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VÁNOČNÍ BLÁZEN
Milí přátelé,
v tomto vánočním čase bych se rád s vámi podělil o moudrost jednoho příběhu. Má trochu nezvyklý název: Vánoční blázen.
Byl o jednom mladém bláznovi, který jako mnozí jiní snil o tom, že se stane
moudrým. Rád pozoroval noční oblohu a stále žasl nad nekonečností nebe. A
tak se stalo, že nejen tři mudrcové, ale také on objevil novou hvězdu. Hned
usoudil, že znamená narození nového krále. A když je tu nový král, jistě
bude potřebovat nějakého blázna. A rozhodl se mu nabídnout do služby.
„Vydám se na cestu, hvězda mne povede,“ rozhodl se. Přemýšlel, co za dárek by přinesl novému králi. Ale měl jen bláznovskou kapuci, zvonkohru a
jednu květinu. Ty vezme s sebou. Hvězda jej skutečně provázela a postupně
přivedla
do
jedné
chudé
chaloupky,
krásného
paláce
a pěkného zámku. V chudé chaloupce našel dítě, které bylo chromé. Plakalo,
protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi. "Ach", pomyslel si blázen, "dám
tomu dítěti svoji bláznovskou kapuci. Potřebuje ji více, než nějaký král."
Dítě se šťastně a radostně usmálo. V paláci našel dítě, které bylo slepé a
blázen je potěšil svou zvonkohrou. Nakonec v zámku nalezl dítě, které bylo
hluché. Bláznovi v rukou zůstala již jen květina. „Ale co, dítě ji potřebuje
více než nějaký král.“ A vložil ji do dětských rukou. Dítě si květinu
s úžasem prohlíželo a šťastně se usmálo. Bláznovi zůstaly prázdné ruce.
Rozhodl se vrátit domů. Ale jak vyhlédl ven, nová hvězda nějak jasněji zářila nad chudou stájí uprostřed polí. Před stájí potkal zástup pastýřů a tři krále.
I oni hledali nového krále. Ten ležel uvnitř v jeslích jako chudé, bezbranné
dítě. Josef se staral zrovna o oslíka a Maria chtěla rozprostřít pod dítě čisté
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plínky a bezradně se přitom rozhlížela kolem. Králové přinášeli dary, pastýři
vlnu, chléb a mléko. Jen blázen stál bezradně s prázdnýma rukama. Tu Maria
vzala dítě a s důvěrou je vložila do bláznových rukou. Tak našel Krále, kterému chtěl sloužit. A věděl, že rozdání dárků dětem, které potkal, mu uvolnilo ruce, aby měl místo pro Dítě, které mu nyní se svým úsměvem darovalo
moudrost, po níž toužil.
Tolik příběh. Může se stát, že si někdy připadáme jako blázni, kteří všechno
rozdali. Své rady, svou pomoc, své úsměvy, svůj čas a někdy i své jmění a
najednou stojíme jakoby s prázdnýma rukama. Samotni, zklamaní, smutní,
s pocitem opuštěnosti či neužitečnosti. Možná jsme se zapomněli podívat na
nebe. I pro nás tam svítí jasná hvězda, betlémská hvězda. Jako znamení Lásky, která doprovází i naplňuje náš život. Kdyby jí nebylo, opravdu by se náš
život mohl ponořit do zmíněných pocitů. Díky ní všechno může být jinak.
Ztracené znamená nalezené, darované je vlastně získané. Naše ruce jsou
možná prázdné, ale můžeme je s důvěrou vztáhnout k Dítěti. Nabídnout mu
vše, co jsme kdy darovali i to, co bychom ještě tak rádi drželi pevně ve
svých dlaních. To nejcennější je On. Jej objímat, znamená být nekonečně
bohatým, být v jeho blízkosti, nalézat pravou moudrost. Připojme se ke štěstí
našeho „vánočního blázna“, zachyťme na své tváří úsměv Dítěte, blaženost
jeho přítomnosti a pokoj jeho blízkosti. Ať nás to provází každým dnem
roku 2018.

Hezké svátky přeje
Aleš Ligocký

VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY

Aby lidé v jakékoli životní nouzi zakusili
nezištnou, obětavou pomoc a mohli tak uvěřit
v Boží lásku, která nikoho nevylučuje.
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KONKRÉTNÍ ÚMYSLY
 Za rodiny, aby pro všechny těžkosti nalezly Boží pomoc a posilu.
 Za pracovníky Charity, aby vytrvali ve službě bližním a vkládali do ní nejen svoji námahu, ale i svá srdce.
 O sílu k odpuštění a uzdravení všech vnitřních zranění
 Za posvěcení vztahů mladých lidí
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Milí přátelé charitního díla,
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při
minulé sbírce (2017) vřele přijali koledníky a štědře
je obdarovali. V našem regionu se vybralo 315 340 tisíc korun, díky
kterým můžeme lépe pomoci lidem v nouzi.
Díky výtěžku minulé sbírky (2017) jsme:
 dokončili výměnu osobního výtahu v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka za evakuační výtah
 podpořili provoz Nízkoprahového denního centra pro osoby
bez přístřeší
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši
práci.
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 14. ledna 2018.
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Z nové sbírky (2018) bychom rádi:
 zakoupili pro nově rozšířenou sociální službu Odlehčovací služby
část vnitřního vybavení (nábytek pro klienty, kancelářský nábytek
pro personál
 začali tvořit finanční rezervu na obnovu termoizolace v Charitním
domě pokojného stáří sv. Františka, což
jsme měli v plánu již
v roce 2017, ale nepodařilo se
 opět podpořili provoz
Nízkoprahového
denního centra pro
osoby bez přístřeší
Prosíme o Vaši přízeň a
štědrost.
Za pracovníky i klienty Charity Bohumín:
Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka
Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 Bohumín
Budete-li nám chtít pomoci, jako koledníčci, přihlaste se:
tel.: 736 766 021, info@bohumin.charita.cz,
www.bohumin.charita.cz
POŘADNÍK DO DOMOVA PRO SENIORY, ANEB JAK SE
K NÁM PŘIHLÁSIT
Na úvod bych ráda zmínila poslání domova pro seniory v Charitním
domě pokojného stáří sv. Františka. Charitní dům pokojného stáří sv.
Františka poskytuje podporu a pomoc lidem starším 65-ti let, kteří již
z důvodu špatného zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svých
přirozených podmínkách ani za pomoci rodiny, svých blízkých a
terénní služby.
ROUŠKA 6/2017
strana 4

Jak tedy podat žádost do Domova?
Žádost si můžete stáhnout na našich webových stránkách
(http://bohumin.charita.cz/) nebo si osobně vyzvednout v kanceláři
Domova či kanceláři Charity Bohumín.
Vyplněnou a podepsanou žádost opětovně doručíte do Domova, a to
osobně,
elektronicky
(info@bohumin.charita.cz,
chdfrantisek@seznam.cz,
michaela.micova@bohumin.charita.cz)
nebo prostřednictvím České pošty na adresu: Charitní dům
pokojného stáří sv. Františka, Farská 301, Starý Bohumín 735 81).
Sociální pracovnice Domova si se zájemcem o sociální službu
domluví termín sociálního šetření, jehož cílem je zjištění potřebnosti
poskytnutí sociální služby a předání informací o poskytované službě.
Je - li zjištěna potřebnost poskytnutí sociální služby, je takováto žádost
zařazena do Evidence žádostí, ze kterých pak v případě uvolnění místa
v Domově je vybráno 5 zájemců o sociální službu dle akutní potřeby.
Zájemci o sociální službu vybrání tímto způsobem jsou telefonicky
kontaktování dle stanoveného pořadí a je jim nabídnuta možnost
ubytování v našem Domově.
Nastane-li situace, že na základě zjištěných informací nemůže Domov
se zájemcem o sociální službu uzavřít smlouvu o poskytnutí služby
sociální péče ze zákonných důvodů (například jeho situaci může
vyřešit pečovatelská služba či jiná služba) a z důvodů poskytovatele
vymezených v negativní cílové skupině (jedná se o zájemce, kterému
z nějakého důvodu službu neumíme poskytnout), je zájemce o sociální
službu sociální pracovnicí odkázán na Registr poskytovatelů
sociálních služeb (www.iregistr.mpsv.cz), popřípadě je sociální
pracovnice Domova nápomocna zájemci o sociální službu při hledání
vhodné služby z Registru poskytovatelů sociálních služeb.
Další praktické informace k žádostem: jsou lidé, kteří podali žádost do
našeho Domova již např. před dvaceti lety. Jen tak „výhledově“ –
kdyby náhodou naši službu v budoucnu potřebovali. Podle Zákona o
sociálních službách, kterým se při naši práci musíme řídit, s takovými
žádostmi nemůžeme pracovat a nesmíme je ani přijímat. Protože
člověk, který naši službu ještě nepotřebuje, nespadá do naší „cílové
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skupiny“. Ale lidé, kteří si kdysi dávno podali žádost, se nemusí bát.
Určitě jsme ji nevyřadili. Pouze jsou zařazeni do tzv. pasivního
pořadníku, se kterým v současné době nepracujeme. Až bude potřeba,
např. pro zhoršení zdravotního stavu, bude tato žádost převedena do
tzv. aktivního pořadníku. S tímto pořadníkem pracujeme, když se
uvolní v našem Domově místo.
Dovolte mi závěrem říct, že člověk se během svého života rozhoduje o
mnoha věcech. Některá rozhodnutí jsou snadná, jiná naopak velmi
obtížná. Je nutno ale myslet na to, že člověk by neměl být připraven o
možnost rozhodovat o svém životě. Proto komunikujte se svými
blízkými o tom, jaká je vaše představa vašeho života.
Mgr. Michaela Mičová,
vedoucí komplexní péče, sociální pracovnice

POTRAVINOVÁ A HYGIENICKÁ POMOC CHARITY
Charita Bohumín, konkrétně její služba Nízkoprahové denní centrum pro
osoby bez přístřeší, je zapojena do projektu FEAD II. v rámci něhož může
poskytnout nejchudším osobám potravinový a/nebo hygienický balíček.
Tento projekt realizuje, jak je sděleno na propagačním plakátu umístěném
ve výše uvedené službě Charity Bohumín a také v čekárně Občanské poradny, Ministerstvo práce a sociálních věcí a je financován z prostředků Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.
Potravinový balíček obsahuje různé trvanlivé zboží, hygienický mimo mýdla
a šamponu také prací prášek, dětské pleny, olejíček pro děti, hygienické
ubrousky apod.
O potřebných osobách se pracovníci Charity dozvědí většinou v Občanské
poradně, na kterou se obracejí lidé v nouzi. Jsou zde o možnosti získat balíček informováni, mimo plakátu, také ústně přítomným poradcem.
Lidé bez domova v zařízení Denního centra zdarma obdrží denně jednoduché jídlo, kávu a čaj. Pokud mají zájem o balíček navíc, jsou motivováni
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k účasti na pracovní terapii, při níž se zapojují do drobných činností spojených s chodem zařízení.
Posoudit, zda jsou balíčky přínosem nebo nikoliv je však otázkou.
Stalo se nám, že balíček obdržel vícekrát muž bydlící na ubytovně, po několika týdnech přišel s kamarádem, pak jich přišlo pět. Všichni byli údajně ve
velké dočasné nouzi. Druhý den nám volala vedoucí ubytovny s tím, ať si
„nehrajeme na dobráky“, muži na ubytovně s potravinami kšeftovali, měnili
je za alkohol a cigarety. Bohužel, nejen v tomto případě „pomoc“ balíčků
lidé využili po svém.
Někteří se místo poděkování zlobí: „A to je všechno?“
Jsou ale také situace, zejména u mladých, zadlužených rodin s více dětmi,
když např. jeden rodič onemocní a druhý nestačí jen ze svých příjmů uhradit
náklady na bydlení, splátky půjček a ještě uživit rodinu. V tom případě jsem
za možnost pomoci formou balíčků velice vděčna. Tito lidé však přicházejí
jen zřídka, za pomoc děkují a snaží se co nejrychleji o vyřešení své situace.
Také v tomto směru nabízíme svou pomoc např. s řešením dluhů prostřednictvím tzv. Oddlužení. Takto se shodují se záměrem projektu pomoci překlenout tíživé období, nikoliv se na balíčky spoléhat, o zlepšení své situace
neusilovat a jen pasivně spoléhat na pomoc druhých. V tom případě by pomoc byla kontraproduktivní, vedla by ke zvýšení počtu potřebných, nikoliv
k jejich snížení.
Projekt FEAD II. v únoru 2018 končí. Záměr pomoci těm nejchudším byl
možná ušlechtilý, ale zaručit, že vždy skutečně člověka v nouzi podpořil,
pomohl mu překlenout velice těžké období a nastartoval ho
k samostatnému zajištění sebe nebo své rodiny, se nepodařilo naplnit vždy.
Bc. Mária Míčková DiS., vedoucí Nízkoprahového denního
centra pro osoby bez přístřeší

PÁR SLOV ZÁVĚREM ROKU…
Vážení čtenáři, vážení příznivci Charity Bohumín.
Máte před sebou poslední letošní číslo Roušky, a jak už se stalo trochu tradicí, ráda bych v pár řádcích zrekapitulovala letošní rok. Co se nám povedlo,
co se nepovedlo, jaké úkoly máme před sebou.
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Každý rok začínáme tradiční Tříkrálovou sbírkou. Ta letošní byla opět potvrzením toho, že je mezi námi spousta dobrodinců, kteří svým peněžním
darem projevují milosrdenství a mají otevřená srdce pro lidi, kteří v životě
neměli tolik štěstí a ocitli se v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiných.
Moc si vážíme vaší pomoci, i když všech možných sbírek, zvláště před Vánocemi, je dost a dost.
Velkým úkolem v letošním roce byla rekonstrukce výtahu v Charitním domě
pokojného stáří sv. Františka. Probíhala v měsících dubnu až červnu a musím moc poděkovat zaměstnancům Charitního domu pokojného stáří sv.
Františka za to, že celou situaci, byť byla fyzicky i psychicky hodně náročná,
zvládli.
Po třičtvrtěletém úsilí jsme v létě získali z majetku Ministerstva vnitra objekt
ve Starém Bohumíně. Pracovali jsme na projektu rekonstrukce celého objektu a získali jsme stavební povolení.
Letošní podzim byl ve znamení oslav 20. výročí vzniku Charity Bohumín.
Dále jsme pracovali na žádosti o finanční prostředky na rekonstrukci nově
získaného objektu. Žádost jsme v listopadu podali.
A co nás čeká? V této chvíli netrpělivě čekáme na rozhodnutí, zda byla naše
žádost o finanční prostředky úspěšná či nikoliv. Bude-li tato žádost schválena a podaří-li se získat finance, pak nás v nadcházejícím roce čekají stavební
práce na novém domě. Rádi bychom do konce roku 2018 měli připravenou
budovu pro rozšíření naší Odlehčovací služby.
Další úkoly pro nový rok? Stabilizovat a zkvalitňovat naše služby.
Jak dobrá a kvalitní je služba, záleží na jejích pracovnících.
V poslední době se často zamýšlím nad tím, co náš život obohacuje. Co je
důležité. Rodina, přátelé, a to že patřím do nějaké skupiny lidí – ať to jsou
mí blízcí, ať je to moje parta z hor, církevní společenství nebo jsou to lidé, se
kterými se denně setkávám v práci. Jsou to také mí „blízcí“. Bez nich by se
naše práce nedařila a ztrácela by smysl.
Budu se opakovat, ale za vše svým kolegům moc děkuji. Jejich fyzicky i
psychicky velmi náročné práce si vážím. A vážím si především toho, že
do své práce dávají lidství, lásku a duchovní rozměr.
Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka Charity Bohumín
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CHARITA BOHUMÍN DĚKUJE ZA ROČNÍ SPOLUPRÁCI

Moravskoslezskému
Městu Bohumín
kraji
Za finanční podporu na provozní a mzdové náklady.
Městu Bohumín, za finanční podporu provozu a výbornou
spolupráci, zejména pracovníkům sociálního a majetkového odboru.

MPSV

Členům Charitní rady
Za pomoc, vedení a radu
Dětem z MŠ ve St. Bohumíně
za kulturní vystoupení pro seniory v našem Domově

Nadaci Živá paměť za finanční dotaci
Soukromým dárcům a dobrovolníkům,
kteří si nepřejí být jmenováni
Všem koledníkům
za obětavou účast v Tříkrálové sbírce
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