franze Ketta, který je zakladatelem pedagogického
směru, vycházejícího z křesťanského pojetí člověka.
Hodně s dětmi zpíváme, tancujeme, snažíme se
o prožitkovou výuku, ne jen učení. Klademe důraz
na socializaci.
Využíváme prvky moderní vyučovací metody „Začít
spolu“. Zaměřujeme se na nejrůznější témata (denní,
týdenní) a prakticky to chodí tak, že co jeden den
probereme, druhý den si na to děti hrají a jednotlivé části
třídy jsou k tomu uzpůsobeny. V každém koutku děti
zpracovávají dané téma, pokaždé jinak a jinými činnostmi. Dáváme si také záležet na tom, aby děti byly
obklopeny co nejvíc přírodními materiály a ruční prací.
Dřevěný nábytek, kostky či stavebnice ke hraní nám na
míru vyrobil truhlář Oblastní charity, všechno textilní
vybavení je z bavlny a ušité švadlenami z chráněné dílny
v Žirči.
Je výhodou, být pod „křídly“ charity?
Oceňujeme, jak jsou na nás všichni pracovníci Oblastní
charity hodní. Líbí se nám, že nám pan ředitel důvěřuje
a dal nám pro činnost s dětmi volnou ruku. Velmi se nám
líbí i umístění objektu školky. Hned vedle je totiž les,
několik rybníků, dětské hřiště i zahrada. Jak se s jarem
bude počasí zlepšovat, budeme v přírodě trávit stále více
času.
Máme přislíbeno, že se přilehlá zahrada uzpůsobí pro
potřeby dětí. Dosud ji využívalo i mateřské centrum,
sloužila i veřejnosti. Snad se najde nějaký kompromis,
aby byli spokojeni všichni.
Mgr. Ludmila Štěpánová

Projekt „Charitní zařízení péče o děti předškolního věku v Červeném Kostelci“ 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.
Ing. Martin Fišer

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. 1304. Zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové
Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, Oblastní charita Červený Kostelec,
tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

