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Domova sv. Josefa, střediska Oblastní charity Červený Kostelec,
který jako jediný v republice pečuje o lidi nemocné
roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci.
Přijímejte všechny, zejména ty nejchudší, nejslabší, nejmenší … jsme povoláni starat se o každého …
papež František
o ty, kteří jsou křehcí i ty, kteří jsou na okraji našeho srdce.

Vážení přátelé,

Vteřiny křehké

těší mne, že Vám mohu představit nový Informační bulletin, který Vás seznámí s aktuálním děním v DomoMichal Stránský
vě sv. Josefa.
Vteřiny křehké
V minulém čísle jsme Vás informovali o plánovaném projektu s názvem Rozšíření Domova sv. Josefa
ve
kterých zdá se
v Žirči, který je doposud největším realizovaným projektem naší organizace. Akce podpořená z Regiože do sebe
nálního operačního programu zajistí díky rekonstrukci dvou stávajících objektů novou kapacitu pro dalších
vše snadno zapadá
44 klientů. V této chvíli se projekt dostal do realizační fáze a v našem areálu tak probíhá opět čilý stavební
že dobře je
ruch. Předpokládáme, že oprava bývalé fary a pivovaru bude dokončena do 30. září 2015.
a nikdo nestará se
O aktuálním průběhu projektu Vás budeme informovat v první části bulletinu. Následuje rozhovor
a pochybnost
s naším novým sociálním pracovníkem Jindřichem Linkem a dále Vás seznámíme s akcemi již uplynulými,
ale také těmi, které nás teprve čekají. Velkou radost nám udělaly v poslední době hned tři akce. Benefiční
se zadem nevkrádá
koncert v Kolíně, prodej tematického kalendáře a nedávné Svatoanenské zahradní slavnosti bez bariér.
Okamžik vzniku
Paní Gábina Sedláčková ve spolupráci s Městskou knihovnou a Městem Kolín uspořádala přesně po roce
tajemná chvíle
další Koncert pro Pepína, tedy našeho dlouholetého klienta Josefa Zelmana – kolínského rodáka. Koncert,
ještě ne tady
který organizovala ve svém volném čase se svými spolupracovníky, přinesl kromě samotného kulturního
a už ne tam
zážitku i nezanedbatelný finanční přínos pro Domov sv. Josefa. Stejně tak obdivuhodný byl záměr slečny
z čeho jsi světe
Magdy Sedláčkové, která ač sama se již od 12ti let potýká s roztroušenou sklerózou, nechala nafotit kalendář, aby jeho výtěžek mohl pomoci dalším lidem s RS. Ve spolupráci s Petrou Šmídovou oslovily známého
když ne z lásky
fotografa Jakuba Ludvíka a tak vzniknul kalendář o snech lidí s roztroušenou sklerózou. Další benefice,
aby vše nebyl
tedy letošní Svatoanenské zahradní slavnosti přinesly rekord v počtu návštěvníků. Poprvé naše největší
nebyl jenom klam
benefiční akce přitáhla do areálu Domova sv. Josefa více než tisíc návštěvníků, přesně 1135 osob. Všechny
zmíněné benefice přispějí na pořízení zvedacího zařízení pro obyvatele Domova sv. Josefa v nových objektech. Díky těmto i dalším
aktivitám se podařilo v tuto chvíli zajistit téměř polovinu požadované částky z více než 1,5 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že i podzim bude bohatý na dění v Domově sv. Josefa, už nyní bychom Vás rádi pozvali na některé akce.
24. listopadu se uskuteční v našem areálu konference věnovaná tématu roztroušená skleróza. Další plánovanou akcí bude Den
otevřených dveří nově zrekonstruovaných objektů, který proběhne během celého dne 28. listopadu a vyvrcholí adventním koncertem
v 17 hod. Slavnostní otevření se zahájením nového provozu za účasti kardinála Dominika Duky připadne na termín 1. prosince 2015.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
V souvislosti se vším co nyní probíhá v našem areálu, si stále více uvědomujeme naši závislost na podpoře Vás, našich dárců.
Situace je o to složitější, že jsme doposud neobdrželi prostředky z dotací kraje a dokonce ani nevíme výsledek jejich přidělení. Znovu
si Vás tedy dovolujeme požádat o příspěvek dle Vašich možností a to i v souvislosti se zahájením nového provozu, který bude finančně velmi náročný. Připomínáme, že nová kapacita poslouží dalším 44 novým klientům. Zároveň bych rád srdečně poděkoval za Vaši
stálou morální, duchovní i finanční podporu naší činnosti ve službě lidem s roztroušenou sklerózou.

Rekonstrukce bývalé fary a pivovaru jde do finále
Od října 2014 probíhají v areálu Domova sv. Josefa práce na kompletní
rekonstrukci dvou objektů. Památkově chráněný bývalý pivovar bude
po opravách sloužit pro tzv. trvalé pobyty. Vznikne zde společenský
sál, cvičební místnost i nové prostory pro vodoléčbu a rehabilitaci. Bývalá fara se
kompletní rekonstrukcí promění v zázemí pro odlehčovací pobyty. V přízemí vznikne přednáškový sál a stravovací provoz. V prvním a druhém patře budou pokoje
pro 29 klientů. V současné době probíhají intenzivní práce na interiérech objektů.
Provádí se výmalba pokojů, keramické obklady koupelen, montáž zařizovacích
předmětů a pokládají se podlahové krytiny. Současně se vybavují objekty technologiemi, které pomáhají personálu v péči o klienty, např. dorozumívacím systémem
sestra – pacient. Venkovní práce se nyní týkají především terénních úprav a provádí
se fasády. Kompletní dokončení stavebních prací se předpokládá do konce září
a vybavení nábytkem proběhne v první polovině listopadu.

Mgr. Dominik Melichar
vedoucí Domova sv. Josefa

Rekonstrukční práce na objektu pivovar
Další fotografie na str. 4

Nový sociální pracovník
V únoru letošního roku došlo k personální změně na
pozici sociálního pracovníka. Mgr. Petra Černého vystřídal Ing. Bc. Jindřich Linke. Něco o sobě Vám
prozradí v následujícím rozhovoru. Vzhledem k rozšiřující se
kapacitě DSJ v letošním roce nastoupily i další dvě sociální
pracovnice...ale o nich až příště...
Jak dlouho pracujete v DSJ a co stálo za rozhodnutím zde pracovat?
Do DSJ jsem nastoupil na pozici sociálního pracovníka v prosinci
loňského roku, protože Petr Černý, dlouholetý soc. pracovník
Domova z rodinných důvodů v únoru plánovaně odešel. Moje
rozhodování bylo poměrně dlouhé. V 90-tých letech jsem pracoval několik let v Diecézní charitě Hradec Králové (v době výstavby
1. hospice v ČR – Hospice Aněžky České v Červeném Kostelci).
Získal jsem cenné zkušenosti v oblastech rozvoje terénní
ošetřovatelské a pečovatelské péče. Z ekonomických důvodů zajištění rozrůstající rodiny (kdo má
hypotéku určitě rozumí), jsem bohužel musel neziskový sektor opustit. Následné roky jsem
pracoval v komerční sféře. Za rozhodnutím vrátit se do služby sociální péče stálo zamyšlení,
jakou profesní cestou jít dál po mojí „padesátce“. Práci v ziskovém sektoru jsem začal vnímat
jako nutnou povinnost a někdy i nápravu za ztracený čas nad pracovní náplní, která nedávala ten
potřebný smysl života. Tím pro mě je pomoc druhému
člověku.
Jaké byly vaše první dojmy z práce v DSJ? Věděl jste, co vás čeká?
Protože jsem byl průběžně v kontaktu s pracovníky Oblastní
charity Červený Kostelec, měl jsem povědomí o jejím rozvoji a plánech. Přesto jsem byl od první chvíle vstupu do Domova svatého
Josefa příjemně překvapen, jaké dílo se podařilo vykonat pro lidi
s onemocněním roztroušená skleróza. Pracovní náplň jsem
samozřejmě znal při podpisu pracovní smlouvy, ale jak to tak bývá
v mnoha oblastech sociální práce, s jednotlivými specifiky poskytování sociální péče jsem se seznamoval postupně. Díky vstřícnému přístupu mého předchůdce a „školitele“ Mgr. Petra

Černého, jsem měl ulehčený nástup v mnoha směrech. Petr byl
trpělivý a laskavý učitel. Bylo zjevné, jak mnoho mu záleží na tom,
aby sociální práce v Domově svatého Josefa byla poskytována
s maximální vstřícností ke klientům a pacientům. Petrovi bych
tímto rád poděkoval za to, že mě svým přístupem usnadnil přechod z komerční sféry do neziskové organizace.
Co je hlavním cílem Vaší profesní snahy?
Být dobrým sociálním pracovníkem a užitečným kolegou v našem
pracovním týmu. V současné době je hlavní prioritou implementace informačního systému Cygnus do provozu DSJ. S kolegy
budeme usilovat o co nejpřesnější přepracování potřebné dokumentace, spojené s plánovaným otevřením nového provozu.
Jak v souvislosti se zmiňovanou administrativou hodnotíte současnou legislativu sociálních služeb?
Tak tady musím jednoznačně uvést, že nám hází klacky pod
nohy. Sociální pracovník je zahlcen administrativou,
která bere čas, potřebný k práci s klientem.
Jak hodnotíte zavedené způsoby komunikace
na ose sociální pracovník – klient v DSJ?
Zde navazuji na výbornou práci Petra Černého, ale
kriticky musím uvést, že je stále co zlepšovat.
Učím se komunikovat s klienty a pacienty se specifickými postiženími komunikace.
Co Vám práce v DSJ přináší?
Nový pohled na životní hodnoty, který přebírám od klientů
a pacientů s roztroušenou sklerózou. Nastavují mně mnohdy
zrcadlo pohledu na životní priority a jejich význam v životě člověka.
Můžete nám prozradit i něco ze soukromého života?
To není nic tajného. Bydlím v Mladých Bukách za Trutnovem, jsem
23 let ženatý s manželkou Šárkou, máme spolu čtyři děti, dva psy
a dvě kočky. Celý život jsem hrál závodně fotbal, lyžoval a nyní
se aktivně věnuji kolu. Mám rád hudbu (ale na Šlágr se dívat nemohu), hraji na kytaru, maluji. Jsem přiměřeně opotřebený, ale
spíše optimista…
Za rozhovor děkuje jh

V sobotu 25. července se celý barokní areál Domova sv.
Josefa proměnil již počtrnácté v kulturní dějiště pro
širokou veřejnost. Největší středisko Oblastní charity
Červený Kostelec se stalo hostitelem návštěvníků
Svatoanenských zahradních slavnosti aneb slavností bez

bariér. Hlavní ideou největší benefiční a prezentační akce je
žít spolu, ne vedle sebe – lidé zdraví i nemocní. Výtěžek, který
překročil částku 140 tisíc, je určen na pořízení celoplošného
transportního zařízení nových pokojů.
Slavnosti byly zahájeny poutní mší svatou v kostele sv.
Anny za účasti královéhradeckého biskupa Jana Vokála
s hudebním doprovodem souboru Krkonošské Collegium
a gambového consortia FAGVS. Poté se stal centrem dění
nově zrestaurovaný oltář sv. Rosalie v kapli kostela. Restau-

Ještě máme v živé paměti podařenou benefiční akci,
kterou již podruhé měli na svých bedrech naši přátelé v Kolíně. To byl
hlavní důvod, proč jsme nominovali hlavní organizátorku Bc. Gabrielu Sedláčkovou na Cenu Ď, jejíž státní kolo proběhlo v červnu t. r.
Bc. Gabriela Sedláčková je profesí grafičkou, sociální a kulturní
antropoložkou a hlavně také majitelkou nakažlivého úsměvu . Žije
ve městě Kolín a o Domovu sv. Josefa se dozvěděla díky své příbuzné,
nemocné roztroušenou sklerózou.
Z Kolína také pochází jeden klient trvalého oddělení, žijící trvale
v Domově sv. Josefa a ten má v Kolíně v knihovně kamaráda. Slovo
dalo slovo a domluva o uspořádání benefičního večera pro klienta
Pepína, a pro Domov, kde žije, byla na světě. Kdo nepořádal nikdy
benefici, netuší, o jakou mravenčí práci náročnou na čas, ale i
trpělivost a talent oslovit, se jedná. Paní Gabriela se zde projevila
jako hnací organizační motor. Vedle své práce v grafickém studiu,
se svou neúnavnou energií a osobním nasazením zařídila vše
obdivuhodně. Bohatý a kvalitní program na celý večer, takřka
vyprodané Městské divadlo v Kolíně, profesionální reklama,
sponzoři, raut, vše do detailu promyšlené. A to ještě v době, kdy
její rodinná situace nebyla zrovna růžová. Výsledek jejího dobrého
skutku pomoci neziskové organizaci byl úžasný. Přesáhl nejdříve
devadesát tisíc. Že to není sto, jí nedalo spát. Znovu iniciovala výzvu, „Jedeme dál!“ aby lidé přispěli a částku dorovnali. Ve finále
částka její vysněnou hranici překročila.
V letošním roce se svým mottem „Jedeme dál“ chtěla všechno
zopakovat. Druhý ročník Benefičního večera pro Josefa se konal
opět v Kolíně na Mezinárodní den
roztroušené sklerózy (27. května)
Poučena zkušenostmi z ročníku
loňského se do organizace vrhla
ještě profesionálněji než loni. Záštitu nad večerem převzal kardinál
Dominik Duka a také starosta města Kolína Vít Rakušan a místostarosta Michael Kašpar. Večerem
provázel Martin Pisařík, vystoupili
Richard Tesařík, Petra Hapková,
rátorské práce probíhaly 7 let a autoři prací ak. malířka Hana
Vítová a Jan Mach je hostům přiblížili. Projekt byl financován
z Královéhradeckého kraje. Dále byla dána do provozu
slavnostním přestřižením pásky bezbariérová cesta vedoucí
z Domova do parku. Na vydláždění cesty přispěli Nadační fond
Slunce pro všechny, Nadace Občanského fóra a hosté Benefičního večera pro Josefa pořádaného v roce 2014 v Kolíně. Biskup
Jan Vokál nové prostranství posvětil a pak již mohl začít pestrý
program na třech žánrově odlišných scénách. Pro návštěvníky

Podpořit D

Město Kolín má rádo
Domov sv. Josefa

o
om

v sv. Josefa můžete odesláním SMS:
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.

Marcela Březinová, Kolínský BigBand aj.
Aktivity paní Gabriely určené pro Domov sv. Josefa nejsou
jediné, které pomáhají lidem. Působí také jako tzv. mentorka
Centra pro integraci cizinců v Praze. Byla nominována i na Cenu
Křesadlo. Za nominaci za cenu Ď poděkovala slovy: „Vy jste
neuvěřitelní, děkuji a upřímně si toho vážím. Děkuji velice všem.
Jsem zdravá, tak mohu a chci pomáhat.“
Na otázku „Co Vás vede k tomu, že se na tomto koncertu
podílíte?“ odpověděl spolupořadatel akce, ředitel Městské
knihovny v Kolíně Mgr. Pavel Kárník: „Josef „Pepíno“ Zelman, je
můj bývalý spolupracovník a přítel. Jeho neskutečný optimismus
mě nabíjí a je nakažlivý. Jsem rád, že on svým přístupem k životu
nakazil postupně v Kolíně spoustu lidí, včetně vedení našeho
města. A pořádáním dobročinného koncertu mu skládáme dík.
A také děkujeme všem z Domova sv. Josefa, neboť jejich péče
o nemocné klienty je příkladná. F. M. Dostojevskij kdysi řekl: „Kdo
nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší, ale kdo nemá
srdce, je nejchudší na světě.“ My v Kolíně srdce máme…“
O pár dnů později, poslední májovou neděli se v Městském
divadle v Kolíně uskutečnilo divadelní
představení Pátá dohoda. Herec Jaroslav Dušek se rozhodl věnovat částku
40 tisíc Kč z tohoto představení našemu
zařízení.
Celková částka odeslaná z Kolína
na naše konto se vyšplhala na 130 tisíc!
Bude použita na transportní zařízení
klientů do nově budovaných prostor.
.

DĚKUJEME!
jh

bylo též připraveno bohaté občerstvení, možnost komentovaných
prohlídek bylinkové zahrady, kostela i celého areálu Domova sv.
Josefa. Po celý den probíhal jarmark lidových řemesel a chráněných
dílen.
Akci finančně podpořilo Město Dvůr Králové a Královéhradecký
kraj a ostatní naši dárci, projekt Švýcarsko-české spolupráce, nadace Divoké husy zdvojnásobila výtěžek akce. Záštitu svou osobní
přítomností nad slavnostmi převzal MVDr. Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL.
jh

Nový společenský sál v podkroví pivovaru

Fara – venkovní práce

Průhled z objektu pivovaru do Bylinkové zahrady

Pokoj v objektu nové fary

Plánujeme, zveme...
V sobotu před 1. nedělí adventní 28. 11. v 17 hodin se uskuteční v kostele
sv. Anny v našem areálu koncert, tentokrát trochu netradiční, v podání kapely Devítka.
Devítka je hudební skupina s více než dvacetiletou tradicí. V jejím středu je kytarista,
zpěvák a písničkář Honza Brož. Patnáct let jste ho spolu s Jindřiškou Brožovou mohli
vídat i ve skupině Žalman a spol. Zazní písničky z jejich CD s názvem "U Ježíška 9", které
je složeno z převážně původních adventních písní.

Projekt z programu
švýcarsko-české spolupráce
Po celý rok realizuje Domov sv. Josefa projekt Zvyšování
dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou. V rámci
něho probíhají mimo jiné i vzdělávací akce pro zaměstnance i veřejnost a osvětové informování veřejnosti o problematice nemocných
roztroušenou sklerózou.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through
the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
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Vážení čtenáři, pokud chcete zasílat bulletin elektronicky, rádi Vám vyhovíme. Stačí jen zaslat Vaši mailovou adresu.
Na provoz a rozvoj Domova můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u KB: 78-8832560277/0100 v. s. 7203
Kontaktní osoba Domova sv. Josefa, Žireč 1, 544 04, Dvůr Králové nad Labem:
Michaela Hospodková, Jitka Holcová, fundraising a public relations, Domov sv. Josefa
tel.: 491 610 604, 491 610 603 e-mail: hospodkova@dsj-zirec.cz a holcova@dsj-zirec.cz
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel.: 491 610 300
e-mail: sekretariat@hospic.cz www.ochck.cz Zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové

