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Úvodník

Těší mě, že vás prostřednictvím
našeho charitního občasníku mohu
opět pozdravit. Smyslem těchto novin je seznámit vás s děním
v našich službách. Naše Farní charita, ale i Charita obecně, se snaží
různými způsoby podporovat potřebné. Jedná se o péči o nemocné,
seniory, pomoc lidem bez domova
či náplň volného času pro rodiče
s dětmi a teenagery. Peníze na tyto
služby putují mimo jiné z prostředků vybraných ve Tříkrálové sbírce.
Proto vás i letos navštíví koledníci,
aby vám popřáli vše dobré v novém roce. Přinesou upomínkové
předměty – cukr, kalendářík, zazpívají koledu a poprosí o příspěvek do kasičky. Vaší štědrosti si
velmi vážíme a děkujeme za ni.

Občasník Farní charity Dvůr Králové nad Labem

Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Celá vybraná částka
se odesílá na její konto. Ponechává si 35 % z této sumy na náklady spojené s organizací a také na
humanitární krizový fond. 65 %
vybrané částky se pak vrací zpět
na konto místní Charity, která poté
peníze rozděluje podle svého, předem daného záměru na využití.
V roce 2013 činil výnos Tříkrálové sbírky pořádané naší královédvorskou Charitou úžasných
219 430 Kč. „Pro naši Farní charitu se vybíralo v 17 obcích, z toho

nejvzdálenější byla Malá Úpa. Do
koledování se letos zapojilo dokonce 88 skupinek,“ uvádí koordinátor sbírky Zdeněk Bartoš.
Příběh člověka, kterému
sbírka pomáhá, si přečtěte
na následující stránce.

Mgr. Kateřina Hojná,
ředitelka

Motto: „Společně proti chudobě a vyloučenosti ze společnosti.“

Akce

Kolem světa za čtyři hodiny

S Charitou kolem světa se mohl
projet ten, kdo letos navštívil 27.
září náměstí T.G. Masaryka ve
Dvoře Králové. Program ke Dni
Charity zde zajistili pracovníci
spolu s klienty Charity a jako obvykle se bylo na co těšit.
Zatímco se dospělí seznamovali s aktuálními projekty Diecézní
charity Hradec Králové, děti se
proměnily v horlivé sociální pracovníky a vyrazily přímo do akce.
Věřte nevěřte, bojovaly například
s překupníky v Indonésii. Zkoušely pěstovat pačuli a výrobky z ní
výhodně prodat důvěryhodným
obchodníkům, rozdělovaly prostředky pomoci utečencům z oblastí, kde se válčí, počítaly výdělky
nejchudších afrických rodin zapojených do projektu Koza pro domácnost, zakusily na vlastní kůži,
jak namáhavé je chodit denně pro
vodu k řece a o kolik snazší to mají
vesnice v Kongu, kterým Charita
pomohla vykopat vlastní studnu.
Stanoviště pro nejmenší účastníky
nabízelo téma mongolského paste-

vectví, a tak než si rodiče přečetli
fakta, stihly si děti vyrobit vlastní
ovečku nebo koníka.
K tématu spravedlivého obchodu pracovníci seznamovali občany
s výrobky fair trade, zapůjčenými
od místní Českobratrské církve

evangelické, které výrobcům nabízí pro obě strany výhodné obchodní podmínky. Zaměstnance
Charity příjemně překvapil zájem
veřejnosti, čehož bylo důkazem
množství zakoupených fairtradových potravin.
Klienti sociálně-terapeutické dílny Slunečnice prezentovali své dovednosti formou obchůdku s vlastnoručními výrobky. Jejich úsměvu
málokdo odolal, a tak spokojenost
byla na obou stranách. Slunečnice
se musí zase pořádně otáčet, aby
doplnila sortiment. Děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Střelka spolu s pracovníky Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klub Labyrint statečně obsadili
nejnáročnější stanoviště a splnili
svůj úkol na jedničku. Každý malý
účastník akce Den Charity obdržel
za vyplněnou průkazku tradiční
trdelník – skořicovou či ořechovou pochoutku vyrobenou přímo
na místě pracovníky Farní charity
Dvůr Králové nad Labem.

Osud

Příběh člověka, kterému
Tříkrálová sbírka pomáhá

P.L., 56 let, invalidní důchodce.
Žije sám bez rodinného zázemí,
opakovaně pobýval v psychiatrické
léčebně. Nachází se ve složité ekonomické situaci – bylo mu povoleno oddlužení, po dobu 5 let musí
splácet věřitelům nemalou částku.
Dluh mu přitom z velké části vznikl jako ručiteli, který musí splácet
závazek za původního dlužníka.
Vzhledem k tomu, že pobírá invalidní důchod, který však z větší
části putuje na úhradu dluhů, nemá
již možnost čerpat státní sociální
podporu.

Osobně je P.L. dobrý člověk, který žije kvůli nemoci i ﬁnanční situaci na pokraji bídy. Je v začarovaném kruhu, tíživá sociální situace
mu zhoršuje jeho psychický stav.
Je upřímně vděčný za jakoukoliv
formu pomoci. Panu P.L. teď částečně pomáhají peníze z poslední
Tříkrálové sbírky. Pracovníci Farní
charity ho doprovázejí na úřadech
a obdržel i jednorázovou ﬁnanční pomoc po návratu z léčebny na
úhradu nezbytných nákladů spojených s pobytem tam. Jeho situace
se díky Tříkrálové sbírce zlepšila.

Naše služby

Osobní asistence

Jde o službu terénní, čili takovou,
která je poskytována v domácnosti
uživatele nebo v místě jeho pobytu.
Díky tomu nemusí být klient umístěn do pobytového zařízení, což má

samozřejmě kladný vliv na jeho
psychiku. Tuto službu využívají
lidé, kteří dosáhli vyššího věku nebo
jsou zdravotně postižení. Chtějí-li
ale žít doma, bez pomoci jiné osoby
se bohužel neobejdou.
Naši pracovníci nabídnou pomoc
při zvládání běžných úkonů, při
osobní hygieně, poskytnou stravu
a zajistí celkový chod domácnosti.
Rovněž doprovodí klienta k lékaři nebo na kulturní akci. Základem
přístupu je fakt, že uživatelé si sami
určují způsob poskytování služeb
a jejich charakter. Osobní asistent
nahrazuje jen ruce a nohy.
Služba je poskytována bezplatně.

Nabízí podporu a pomoc rodinám
s dětmi ze Dvora Králové a okolí,
které jsou ohrožené nebo stižené
sociálním vyloučením. Jedná se
o ambulantní i terénní služby, které
pomáhají členům těchto rodin zmírnit dopady nepříznivé sociální situace a získávat potřebné kompetence
k jejímu zvládnutí.
Rádi vám pomůžeme s řešením
vaší obtížné rodinné situace.
Kontakt
Tel.: 731 598 850
E-mail: labyrint@charitadk.cz

Naše občanská poradna odpovídá době, která je velmi uspěchaná
a v mnohých ohledech dosti náročná.
Nedostatek informací nebo pouhá
neznalost, jak je zpracovat, může člověka přivést do situace, s níž si neví
rady. Občanská poradna si klade za cíl
nejen poskytnout potřebné informace,
ale i cílenou pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace, kterou
nedokáží řešit vlastními silami.

Kontakt
Tel.: 491 616 381, 734 435 102
E-mail: osobni.asistencedk@seznam.cz

Centrum
pro rodinu Klubko
Sociálně
aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Klub Labyrint

Občanská poradna

Naším posláním je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Od ledna 2013 jsme v rámci
sociálně právní ochrany dětí pověřenou osobou, která uzavírá dohody
o výkonu pěstounské péče podle §
47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Nabídka
našich služeb se odvíjí především od
potřeb jednotlivých rodin. Poskytujeme celkovou podporu při výchově
dětí v náhradní rodinné péči.
Kontakt
Tel.: 605 202 590, 491 616 418
E-mail: klubko@charitadk.cz

Poradna nabízí informace ohledně
sociálních dávek, sociální pomoci,
pojištění, pracovně-právních vztahů,
bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, právní ochrany a právních úkonů, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, ﬁnanční a rozpočtové
problematiky, zdravotnictví, školství
a vzdělávání, ochrany spotřebitele
a zhusta také dluhové problematiky.
Farní charita Dvůr Králové nad
Labem má otevřena kontaktní místa
občanské poradny také v Jaroměři
a Hořicích.
Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí – nikde o tom, o čem s klientem mluvili, nehovoří. Služba je poskytována všem bez rozdílu, pokud
spadají do cílové skupiny. Pracovníci pouze nabízí možnosti řešení,
rozhodnutí je na vás, pracovník toto
rozhodnutí respektuje.
Služba je poskytována bezplatně
a diskrétně.
Kontakt
Tel.: 499 620 431, 731 598 850
E-mail: poradna.dvur@charitadk.cz

Naše služby

Zapojte se

Sociálně terapeutické dílny Slunečnice Pojďte
zují nové známosti sami pomáhat
Posláním sociálně
a rozvíjejí komuniterapeutických dílen je umožnit lidem
s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve
věku od 16 do 64
let ze Dvora Králové a okolí žít dle jejich schopností
a možností co nejsamostatnějším
běžným životem. Podporujeme jejich soběstačnost.
Klienti navštěvují tvůrčí dílny,
kde ve společnosti druhých nava-

kační
dovednosti.
Jejich výrobky, mezi
které v závislosti na
ročním období patří
ozdoby, přání, obrázky, pomlázky nebo
kraslice, si můžete zakoupit každý
pracovní den přímo v dílně. Otevřena je od 8.00 do 16.00 hod.

Nízkoprahové
zařízení pro děti
a mládež Střelka

poskytována anonymně, bezplatně,
je založena na křesťanských hodnotách a na principech dobrovolnosti
a rovnosti.

Je určeno pro děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let ze Dvora Králové
a okolí, která nemá prostor, příležitosti a podněty pro rozvoj svých
schopností. V klubu se učí smysluplně trávit volný čas, uskutečňovat
své nápady a získávat nové dovednosti. Střelka dětem pomáhá předcházet rizikovým situacím a obstát
v mezilidských vztazích. Služba je

Kontakt
Tel.: 491 616 360, 731 401 417
E-mail: slunecnice@charitadk.cz

Jdeš s námi
dnes večer
zakalit?

Kontakt
Tel.: 731 604 695
E-mail: strelka@charitadk.cz

Až jindy.
Dneska je totiž
ve Střelce
turnaj
ve fotbálku.

Deﬁnice dobrovolnictví je
všude na světě stejná. Je
to dobrá vůle k pomoci projevená
skutky. V naší královédvorské Farní charitě má dobrovolnictví několik podob. Nejznámější a nejvíce
zastoupenou dobrovolnickou akcí
je Tříkrálová sbírka. Každým rokem se počet skupinek zpívajících
koledy zvětšuje, a tím pádem roste
i výnos sbírky, která jde na charitní
potřeby.
Dalším dobrovolnickým směrem
je začlenění mladých lidí do provozu Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Střelka, kde mají možnost
doprovázet účastníky na jednorázové akce, realizovat volno-časové aktivity s uživateli klubu a mohou také
doučovat.
Třetí možností seberealizace v dobrovolnictví je navštěvování a doprovázení osamělých seniorů. Náplň
tvoří trávení volného času s lidmi,
kteří touží po společnosti. Možná
strach z věkového odstupu mezi klienty a dobrovolníky je příčinou toho,
že dobrovolníků je zde nejméně.
Takže pokud máte čas a chuť pomáhat, dejte nám prosím vědět. Za
váš zájem předem moc děkujeme.
Kontakt
Tel.: 776 761 485
E-mail: dobrovolnici@charitadk.cz
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