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„Komunita – společná pomoc potřebným“

Motto:

„Kdo se rozhodne konat dobro, nesmí očekávat,
že mu proto lidé budou odklízet kameny z cesty.“
Albert Schweitzer

Vážení a milí přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2004. Chtěla bych, abyste po přečtení následujících stránek
získali základní přehled o smyslu a poslání Oblastní charity Blansko.
Ne vše lze popsat a žádnými „díky“ nelze vyjádřit plně hloubku přesvědčení o pochopení, solidaritě
a sounáležitosti ke společnému dílu pomoci, ale přesto bych chtěla poděkovat jednotlivým zaměstnancům naší organizace. Bez jejich každodenní služby by mnoho našich spoluobčanů zůstalo ve svízelné situaci bez pomoci. Zvláště děkuji vedoucím jednotlivých středisek – projektů za odpovědnou
a spolehlivou koordinaci jejich týmů. Vnitřní motivací jejich služby je vědomí solidarity se všemi, kdo
potřebují pomoci.
Charita si nemůže činit nárok, že může pomoci všem lidem v každé situaci, ale může přispět ke změně v chování společnosti. Může poukázat na to, že mnoho bolesti a nespravedlnosti by bylo třeba řešit
systémově a normativně. Mám radost z toho, že nestojíme na místě, ale spolu s lidmi dobré vůle hledáme cesty, jak pomoci potřebným – tady a teď.
Všimněte si, jak je důležitá síť lidských vztahů, jak je důležité, aby komunita vyjadřovala nesobeckou
sounáležitost, která vede ke společné pomoci potřebným.
Doufám, že i v následujícím roce si budeme ochotni navzájem naslouchat a v případě potřeby si nezištně pomáhat.
Dne 20. dubna 2005

Mgr. Jana Sedláková
Ředitelka Oblastní charity Blansko

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100
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OKNO DOKOŘÁN BLANSKO – SOCIÁLNÍ INTERVENCE
Naším cílem je poskytovat komplex služeb sociální intervence pro populaci, která si z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemůže jinak zajistit řešení své obtížné situace a případná jiná pomoc je
pro ni nedostupná (např. sociální potřebnost, akutní krize, zdravotní handicap, špatná informovanost,
omezená schopnost komunikovat, sociální vyčlenění apod.).
Snažíme se působit na zvyšování právního vědomí a informovanosti klientů i veřejnosti a pozitivně
ovlivňovat veřejné mínění ve vztahu k lidem na okraji společnosti, menšinám, cizincům. Chceme dosáhnout toho, aby se co nejvíce lidí mohlo domoci naplnění svých práv, aby věděli, kde vyhledat včas
pomoc, která jim umožní řešit jejich problémy dříve, než přerostou možnosti jejich i okolní komunity. Pomáháme lidem, aby se orientovali ve své situaci, uvědomovali si a rozvíjeli své vlastní možnosti
a schopnosti při prosazování svých práv a zájmů.
V roce 2004 jsme poskytovali tyto služby:
sociální a právní poradenství, zprostředkování psychologického poradenství
poradenství pro cizince
denní centrum pro lidi v nouzi
humanitární sklad
komunitní centrum Puteren o Vudar
Zaznamenali jsme 5.987 kontaktů s 580 fyzickými osobami. V tomto počtu je zahrnuto asi 480 kontaktů s lidmi postiženými výbuchem plynu na ulici Tržní v Brně a také 240 kontaktů s 10 rodinami v obcích Boskovice a Kulířov, které byly postiženy přívalovou vodou.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Příběh

Životní příběh pana Jaroslava
Až do svých 35 let jsem žil životem normálního obyčejného člověka. Měl jsem klidné rodinné zázemí, práci, kamarády a spoustu zájmů. Prostě spokojený člověk. První zlomový okamžik v mém životě
přišel, když si moje sestra po velmi krátké známosti přivedla domů přítele a dnes i životního partnera
se dvěmi malými dětmi.
Po krátkém čase podala maminka žádost o přijetí do DPS. Po jejím odchodu přišla dlouhá řada nesvárů a neshod s mým budoucím švagrem, která vyvrcholila mým odchodem z domova. Měl jsem ale
štěstí, že jsem na pracovišti měl dobrou kamarádku, která mi nabídla bydlení na chatě jejího tatínka,
jehož jsem také velmi dobře znal. Tento, mimochodem velmi hodný člověk, však po čase velmi těžce
onemocněl a své chorobě po čase podlehl. Protože dědické řízení probíhalo mezi více sourozenci, nebylo možné, abych tu bydlel i nadále.
Navíc se mi stal úraz, který si vyžádal dlouhodobou léčbu, což mělo za následek, že jsem se stal pro
zaměstnavatele nadbytečným a sehnal si za mne náhradu. Ocitl jsem se na ulici a jenom díky dobré
radě sociální pracovnice LDN, kde jsem byl hospitalizován, a nesmírné ochotě všech pracovníků, ale
hlavně velmi hodných lidí Oblastní charity v Blansku jsem našel střechu nad hlavou a také jisté zázemí,
které mi začalo vracet půdu pod nohama.
Dalším zlomovým okamžikem v mém životě byla chvíle, kdy mi byla nabídnuta práce v Denním centru pro lidi bez domova při Oblastní charitě Brno. Charita mi poskytla i ubytování. Tuto možnost jsem
s radostí a vděkem přijal a od té doby si zase připadám jako normální člověk, který může poskytnout
pomoc druhým, kteří se ocitli v situaci, ve které jsem byl ještě nedávno sám.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

PORADENSTVÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST PRO CIZINCE
„Komunita – společná pomoc potřebným“
IČO: 44990260
zodpovídá: Hana Krausová

PORADENSTVÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST PRO CIZINCE
V rámci sociální intervence realizujeme projekt sociálního a právního poradenství zaměřený na podporu integrace cizinců s trvalým a dlouhodobým pobytem. Projekt probíhá od roku 2002 za přispění
Ministerstva vnitra ČR.
Cílem projektu je poskytování bezplatného právního poradenství a informací a podpora integrace
cizinců, kteří dlouhodobě žijí na území ČR a splňují požadavky legálního pobytu.
Právní poradenství informuje cizince o právních normách zaměřených na cizineckou problematiku,
která vychází především ze zákona o pobytu cizinců a jeho novelizacemi, seznamuje s právy a povinnostmi a s instituty cizineckého práva.
Součástí projektu na podporu integrace cizinců poskytujeme jazykové kurzy, které přispívají k začlenění do lokálního prostředí, minimalizují ohrožující sociálního vyloučení a přispívají k posílení sociální
adaptability.
V rámci projektu nabízíme tyto činnosti:
Sociální poradenství (sociální dávky bydlení, výživné…).
Právní poradenství (zejména právo občanské, rodinné, pracovní…).
Služby denního centra pro lidi v nouzi (sprcha, jednoduché jídlo, šatník).
Pomoc při prosazování práv a zájmů cizinců.
Podpora, doprovázení při řešení problémů, zprostředkování psychologického poradenství.
Jazykové kurzy.
Jazykové kurzy, které jsou vedeny formou volnočasových aktivit jsou realizovány ve dvou městech
Blansku a Adamově 5x týdně, spolupracujeme se 17 dětmi ve věku 7-15 let, týdně zprostředkováváme
průměrně 30 kontaktů.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Volnočasové aktivity pro cizince
Od roku 2004 v rámci programu integrace cizinců do ČR jsme začali pracovat s mongolskou komunitou, která do České republiky přichází za prací. Nejčastěji se potýká s jazykovými problémy a s nedostatečnou orientací v českém prostředí. Mongolové přicházejí za prací i se svými rodinami. Jejich děti
navštěvují místní školy. Na zmíněnou problematiku jsme zareagovali pořádáním volnočasových aktivit,
které jsou zaměřeny na jazykovou výuku. Volnočasové aktivity jsou orientovány na děti a mládež ve
věku 7-15 let, které jsou realizovány v Blansku a v Adamově 5x týdně.
Výuka se uskutečňuje formou tématických lekcí, které jsou vybrány z činností a situací denního života. Vyučování je vedeno formou her, které se snaží aktivně zapojit všechny účastníky.
Kromě jazykové výuky pořádáme pro své klienty kroužek Dovedných rukou, kde pod odborným
vedením mají děti možnost si vyzkoušet práci s nejrůznějším materiálem a seznámit se s výtvarnými
technikami.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

CENTRUM PRO MATKU A DÍTĚ
Sladkovského 2b
678 01 Blansko
tel.: 516 411 400
e- mail: matka-dite.blansko@caritas.cz
vera.vesela@caritas.cz
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„Komunita – společná pomoc potřebným“
IČO: 44990260
vedoucí projektu: Mgr. Věra Veselá

CENTRUM PRO MATKU A DÍTĚ BLANSKO
Domov pro matku a dítě v tísni (azylové bydlení, krizová pomoc, oběti domácího násilí) představuje komplex služeb poskytující individuální, nepřetržitou a koncepční pomoc ženám a jejich dětem,
které se ocitnou v tíživé životní situaci. Ženy nás nejčastěji vyhledávají, jsou-li oběťmi domácího násilí
a při neshodách v partnerských a rodinných vztazích. Pro situace vyžadující rychlou odbornou pomoc,
kdy ženy nebo samotné děti řeší svůj problém okamžitým odchodem z nevyhovujícího rodinného prostředí, máme připravenou krizovou pomoc s ubytováním.

Dům na půli cesty (dlouhodobá nepříznivá životní situace, dlouhotrvající rozvodové řízení a majetkové vypořádání, sociální důvody) Program navazuje na služby a provoz domova pro matku a dítě.
Poskytuje ženám vracejícím se z dětského domova zázemí s ubytováním na jeden rok. Je také využíván
matkami s dětmi nevyžadující naši intenzivní pomoc, avšak jejich rodinná situace neumožňuje návrat
do běžného života.
Obě zmíněná zařízení řeší ženám, případně dětem, aktuální dlouhodobou nepříznivou, tíživou či
krizovou životní situaci, které nejsou schopny zvládat vlastními silami. Cílem je zklidnit situaci, zmírnit
ohrožení a navodit pocit bezpečí.

Zařízení pro batolata je pro děti od 1 roku do 3 let. Vedeme děti k samostatnosti a rozvoji dovedností přiměřeným věku. Jde o soustavný dohled a vedení dětí k samostatnosti, sebeobsluze, hygienickým návykům, individuální hře tak, aby byl zajištěn jejich zdravý vývoj. Službou pomáháme rodinám,
které nemohou z ekonomických či jiných důvodů zajistit kvalitní láskyplné prostředí pro své nejmenší
děti. Péče může být celodenní i krátkodobá na několik hodin.

Klub Ratolest je zaměřen především na ženy na mateřských dovolených, které mají pocit sociálního vyloučení v důsledku dlouhodobé péče o děti. Nabízíme poradenství s odbornými přednáškami, aktivní a smysluplné trávení volného času a posléze změnu životních postojů a získání sebedůvěry
a jistoty v dalším rozhodování.

Klub Áčko navštěvovaly především děti žijící v azylovém domě. Dětem byl nabízen pestrý program
tak, aby se mohly zbavit vnitřního napětí a pocitu viny i neschopnosti se radovat z běžných věcí.
Během roku jsme v centru pro matku a dítě poskytli odbornou pomoc i programovou denní náplň
186 matkám a jejich dětem, počet uskutečněných kontaktů pak 3 733.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Příběh
Všechno vypadalo jako pohádkové manželství. Jednoho jarního večera však manžel svolal svou
manželku i s dětmi, aby jim oznámil, že se už několik let stýká s jinou ženou, se kterou by chtěl začít
žít, a proto chce, aby se všichni co nejdříve odstěhovali. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Dům, ve
kterém se odehrávala končící pohádka, byl manželových rodičů, a proto se manželka s dětmi rozhodla,
že odejdou.
První setkání s klientkou proběhlo několik dní před jejich nastěhováním. Klientka přišla bez dětí a byla ve velmi špatném psychickém stavu, žádala o pomoc. Měla strach, že s ní děti nebudou chtít odejít
ze svého domu, od kamarádů. Žádala nás o čas na rozmyšlenou, došlo k několika telefonickým i osobním kontaktům. Nakonec u dveří azylového domu stojí paní s dvěma syny a několika kufry. Kluci se
v zařízení rychle spřátelili s ostatními dětmi, trávili většinu času v jejich společnosti. Maminka patřila
k uzavřeným tišším klientkám. Chodila do zaměstnání, starala se o děti, vařila. Na první pohled vše
v pořádku, nezmizela však její ustaranost a smutek. Trvalo hodně dlouho, než jsme získali její důvěru.
Nabídli jsme rameno k vyplakání, byli jsme tichými vrbami i svěky velkého trápení a nejistot, ale i ženami, za kterými si mohla kdykoliv přijít pro radu.
Čas plynul a klientka za tu dobu ušla neuvěřitelný kus cesty. Z našeho zařízení odešla do bytu, který
si s naší pomocí našla. Při loučení před námi stála sebevědomá, usměvavá žena, která věděla, co od
života chce. Tato klientka to opravdu dokázala. S naší pomocí se postavila opět na vlastní nohy a začala
nový život.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, . . 15635-631/0100

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Sadová 2
67801 Blansko
tel.: 516 410 825
e-mail: chops.blansko@caritas.cz
bankovní spojení: KB Blansko
č. ú. 15635-631/0100, v. s. pečovatelská služba: 202

„Komunita – společná pomoc potřebným“
IČO: 44990260
vedoucí projektu: Jana Komosná

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO
Charitní ošetřovatelská služba Blansko poskytuje zdravotní péči v regionu Blanenska. Je zajišťována
osmi zdravotními sestrami, které navštěvují nemocné přímo v jejich domácím prostředí. Péči poskytujeme na základě indikace praktického lékaře, kdy určí rozsah a počet návštěv u nemocného. Naše zdravotní sestry jsou schopny provést u nemocného doma veškeré ošetřovatelské úkony. Ošetřovatelská
péče je individuální, respektující potřeby a zájmy nemocného. K tomu napomáhá i pracovní doba, která je sedm dní v týdnu. V roce 2004 naše služba navštívila 364 nemocných a provedla 16 359 návštěv
v blanenském regionu.
Součástí ošetřovatelské služby je půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Zde je možné si zapůjčit toaletní křesla, nemocniční postele, chodítka, nástavce na WC a další pomůcky, které
usnadňují péči o nemocné v domácím prostředí. Pomůcky půjčujeme všem, kdo je potřebuje, nejen
klientům naší ošetřovatelské služby.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Náš příběh
Práce zdravotních sester v domácnosti je lékaři občas zlehčována, ale příznivý zdravotní stav pacientů ať
už fyzický nebo psychický je nakonec jimi oceněn. Odměnou a motivací pro naše sestřičky není nic jiného,
než spolupracující, soběstačný anebo jen vděčný pacient. Během služby všechny zažívají různé příhody, ať
už veselé nebo smutné.

Posuďte sami, jak náročný je jeden den sestřičky v domácí péči:
Je ráno, zvoní budík. Venku svítí sluníčko, vypadá to na krásný den. Dobrá nálada se mi však vytratí hned
u snídaně, kdy mi oznámí můj 12ti letý syn, že zapomněl referát do občanské výchovy. Samozřejmě by to
snad ani nebyly moje děti, kdyby mě hned po ránu, něčím nepřekvapily.
Otevírám svůj diář a zjišťuji dnešní rozpis pacientů. Jako první vyrážím do Šebrova na odběr krve. Hurá,
auto nastartovalo napoprvé. Odběr proběhl bez komplikací. Při zpáteční cestě do Blanska slyším podivné
zvuky. Hned mně napadá, že nejspíš nebude v pořádku něco na autě.
Přijíždím do Blanska, kde mám dalšího klienta. Je to 85ti letá paní, bydlí sama v rodinném domku a navštěvuji ji denně už třetím rokem. Po úmrtí manžela prodělala mozkovou příhodu a ochrnula na levou
stranu těla. Společně jsme cvičením dosáhli velkého pokroku. Paní je opět soběstačná, jedinou příčinou
smutku je samota.
Jako každý den zvoním u domku, paní mi přichází otevřít v doprovodu svého čtyřnohého přítele, psa
Azora. Pomůžu paní v koupelně s toaletou, změřím jí tlak, zkontroluji množství léků, které má užívat, pocvičíme a probereme včerejší televizní noviny. Rozloučím se a odjíždím dál.
V Doubravici mám celkem čtyři pacienty. Převážu dva bércové vředy, doplním obvazový materiál, aplikuji naordinované injekce a je čas na malou přestávku. Zvoní mi telefon, volá lékař a seznamuje mě se zavedením nové péče.
Čeká mě ještě jeden pacient v Doubravici. Je to starší pán s cukrovkou, po amputaci dolní končetiny se
pohybuje pouze na invalidním vozíku. Poslední dobou se jeho stav zhoršuje. Aplikuje si inzulín 3x denně.
Mým úkolem je zkontrolovat stav glykémie, hodnotu krevního tlaku, správnou a pravidelnou aplikaci. Z důvodů imobility mám od bytu klíče, proto jen zaklepu a chci vstoupit. Dveře však nejdou otevřít. Zděsím se,
protože škvírou spatřím převrácený vozík. Volám, ale nikdo neodpovídá. Po velkém vynaložení sil se dostávám dovnitř. Pán leží bezvládně na chodbě a nereaguje. Okamžitě se k němu skláním a ujišťuji se o spontánním dýchání a srdeční akci. Automaticky vytáčím číslo RZP, poskytuji informace a čekám na lékaře. Mezi
tím kontaktuji rodinné příslušníky, bydlící nedaleko a seznamuji je se situací. Stále se mi honí hlavou, zda
jsem udělala vše potřebné. Při pohledu na odjíždějící sanitku si uvědomím, že den, který tak krásně začal,
je rázem pryč. I po tak stresujícím zážitku nasedám do auta a vracím se ke své práci. Dalším úkolem je vyzvednout léky v lékárně a potvrzené poukazy u lékaře.
Tento hektický den má pro mě ještě jedno překvapení. Jakoby toho nebylo málo! Z podivných zvuků vycházejících z přední části vozu je slyšet hrozný rámus, nejde řadit a řízení táhne na stranu. Zastavuji, mám
strach, co se přihodilo. Co teď? Jak to vyřeším?
Momentálně mě nemůže nikdo odtáhnout, proto nechám auto na krajnici, vezmu si potřebné věci a zbytek cesty dojdu pěšky. Mám před sebou ještě dva pacienty, kteří naštěstí bydlí blízko mého bydliště. Po
třetí hodině se zdárně dopravím domů, kde si konečně mohu odpočinout, ne však na dlouho, neboť kupa
domácích povinností mě nenechá dlouho klidnou. Naštěstí mě čeká příjemně strávený víkend s rodinou.
Některý den se dá zvládnout s úsměvem, jiný je plný negativních emocí. Naše sestřičky jsou dlouholetou
praxí v domácí péči připraveni snáze zvládat a řešit náročné situace, které život přináší.
Často se nemocným věnují nad rámec svých povinností a pracovní doby.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100
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CHOS – CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA BOSKOVICE
Vnímáme osobnost člověka jako celek s potřebou navázat kvalitní mezilidský vztah v jeho těžkých
chvílích a zajistit kvalifikovanou pomoc.
Naše agentura poskytuje Domácí hospicovou péči a to zejména v oblasti Boskovicka, Kunštátska,
Lysicka a Letovicka. V loňském roce jsme ošetřili klienty z Bedřichova, Bezděčí, Borotína, Boskovic, Cetkovic, Dlouhé Lhoty, Drnovic, Kořence, Kunštátu, Letovic, Lhoty u Lysic, Ludíkova, Lysic, Malé Roudné,
Mladkova, Novičí, Nýrova, Roubaniny, Rozseče nad Kunštátem, Sebranic, Skalice nad Svitavou, Velenova, Velkých Opatovic a další. Celkem máme v naší agentuře 191 klientů, kterým poskytujeme svou péči,
z toho je 50 mužů a 141 žen.
Jsme nestátní zdravotní zařízení s platnou registrací. Zajišťujeme péči ošetřovatelským týmem zdravotních sester. Tuto péči indikuje ošetřující lékař a výkony jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou.
Tato forma následné pohospicové péče je velmi účinnou péčí o nemocné s nevyléčitelným onemocněním, tělesně postižené a staré lidi. Zajišťujeme všechny složky lidské osobnosti, biologickou, sociální,
spirituální. Tato péče je blízká přirozeným potřebám člověka a jeho důstojnosti. Ošetřujeme klienty bez
rozdílu věku a vyznání. Péče probíhá v jejich důvěrně známém prostředí domova obklopena přítomností jejich nejbližších, které učíme dobře se starat o své nemocné a poskytovat jim potřebnou péči.
Naší starostí je i to, aby naši klienti byli profesionálně ošetřeni v neprofesionálních podmínkách.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Pro lidi v našem blízkém okolí svou službou chceme být světlem majáku v jejich těžkých životních
situacích.
Jeden příběh za všechny
Již přes rok dojíždím k paní, o kterou se naše Domácí péče začala starat po jejím propuštění z hospitalizace v nemocničním zařízení. Paní si k sobě vzala rodina její dcery s tím, že chtějí, aby babička
zemřela doma v klidu, mezi svými blízkými. Když přišla do rodiny, byla paní zcela apatická, dezorientovaná, měla hluboké proleženiny a byla smířena s tím, že jsou to poslední dny jejího života.
Domácí prostředí ale udělalo své. Paní se postupně začala probírat z letargie a proleženiny se dobře
hojily. Za naší odborné pomoci a láskyplné péče rodiny se znovu začala probouzet k životu.
Dnes, když přicházím jednou za týden na návštěvu, abych paní zkontrolovala její zdravotní stav
a aplikovala ji potřebnou injekci, již z dálky mě vítá její tříletý pravnouček: „Babi, babi paní „Píchavá“
je tady.“ Přistupuji na jeho hru, říkám: „Dobrý den, pane doktore, jak jste se o babičku staral ?“ Pak mi
hned malý začne ukazovat, jakou pohádkovou knížku se svojí milovanou prababičkou nyní čtou.
Když od nich odcházím, mám vždy pocit štěstí, že milá babička našla motiv a náplň svého života ve
své rodině a my jsme jim mohli být v tom nápomocni.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO A BOSKOVICE
CHPS zajišťovala v roce 2004 komplexní péči u 169 seniorů a zdravotně postižených klientů, a to ve
20 obcích blanenského a boskovického regionu. Jmenovitě se jednalo o Blansko, Boskovice, Doubravice, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová Kunštát, Makov, Olomučany, Ostrov u Macochy, Rájec-Jestřebí,
Ráječko, Rozseč nad Kunštátem, Lhota u Lysic, Sebranice, Senetářov, Skalice nad Svitavou, Sulíkov, Vilémovice, Žďárná.
Pracovníci charitní pečovatelské služby poskytovali praktickou pomoc seniorům v jejich domácím
prostředí v takovém rozsahu, aby jejich životní etapa měla rovnocenné místo vedle jiných etap lidského
života. Cílem bylo uchovat v lidech pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, zamezit zbytečnému a předčasnému chátrání těla i duše. Zaměřujeme se na individuální potřeby klientů - hygiena, stravování, nákupy
a donáška léků, dále pomoc v domácnosti, při sebeobsluze a při prosazování práv a zájmů. Úkony jsou
poskytovány za úhradu podle vyhlášky MPSV ČR 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Příběh
Od charitních pracovníků se žádá, aby měli srdce i oči otevřené a dokázali si všímat potřebnosti lidí
kolem sebe.
Tak se stalo, že objevili tělesně postiženého člověka na okraji společnosti, žijícího v nelidských podmínkách, bez dokladů i lékařské péče. Byl naprosto sám. Neměl rodinu ani přátele, kteří by mu pomohli
zvládnout a řešit jeho situaci. Žil ve špinavém zakouřeném a rozbořeném domku plném blech. Každý,
kdo se s klientem setkal, se ho štítil a opovrhoval jím. Jeho jediným přítelem byl pes.
Nebylo lehké navázat kontakt s člověkem, s nímž se život nemazlil a který zažil jen lidskou nenávist,
posměch a opovrhování. Všechny zúčastněné to stálo mnoho sil. Byla to práce namáhavá a zdlouhavá,
ale postupnými a pomalými trpělivými krůčky se dařilo navázat vzájemnou důvěru a posléze i přátelství.
Po odbourání počátečních bariér jsme společně s klientem začali pracovat na změně. Nejdříve bylo
nutné vyklidit odpadky všeho druhu a vytvořit prostředí přijatelné pro běžný život. Nedílnou součástí
práce bylo i přivolání deratizéra. Další kroky vedly do střediska osobní hygieny, kde klient poprvé v životě vyzkoušel, jaké to je vykoupat se ve vaně. Výborná spolupráce byla i s charitním šatníkem, který
klienta od základu oblékl a vybavil. Klient pookřál a měl ze změny nepopsatelnou radost. Získal nový
životní náboj a přes svoje tělesné postižení byl stále více ochotnější ke spolupráci. Nebránil se návštěvě
lékaře a radostným úsměvem vítal naši pečovatelku i sestřičku. Nejvíce se těšil na výlety autem, které
ho pravidelně převáželo do střediska osobní hygieny na koupele.
Čas běžel a klient se postupně začlenil do společnosti a lidé si ho více vážili.
Tímto způsobem jsme o klienta pečovali několik roků. Jeho zdravotní stav se však začal horšit, i když
klient si nikdy nepostěžoval a nezanaříkal. Byl na sebe tvrdý tak, jak byl život tvrdý k němu. Denně
ho navštěvovala pečovatelka, která byla v úzkém kontaktu s charitní sestřičkou, lékařem i pracovníky
obecního úřadu.
Společnými silami a vzájemnou provázaností služeb se vzniklá situace dařila i nadále zvládat a klient
mohl setrvat v domácím prostředí, na kterém mu velice záleželo. V poslední den života se s ním sešli
všichni, kdo o něj pečovali aniž by věděli, že je to den poslední.
Charita se stala klientovou rodinou a pečovatelka rodinným příslušníkem, který s naprostou samozřejmostí zařídil a vypravil pohřeb se všemi náležitostmi potřebnými při odchodu člověka z tohoto
světa.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100
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DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ
Městský penzion pro důchodce
Domov pokojného stáří Blansko slouží od listopadu 1994 starým lidem nejen z města Blanska, ale i okolí.
Nachází se na sídlišti Písečná a je domovem typu penzionu s nepřetržitým provozem. Vlastníkem a provozovatelem domova je Město Blansko. Obstarávání služeb v souvislosti s provozem domova svěřilo město
Oblastní charitě Blansko.
Cílem služeb, které tohle zařízení poskytujeje umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci vést co nejdéle samostatný, důstojný a aktivní život v místním společenství.
Snažíme se o zajištění všestranné péče o obyvatele domova v prostředí, které by se co nejvíce přiblížilo
jejich přirozenému prostředí. Po dobu 24 hodin denně i ve dnech pracovního volna je v domově přítomna
alespoň jedna osoba, která je schopna zajistit okamžitou zdravotnickou nebo technickou pomoc.
Osmipatrová bezbariérová budova domova je vybavena 64 obytnými jednotkami s kompletním příslušenstvím, z toho je 45 garsoniér, 9 bytů jednopokojových a 10 dvoupokojových. Každý obyvatel si může
byt vybavit vlastním nábytkem. Obytné jednotky jsou vybaveny signalizačním zařízením, které nepřetržitě
zaručuje okamžitý kontakt s personálem.
Domov poskytuje kromě ubytování a základních služeb spojených s bydlením i služby další. Jedná se
především o úklid, praní prádla, nákupy, zajištění obědů, pomoc při přípravě stravy, doprovod a pomoc při
vyřizování vlastních záležitostí. Zajišťujeme také služby kadeřnice, pedikérky a kosmetičky. Nabídka služeb
je rozmanitá a jednotlivé služby se poskytují na základě přání a potřeby obyvatel.
V domově je i knihovna a kaple, která je přístupná všem obyvatelům.
Nezapomíná se ani na kulturní a společenské aktivity. Každý si může vybrat, co ho zajímá. Nabídka je
otevřená nápadům a podnětům obyvatel a účast na aktivitách je dobrovolná. Konají se zde přednášky, různá vystoupení a besídky dětí, koncerty, výstavy, pořádají se zájezdy a výlety, návštěvy divadel, koncertů
a výstav. Mezi pravidelné aktivity patří také cvičení, kroužek šikovných rukou, zpívání apod.
V rámci zlepšení mezigeneračních vztahů jsme navázali úzkou spolupráci s několika místními školami
(ZŠ TGM, soukromou základní uměleckou školou a zvláštní školou), a s charitním Centrem pro matku a dítě
a jeho klubem Ratolest, ve kterém se scházejí matky s dětmi na mateřské dovolené. Společné akce všech
generací (besídky, pečení vánočního a velikonočního cukroví, výroba ozdob, zahradní slavnost,...) přispívají
ke zkvalitnění a obohacení života našich obyvatel a ostatním pomáhají lépe chápat a respektovat stáří.
K oblíbeným akcím v roce 2004 patřily: návštěva Tři králů, pečení velikonočních perníčků, výstavy, přednášky, besedy, oslava 103 narozenin obyvatelky domova, oslava Dne matek, vystoupení žáků místních uměleckých a jiných škol, kapely Melodie z místního klubu důchodců, pečení koláčků, zájezd do Lysic a okolí,
oslava 10 let vzniku našeho penzionu, zhotovování adventních věnců, Mikulášská nadílka, několik předvánočních besídek a koncertů, návštěva skautů s Betlémským světlem, společná štědrovečerní večeře…
V roce 2004 využilo naše služby celkem 82 klientů ve věku od 54 do 103 roků. Průměrný věk je 74,4 let.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Příběh
Narodila jsem se ve Svratce a značnou část života jsem prožila s rodinou na Vysočině. Pracovala jsem jako
dětská zdravotní sestra v jeslích. Po ovdovění jsem se věnovala rodinám svých dvou dcer. Starší dcera se pak
odstěhovala s manželem do ciziny. Na svých cestách a výletech jsem poznala svého druhého manžela, se
kterým jsem prožila tři roky na vesnici nedaleko Blanska. Můj druhý manžel zahynul tragicky při nehodě na
motorce. Zůstala jsem bydlet v domku sama. Po čase jsem si uvědomila, jak náročné je starat se sama o dům,
když ubývají síly. Koupila jsem si malý byt a začala jsem bydlet v Blansku. Po nějaké době se ke mně přistěhovala rozvedená mladší dcera se dvěma dospívajícími dětmi. Brzy jsem poznala, že se nás v malém panelákovém bytě tísní moc a každému z nás chybí soukromí. Rozhodla jsem se podat si žádost do penzionu.
Po čtyř a půl letém čekání jsem získala jednolůžkovou obytnou jednotku a mohla se nastěhovat. Konečně mám svůj klid a soukromí. Když se mi moc stýská, tak jdu za dětmi, ale vždy se ráda vracím sem. Brzy
jsem se seznámila s ostatními obyvateli. Každý den a v každém počasí chodíme se sousedkami do lesa
na procházku. Máme svou obvyklou trasu, zastavujeme se u studánky pro vodu a nosíme ji i těm, kteří již
s námi nemohou. Pravidelně dvakrát v týdnu chodíme cvičit, abychom se udržely v kondici. Taky se chodím učit zpívat do kroužku, který vede sestřička Marcelka. Zpíváme pro radost za doprovodu kytary a také
spoluúčinkujeme při bohoslužbách v naší kapli. Všechny akce, které se zde konají moc vítám a pokaždé
když mohu, tak se účastním. Těším se na besídky dětí a ráda si s nimi zazpívám. Navštěvuji také mariánskou
družinu při zdejším kostele, která se zapojila do Schönstadtského hnutí. Můj život obohacuje i studium
Univerzity třetího věku ve Svitavách. Přednášky jsou velice zajímavé a pečlivě připravené, v současné době
jsou věnované dějinám umění.
V penzionu bydlím poměrně krátkou dobu, ale mohu říct, že jsem zde našla druhý domov. Jsem tady
spokojená a šťastná. Personál domova má hezký vztah k nám seniorům. Vždy, když něco potřebujeme, se
setkáme s ochotou a odezvou.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100
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NÍZKOPRAHOVÉ PREVENTIVNÍ CENTRUM „ZLATÁ ZASTÁVKA“
Základním cílem projektu je ochrana mládeže města Adamov před vznikem, rozvíjením a prohlubováním nežádoucích sociálních jevů a patologií. Cílem je tedy působit na klienty takovým způsobem, aby
nepodléhali výše zmíněným problémům a pokud se již s některými potýkají, nabízíme možnost je řešit.
V rámci projektu bude probíhat snaha o zjišťování problémů, rizik a nebezpečí u mládeže. Dále pak hledání
možných způsobů řešení a nápravy. Konkrétně se jedná o tato rizika, se kterými se dospívající mládež potýká: špatný prospěch ve škole, nuda, nezájem o konkrétní aktivity, záškoláctví, frustrace, vztahové problémy,
rodinné problémy, kouření cigaret, užívání alkoholu, experimenty a užívání drog, gamblerství, promiskuita,
nezaměstnanost, násilí v rodině, šikana, problémy se zákonem, psychologické a psychické problémy atd.
Na pozadí provozu Nízkoprahového preventivního zařízení provádíme takové aktivity, u kterých má mládež možnost rozvíjet svoje dovednosti, schopnosti, uplatňovat svoje zájmy, organizovat jednotlivé akce,
rozšiřovat vědomosti a tím možnosti uplatnění v budoucím životě. Vedeme klienty k zodpovědnému trávení volného času a zdravému způsobu života.
Výsledkem a základním cílem je tedy ochrana mládeže před řadou sociálních problémů, se kterými se
v určitých fázích života setkává.
V pravidelném kontaktu jsme s přibližně 75 mladými lidmi. Celkový počet klientů je asi 100. Vedeme jen
hrubou dokumentaci o klientech z důvodu nízkoprahovosti zařízení. Jedná se o mládež od 10 do 24 let.
S každou věkovou skupinou pracujeme určitou formou. Většina klientů jsou chlapci, dívek je přibližně 15.
Je to buď mládež bezproblémová nebo problémová neorganizovaná mládež, tzv. „děti ulice“ a v poslední
řadě i uživatelé drog a starší problémoví klienti (nad 20 let věku).
Veškerá práce s klienty je založena na nízkoprahovosti, což znamená, že mládež může zařízení svobodně navštěvovat a opouštět, za služby nemusí platit, nejsou po nich vyžadovány osobní a soukromé údaje
apod. Zařízení může navštívit kdokoliv bez rozdílu věku, pohlaví, náboženského vyznání atd. Zařízení je
vybudováno jako klub pro mládež, dvě velké místnosti, jeden velký sál, toalety, sprcha.
Práci s klienty zajišťují vedoucí projektu a sociální pracovník Mojmír Širůčka DiS. a Martin Šob (kontaktní
pracovník/streetworker).
Metody práce s klienty se dělí na dvě základní:
Za prvé jsou to volnočasové a zájmové aktivity. Zde se jedná o celou řadu možností, jako jsou například filmové videoprojekce, hudební akce a vyžití, společenské hry, stolní fotbal, ping pong, šipky, výtvarné
a pracovní činnosti, besedy na různá témata, sportovní činnosti na hřišti nebo v hale, posilovna, návštěva
bazénu, soutěže, práce a obsluha počítače, počítačové hry, doučování do školy, plnění školních domácích
úloh atd. Vše záleží na zájmu klientů.
Druhou metodou je pak již přímo sociální práce s mládeží. Zde se jedná o řešení konkrétních potřeb
a problémů klientů. Může se jednat o neformální rozhovor, ale i o poradenství v mnoha oblastech, návrh
řešení, sepsání dohody s klientem, kde se uvede, jaký je cíl řešení problému, jaké úkoly vyplývají pro klienta, jaké pro pracovníka. Může se jednat o doprovod při řešení řady problémů, opatření kontaktu na další
odborníky (lékař, psycholog, psychiatr, policie, právník…), doprovod k některým z odborníků, konzultace
s odborníky, zařízení léčby, krizového ubytování či lůžka. V případě řešení konkrétního problému klienta
nebo i krizové situace sociální pracovník využívá celou psychosociální síť jak v rámci Oblastní charity, tak
i dalších organizací na okrese, s nimiž jsme v dobrém kontaktu a spolupráci.
Probíhá také spolupráce s rodiči a rodinami.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Příběh klienta
Jeden z našich klientů měl odjakživa smůlu. Žil se starým otcem, nemohl se pro nic nadchnout. Ve
škole propadal a vystudování 3 letého učiliště mu trvalo snad dvakrát tak dlouho. Rozhodně to nebyl
hloupý kluk. Jen byl prostě příliš líný, všechny problémy házel za hlavu, ale tam se mu postupně hromadily, až mu přes ni přerůstaly. Bral drogy, skončil u pervitinu, který užíval často. Nejdříve jej šňupal,
ale když už měl poničený nos, naštěstí jej začal míchat do nápojů a pít. Píšu naštěstí, protože si jej mohl
začít píchat do žíly, jak se většinou stává. S pochybnou partou strávil jednu takovou „jízdu“, asi týden
v kuse. Dělali výtržnosti, kradli a podobně. Při jedné z těchto trestných činností je chytla policie.
Pro našeho klienta to mělo ten výsledek, že si měl odpracovat 50 hodin práce u nějaké organizace.
Do určitého termínu, který byl asi rok. Jak bylo u něj však zvykem, odkládal to až do poslední chvíle.
Pak ale zjistil, že možnosti zařídit si tuto práci jsou do termínu již minimální. Pokud se tak ale nestane,
půjde do vězení. Naštěstí to sdělil na poslední chvíli nám. U MěÚ Adamov jsme mu domluvili tuto práci
na našem zařízení. Ve volném čase u nás uklízel, natíral okna, dveře a pomohl nám postavit zbouranou
zeď naproti zařízení. Odpracované hodiny jsme mu potvrdili, výkaz donesl na MěÚ Adamov a vše dobře dopadlo.
Děkoval nám on a děkovala nám i pracovnice ze sociálních služeb, která od něj potvrzení dostala.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

PĚKNÁ MODRÁ – Denní centrum pro podporu duševního zdraví
Komenského 17
678 01 Blansko
tel.: 516 432 731
e-mail: peknamodra.blansko@caritas.cz
bankovní spojení: KB Blansko
č. ú. 15635-631/0100, v. s. 213
V roce 2005 změna:
Soukupovo náměstí 91
679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 731

„Komunita – společná pomoc potřebným“
IČO: 44990260
vedoucí projektu: Michal Šalplachta DiS.

vedoucí projektu: Helena Tománková DiS.

CENTRUM PĚKNÁ MODRÁ
Centrum pro podporu duševního zdraví Pěkná modrá má za sebou pět let fungování a myslíme, že
úspěšného. Snažíme se pomáhat každému, kdo k nám přijde. Bez rozdílu pohlaví, náboženství, sociálního postavení, zdravotního stavu či věku. Vytváříme individuální plány pro práci s našimi klienty
a „ušít jim na tělo“ poskytování našich služeb. Činnost Pěkné modré se dá rozdělit takto:
1. Podpůrné terapeutické aktivity
- podpůrná psychoterapie – individuální a skupinová
- sociální terapie
- arteterapie (léčba uměním)
- ergoterapie (aneb vytvořme něco užitečného)
- relaxace (umění „vypnout“)
- psychoedukace (aneb zjistěme co jsou to psychické choroby)
- psychologické poradenství
- sociálně-právní poradenství
2. Volnočasové aktivity:
- výtvarná dílna
- společné povídání a rozjímání nad šálkem čaje či kávy, u společenských her, u kytary apod.
- sportovní aktivity, cvičení, posilovna, plavecký bazén
- výlety do přírody i za kulturou
- filmový klub
3. Aktivity pro rodiče
4. Klub pro širokou veřejnost
– každý čtvrtek od 16 hodin zajímavý odborně-kulturně zábavný program
Denní centrum je komunitním centrem, je to otevřené docházkové zařízení rodinného typu s přístupem zaměřeným na klienta. Klienti do denního centra chodí podle své potřeby, sami si vybírají aktivity
a formu pomoci, s jejichž nabídkou jsou při prvním kontaktu seznámeni. Snažíme se, aby se u nás lidem líbilo a daří se nám to. V roce 2004 jsme měli 142 klientů, kteří vyhledali naši pomoc. V průměru
nás denně navštívilo 7 z nich. Na naše čtvrteční kluby pro veřejnost přišlo téměř 500 lidí, v průměru
8 lidí každý čtvrtek.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Zapojili jsme se do Dnů pro zdraví, které pořádalo města Blansko. Pořádali jsme dva prázdninové
terapeutické pobyty pro naše klienty, výlety na Nový hrad, zámek Buchlov, do Buchlovic, na divadelní
představení do Národního divadla v Brně, do Moravské galerie a výlety po Moravském krasu.
Denní centrum pro lidi trpící duševním onemocněním „PĚKNÁ MODRÁ“ je pro své klienty otevřeno
od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16 hodin. V pátek od 9 do 12 hodin. Klub přátel duše a kávy pro
širokou veřejnost můžete navštívit ve čtvrtek od 16 do 19 hodin. Kontaktovat se s námi můžete na telefonním čísle 516 432 731 nebo 731 628 943.

Báseň klienta

Malé i velké
Mám vedle budíku na nočním stolečku
žluté zrnko písku zalité ve sklíčku.
Když slunce tlačí ráno do oken
dívám se na něj rád
říká mi nežiješ zbytečně
i malé zrnko se může velkou horou stát.
Musím odvahu žít po svém
uchopit jako štít do dlaní
šípy lidské zloby se na něm
v neškodný prach rozmělní.
Luboš

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

„Komunita – společná pomoc potřebným“

MODELOVÉ BYTY
Dukelská 12
680 01 Boskovice
tel.: 516 452 147

IČO: 44990260
vedoucí projektu: Bc. Vlasta Sekaninová

MODELOVÉ BYTY – DRUH CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Tento projekt je provozován od roku 2000.
Cílem projektu je podporovat mladého člověka s handicapem, aby mohl vést běžný způsob života
tak, jak ho žijí jeho vrstevníci. Současně klademe velký důraz na to, aby se uživatelé služby naučili zvládat všechny úkony související se samostatným životem. Podporujeme všestranný rozvoj schopností
v oblastech sociálních, kulturních, osobnostních a tím jim ulehčujeme proces socializace.
Dalším cílem projektu je maximalizace schopností sebeobsluhy, aby se náš klient za pomocí asistenta naučil žít v samostatném bydlení bez rodiny. Zaměřujeme se např. na zvládání běžných domácích
prací, toleranci ke svým spolubydlícím a schopnost komunikovat na veřejnosti. Dbáme na to, aby uživatelé nebyli izolováni a zprostředkováváme jim kontakty se společenským prostředím.
Hlavním a důležitým cílem je podpořit mladého člověka nebát se vést samostatný život, umět požádat o pomoc druhé, naučit se prosazovat svá práva a zájmy.
Samotné služby jsou poskytovány v takové kvalitě, aby přispěly nejen k fyzické a psychické pohodě
mladého člověka, ale i růstu jeho osobnosti.
Projekt je poskytován klientům starším 18 let.
Kapacita: 3 x jednolůžkový pokoj, 2 x dvojlůžkový pokoj

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Jak se nám bydlí
Všechny práce v domácnosti docela zvládáme. Umíme si zorganizovat uklid, přípravu večeře i svačiny. Víme jak trávit volný čas na modelovém bydlení. Rády háčkujeme, pleteme vyšíváme. Nejrači chodíme na procházky nadýchat se čerstvého vzduchu a vyčistit sy tak hlavu.
Na modelovém bydlení se nám líbý, protože jsme tak dostaly šanci ukázat, co všechno jsme se naučily od doby kdy jsme na byty začaly chodit.
Ze začátku jsme byly společně s ostatními spolubydlícímy v jedné kuchyni, společně s naší instruktorkou která na nás dohlíží běhém přípravy večeře, dbá na naší bezpečnost během celého týdne její
odpolední služby která jí začíná v pondělí odpoledne ve 14.00.
Instruktorka převezme ty co dou na byty vymislí sy jídelníček na celí týden. V pondělí dostanou peníze a jdou sy nakoupit na celí týden podle jídelníčku.
Chodíme rády na byty,protože jsme dostaly nabídku bydlet v samostatné kuchyni. Můžeme sami
hospodařit s penězmy, samy uklízet, sami vařit a plánovat jak trávit čas. Jsme rády že můžeme bydlet
sami.
Erika, Petra

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

BETANY
Dukelská 12
680 01 Boskovice
e-mail: betany.boskovice@caritas.cz
tel.: 516 453 829, fax: 516 453 829
bankovní spojení: KB Blansko
č. ú. 15635-631/0100, v. s. 207

„Komunita – společná pomoc potřebným“
IČO: 44990260
vedoucí projektu: Bc. Marie Zouharová

BETANY - denní stacionář s dílnami pracovní terapie
Betany je provozováno od roku 1995 a stalo se nedílnou a žádanou službou v regionu Boskovicka.
Jedná se o denní pobyt pro děti, mládež a dospělé s mentálním postižením, kteří žijí v rodinném prostředí.
Cílem projektu je poskytovat kvalitní a komplexní sociální služby trvale mentálně postiženým mladým lidem s kombinovanými vadami. Propojením různých sociálních služeb je uživateli nabídnuto prostředí, které umožní podle jeho schopností a dovedností všestranný rozvoj jeho osobnosti. V projektu
jsou realizovány všechny základní potřeby, možnost komunikace s okolím včetně sociální adaptability,
získávání a upevňování základních hygienických návyků s cílem dosáhnout nejvyšší míry soběstačnosti. Velký důraz se klade na zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele.
Dílny pracovní terapie, které jsou nedílnou součástí projektu, jsou zaměřeny na rozvoj a hledání hranic schopností jedince ( keramická dílna, textilní dílna, dílna ruční zpracování papíru, vlny, kůže, korálků
apod.). Naším cílem v pracovně-terapeutické části projektu je rozvíjet sociální a pracovní dovednosti
individuálně podle přání a možností klienta.
Nechybí ani sportovní vyžití (míčové hry, lehká atletika, stolní tenis, hry v kuželky) a prostor pro sebevyjádření prostřednictvím dramatizace ( práce s texty, pohádkami, pověstmi a pod). Ve výtvarné dílně
nabízíme řadu zajímavých technik jako např. linoryt, práce se suchou jehlou, práce s barvou a další.
V rámci projektu poskytujeme sociální poradenství i možnost zprostředkování psychologického
a logopedického vyšetření včetně návazné odborné péče. Vše je poskytováno v takové kvalitě a rozsahu, aby poskytované služby přispěly nejen k fyzické a psychické pohodě klientů, ale i k upevňování
jejich osobnosti.
V roce 2004 využívalo našich služeb 26 klientů, z toho čtyři vozíčkáři a jeden nevidomý.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Příběh

Jak jsem do pracovních dílen přišla
Když jsem ukončila školu, přišla jsem do pracovních dílen Betany. Mám postižené ruce, proto jsem
si vybrala keramickou dílnu. Práce s hlínou je pro mě nejlepší, můžu sama vytvářet různé výrobky. Ale
keramika byla ve druhém patře. Jsem na vozíku. Bylo pro mě těžké jezdit schodolezem nahoru. Musela
jsem čekat, až přijde druhá osoba a vyveze mě. Cítila jsem se omezená, nesamostatná, odkázaná na
druhé.
V nové budově je od roku 2004 výtah. Do měsíce jsem se naučila výtah obsluhovat sama a dokážu
z něj i sama vyjet. Jen potřebuji podržet dveře, když vjíždím do výtahu. Teď cítím, že jsem volná.
Marie

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

DOMOV PRO MATKU A DÍTĚ v Boskovicích
Kpt. Jaroše 28
680 01 Boskovice
tel.: 516 452 943
e-mail: dmt.boskovice@caritas.cz
bankovní spojení: KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100, v.s. 212

„Komunita – společná pomoc potřebným“
IČO: 44990260
vedoucí projektu: Jana Augustinová

„Ženy mívají větší bolest, než pro kterou pláčí...“

DOMOV PRO MATKU A DÍTĚ V BOSKOVICÍCH
Smyslem tohoto projektu je pomoc a podpora matkám s dětmi, těhotným ženám, které se ocitly
v sociální a bytové tísni a ztratily tak rodinné zázemí. Zřizovatelem Domova je Oblastní charita Blansko
a budovu k tomuto účelu zdarma poskytl MÚ Boskovice. S žádostí o pomoc se na nás mohou ženy obrátit nepřetržitě 24 hodin denně a to buď osobně nebo po telefonu.

Rok 2004 – osmý rok naší činnosti
V letošním roce jsme více rozšířili nabídku sociálních služeb pro ženy, které se setkaly s některou
z forem domácího násilí. Práce s obětí domácího násilí je velmi náročná, vyžaduje individuální přístup.
Situace, ve které se žena nachází je deprimující jednak pro ni samotnou a zvláště pak pro její děti.
Cílem naší práce je částečně resocializovaná žena ,která zhodnotí své dosavadní postoje a převezme
zodpovědnost za život svůj a svých dětí.
Nabízíme:
Ambulantní pomoc - pro ženy, jejichž situace nevyžaduje ubytování v Domově; - zprostředkování odborné pomoci; - sociální a právní servis; - psychoterapeutickou a pedagogickou pomoc; - jde o krátkodobou i dlouhodobou systematickou pomoc.
Pobyt – azylové bydlení - pobytový program (resocializace matky, individuální plány); - příprava na nezávislý život); - finančně dostupné ubytování; - materiální pomoc formou šatníku;
- vzdělávací a podpůrné programy.
Matkám, které se rozhodnou využít ubytování v Domově, poskytujeme bezpečné a klidné prostředí
na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na 1 rok. Matky s dětmi jsou ubytovány ve 3 pokojích se základním
vybavením včetně kuchyňských linek. Během svého pobytu mají dále k dispozici společenskou místnost, uzavřený dvorek a zastřešenou hernu.
Následná pomoc – terénní práce - je určena klientkám, které prošly pobytovým programem;
- pomoc při vyřizování na úřadech, kontakty odborné pomoci; - podpora při začlenění se do běžného života.
Kapacita zařízení: počet lůžek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (3 matky + 8 dětí)
počet klientů, ubytovaných v Domově v roce 2004 . . . . . . . . . . 6 matek + 13 dětí
počet kontaktů v roce 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Příběh

... matky ,,která prošla Domovem“

Jsem bývalou klientkou Domova pro matku a dítě v Boskovicích a chtěla se s vámi podělit o svůj životní
příběh.
Vše začalo tím, že jsem se bezmezně zamilovala. Brzy jsem však přišla do jiného stavu a můj přítel mě
hned po té, co se dozvěděl o mém těhotenství, opustil. Byla jsem zoufalá a se strachem jsem odjela domů
ke své matce, se kterou jsem nikdy dobře nevycházela. Dodnes mám pocit, že mě nikdy neměla ráda. Ale
tentokrát mě velice překvapila. Stála při mě i před starší sestrou, která mě od malička šikanovala a ponižovala.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Doma jsem strávila celé rizikové těhotenství. Musela jsem bez ohledu na můj stav vydržet hodně, nošení
dříví, vody, praní prádla ve studené prádelně, prala a žehlila jsem na celou rodinu. Po celodenní vyčerpávající práci jsem se vždy ukryla strannou a snažila se ze všeho vyplakat.
Později, když se mi narodila dcera, přihlásil se její otec a já, která ho stále milovala, jsem se k němu opět
vrátila. Bohužel jsem netušila, do čeho se řítím. Po dvouletém soužití jsme se vzali. Z počátku to bylo skvělé
manželství, ale postupem času jsem zjistila, že svého muže vůbec neznám. Během našeho manželství se
narodili ještě dva synové. Manžel měl všechny děti velmi rád a ony zase jeho, to bylo jediné co i nadále
v naší rodině fungovalo. Na denním pořádku totiž byly návraty manžela v podnapilém stavu, nešetřil sprostými nadávkami a později ani ranami. Nakonec mě vždy přesvědčil, že za všechno, co se stalo, můžu jen já.
Dlouho jsem snášela jeho fyzickou i psychickou tyranii. Násilí den ode dne rostlo, manžel propil všechny
peníze na jídlo a bydlení. Já se cítila stále více ponížena a zničená a měla jsem pocit, že nikdy nenajdu sílu
k tomu, abych řekla dost.
Situaci změnila návštěva mojí nejmladší sestry. Když viděla v jakém jsem stavu, pomohla mi kontaktovat
linku bezpečí a tam mi poradili, kam se mám se svým problémem obrátit. Tehdy jsem dostala odvahu a od
manžela jsem se svými třemi dětmi utekla. S pomocí sociálních pracovnic a s policejní ochranou jsem se
přistěhovala do Domova pro matku a dítě v Zábřehu na Moravě. Během pobytu na Domově jsem se snažila
dát se do pořádku po psychické stránce, avšak vzpomínky spojené se strachem z násilí mi zůstanou v mysli navždy. Pracovnice z Domova mi pomohly přestát soudy a setkání s manželem. Po celou dobu pobytu
v Zábřehu jsem si hledala bydlení, ale bezvýsledně. Za dva roky můj pobyt v Domově skončil a já nevěděla
co bude dál.
Poslední nadějí se pro mě a děti stalo přestěhování do Domova pro matku a dítě v Boskovicích. Musela
jsem znovu opustit své přátele a vše, na co jsem si již za dva roky zvykla. Ale důležité pro mě bylo, aby
moje děti měly základní jistoty a střechu nad hlavou. Stěhování pro mě bylo finančně i psychicky náročné.
Odměnou za to bylo velmi milé a přátelské přijetí všech pracovnic a p. vedoucí z Domova v Boskovicích.
Velmi rychle jsme se adaptovali na nové prostředí, brzy jsem si připadala jako ve velké rodině kam patříme.
Všichni na Domově nám pomáhali zvládnout nesnáze. Najednou jsem pocítila, že už nejsem na všechno
sama. Každá z pracovnic Domova se k nám chovala mile a upřímně. A to mě hřálo u srdce a zvedlo mé
sebevědomí.
Momentálně už na Domově nebydlím, ale všichni mi moc chybí.
Pomohli mi sehnat byt, zařídili vše potřebné, co bylo spojeno se stěhováním. Píši tento příběh, protože
bych chtěla touto cestou poděkovat všem pracovnicím a vedoucí Domova pro matku a dítě v Boskovicích
za podporu a pomoc v těžkých životních chvílích. Dělají ze zničených a ponížených žen ženy schopné se
zapojit do normálního života.
Děkuji Iveta

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100
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DENNÍ STACIONÁŘ EMANUEL
Počet klientů: 12
Základním cílem denního stacionáře Emanuel je poskytnout všestrannou péči postiženým jedincům.
Stacionář je komplexem sociálních služeb těm, kteří vzhledem ke svému těžkému mentálnímu postižení a obtížně zvládnutelné komunikaci vyžadují zvláštní péči. Ve stacionáři probíhá nácvik a upevňování
sebeobslužných a hygienických návyků. Práce s klienty směřuje především k dosažení co nejvyšší míry
samostatnosti v sebeobsluze a zvládání jednoduchých pracovních úkonů. Stacionář je určen klientům
od 3 let.

Dopis od maminky jednoho z klientů:
„Děkuji srdečně kolektivu vašeho stacionáře Emanuel za to, že se tak pěkně choval k mému synovi
Jaromíru. Také jste s ním měli velkou trpělivost a hodně jste ho naučili. Ani se nedá popsat, co jste
pro něho udělali, ale bylo toho hodně. I Jareček vás má moc rád, tak vám chci svým jménem i synovým moc a moc poděkovat za vše, co jste pro něho udělali. Se srdečným pozdravem a velkým dík se
s vámi loučí Novotná.“

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Příběh
„Já jsem si tento zájezd zaplatila, já to nemám zapotřebí, já jsem psychicky labilní“, řekla účastnice
zájezdu k moři, na který jsme v červnu 2004 společně s našimi klienty vyrazili. „Paní, my jsme si tento
zájezd taky zaplatili, ale uděláme všechno proto, aby vás naši klienti nerušili.“
A jak to všechno dopadlo?
Deset dnů v Chorvatsku u moře znamenalo vítězství pro paní, která si nedokázala představit, že se
s námi bude po celou dobu potkávat. Stala se naši kamarádkou a my jsme si jisti, že pochopila naše
mentálně odlišné přátelé. Oni totiž svět mentálně „normálních“ chápou už dávno.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100
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e-mail: nocleharna.blansko@caritas.cz
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č. ú. 15635-631/0100, v. s. 211

„Komunita – společná pomoc potřebným“
IČO: 44990260
vedoucí projektu: Bořivoj Sekanina

NOCLEHÁRNA PRO MUŽE BEZ PŘÍSTŘEŠÍ BLANSKO
Cíl projektu
Cílem této služby, jejímž zřizovatelem je město Blansko, je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší
pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb – především bezpečí, tepla, tělesné očisty, spánku
a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci
s řešením jejich situace.
V rámci provozu zajišťujeme ubytování, osobní hygienu klientů, vyprání prádla, poradenství a popř.
poskytnutí náhradního oblečení. Ubytování se poskytuje v zásadě na jednu noc. V případě potřeby,
to znamená přetrvávající neexistence přístřeší, je možné dohodnout ubytování nejdéle na dobu 3 měsíců.
Práce s klienty
Ve spolupráci s Denním centrem a Sociálně-právní poradnou je naším klientům nabízena další sociální pomoc: poradenství, krizová pomoc, aktivace, sociální (výhledově i pracovní) terapie, dále je nabízena právní nebo psychologická podpora. Klienti se podílejí na pravidelném úklidu a běžné provozní
údržbě objektu noclehárny, na pomoci při praní a sušení prádla. V zimních měsících uklízejí sníh na ulici kolem noclehárny, pak uklízejí celou ulici od posypového materiálu a během roku udržují zahrádku
před noclehárnou, hrabou listí a zametají ulici. Další se řídí aktuálními potřebami a možnostmi. Snažíme se také klienty systematicky vrátit do normálního života.
Popis situace v roce 2004
Na noclehárně je k dispozici 15 lůžek. Za rok 2004 jsme přijali celkem 71 klientů, což znamená 2638
kontaktů. Průměrný počet ubytovaných byl 7,2 klientů na 1 den. 46,5% klientů je z Blanska a z okresu
Blansko, 42,3% je z ostatních regionů Moravy. Necelá polovina noclehů byla do 14-ti dnů a to 47,9%.
Nejmladšímu klientovi bylo 21 let a nejstaršímu 65 let.
Provoz
Noclehárna je v provozu denně od 20.00 do 8.00. Příjem klientů probíhá od 20.00 do 22.00. Přes
den je noclehárna uzavřená. K dispozici mají klienti i společenskou místnost, kde mohou posedět u televizoru a sníst si donesené potraviny. Přes víkend mají zajištěny polévky. Pro zájemce jsme také zřídili
knihovničku, na výběr je z 80 knih.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Příběh

... jsem ročník 1943.
Po úmrtí první ženy jsem žil delší dobu sám. Později jsem si našel družku s třemi dětmi. Tento vztah
trval 10 roků. Byly to roky plné vzájemné tolerance a úcty jeden k druhému. Zlom nastal v čase, kdy děti
začaly dospívat. Nejstarší syn začal pěstovat marihuanu, distribuovat mezi své vrstevníky. S tím jsem
nesouhlasil a došlo tam k určitým neshodám. Neshody byly takového rázu, že jsem se nervově zhroutil
a později došlo i ke kolapsu svolce. Tím se náš vztah rozpadl a odešel jsem z domu a skončil v Denním
centru a v Noclehárně v Blansku.
Na práci zaměstnanců OCH Blansko si nemohu stěžovat. Všichni zaměstnanci jsou velice ochotní
a prokazují velkou profesionalitu. Dokáží poradit v nutných případech, finančně pomoci a hlavně pomoci i při zaměstnání. Za to jim patří velký dík a obdiv.
Noclehárna pro muže bez přístřeší je na úrovni. Je možnost dodržovat osobní hygienu, prát prádlo,
kulturně se vyžít. Je dostatek knih a možnost televize na kulturní místnosti. Kulturní místnost jsme si
dovybavili většinou sami: záclony, ubrusy a dokonce i květinami. Prostory kolem noclehárny si udržujeme sami. V létě sečeme trávu, prořezáváme stromy atd. V zimě uklízíme sníh, kdy dokážeme uklidit
celou ulici.
Žít v takových podmínkách ale není možné po zbytek života a tak jsem byl nucený si podat žádost
o městský byt. Byl mi nabídnut byt, ale vzhledem k tomu, že mě úředníci požádali, zda bych ještě nějaký čas nepočkal, že by potřebovali byt pro rodinu se čtyřmi dětmi, vyhověl jsem jim. V současné době
mi už byt přidělili nový, kam se v brzké době nastěhuji, jen co se tam dodělají menší opravy.
A co říci na závěr? Všem, kteří jsou v situaci jako já, doporučuji: „Když neztrácíme cíl z očí, jdeme
rychleji než ten, kdo běží bez cíle.“

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100
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PROJEKT MAGDALA – OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
• Projekt je součástí sítě projektů SČKCH v ČR, zabývající se pomocí obětem.
• Jedná se o oběti domácího násilí, oběti obchodování s lidmi i oběti nucené prostituce.

Poradenství
Klientkám je poskytováno osobní poradenství, jež je bezplatné a anonymní.
Nabízíme našim klientům – čas na diskrétní rozhovor, porozumění a důvěru, možnost nahlédnout
nezkresleně na jejich problém, emocionální podporu, duchovní podporu, nasměrování na konkrétní
druh pomoci. Pomáháme při vypracování bezpečnostních plánů. Zajišťujeme spolupráci s dalšími odborníky či specialisty, v případě potřeby poskytujeme klientům individuální asistenci při jednáních.
V roce 2004, kdy tento projekt bez jakýchkoliv poskytnutých prostředků z MPSV či JmK vznikal, jsme
zaznamenali: 56 telefonických kontaktů
49 intervencí
11 klientů – (i dlouhodobá péče)
Ráda bych proto poděkovala všem spolupracujícím odborníkům i organizacím a především ředitelce naší OCH Blansko Mgr. Janě Sedlákové a celorepublikové koordinátorce projektů MAGDALA
Mgr. Jindřišce Krpálkové za pomoc a podporu.
Vedoucí projektu MAGDALA při OCH Blansko Mgr. Blanka Bendová
Další možností pro naše klienty je využití celorepublikové linky pomoci, jež je řízena koordinátorkou projektu MAGDALA. Tato 24 hodinová non-stop linka dává další prostor anonymního kontaktu pro
jakékoliv dotazy či pomoc při řešení problémů.
Linka je nepřetržitá profesionální linka důvěry, její pracovníci jsou zapojeni do projektu MAGDALA
a plně informováni o problematice.
Číslo linky: 00420 737 234 078
Součástí projektu je i prevence, kdy se pracovnice projektu MAGDALA věnují i přednáškovým programům či besedám k tématu, navštěvují školy (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ), zařízení Ministerstva vnitra pro migranty, církevní sbory a farnosti i další organizace, aby informovaly o jevu moderního otroctví a jeho
formách a možné pomoci.

MÍT MOŽNOST OTEVŘENĚ A KDYKOLIV PROMLUVIT
JE NALÉZÁNÍM CESTY Z BEZVÝCHODNÉ SITUACE!

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Příběh

Teď už vím, že se nemusím stydět…
Není to dlouho, co jsem dospěla k tomuto závěru. Byla to už ta poslední pověstná kapka a pohár
přetekl… Když přišel domů, a tak jako vždy začal nejprve vyčítat, pak vyhrožovat a najednou mne uhodil i před dcerkou! Nečekala jsem to a moje ruce náhle tu ránu oplatily. To co se odehrálo pak, nechci
vůbec popisovat, jen jedno vím, nepřála bych to nikomu zažít. Neměla jsem už potom ani sílu vstát
a tolik ošklivých slov jsem slyšela naráz asi poprvé. Hůř na tom byla moje dcerka, která to vše viděla
a nechápala, co a proč se doma děje. Je jí teprve pět. Byla to ta chvíle, kdy se naše oči potkaly a já to
v nich uviděla, ona přece nemůže v tomto vyrůstat. Co jí to připravuji za rodinnou pohodu? Musím
s tím konečně něco dělat. Kamarádka v práci mi dala číslo, ať tam určitě zavolám a já to zvládla, pak už
jsem jen mluvila a mluvila…
No, domluvila jsem si schůzku osobně a do poradny chodím ještě nyní. Řeším, co dál se svým životem, postupně si vyřizuji věci a s dcerkou se snažíme o nový začátek.
Vypadá to hrozně jednoduše, ale nikdo za tím nevidí to množství bezesných a proplakaných nocí, kdy
jsem nevěděla kudy kam a všichni okolo mi říkali, jak je to strašné udat vlastního manžela, jak nedokážu sama žít, nedokážu se postarat sama o sebe a dítě, celá rodina bude mít ostudu a spoustu dalších
a dalších věcí. Ale já vím, že mám právo se sama rozhodnout, a navíc, že to bude ještě hodně těžké je
přesvědčit a všem to dokázat. Proč bych se měla stydět, že mi manželství nevyšlo?
Dnes už ale vím, že to mohu zvládnout a to mi dává sílu.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100
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LINKA DŮVĚRY
Posláním zařízení je, v souladu s bodem II. Statutu Diecézní charity Brno, služba bližním v nouzi.
Naším cílem je, aby Linka důvěry poskytovala kvalitní a plně profesionální službu v akutní nouzi
těm, kteří se na ni obrátí. Tým specialistů je připraven poskytnout člověku v nouzi okamžitou telefonickou pomoc, a to anonymně po dobu 24 hodin denně.
Projekt Linky důvěry se zabývá všemi problémy, které přivádějí lidi do krizové situace, v níž často
není na koho se obrátit. Nejčastěji řešenými problémy jsou vztahové, manželské a rozvodové krize,
které zasahují děti i příbuzné. Dalším okruhem je problematika zneužívání návykových látek, v prvé
řadě alkoholu a na to navazující sociální kolize. Zabýváme se problematikou sexuální orientace, sexuálních patologií, depresí, AIDS, letálních nemocí. Děti nejvíce trápí zneužívání, strach ze školy, šikana,
sebevražedné úmysly, domácí násilí a pod. Nově Linka důvěry spolupracuje s pracovníky v projektu
péče o klienty, kteří se stali obětí domácího násilí.
Anonymita a nepřetržitý provoz 24 hodin denně jsou zcela zásadní i proto, že krizi nelze odložit
na ordinační a úřední hodiny veřejných institucí. Často je tak pracovník Linky důvěry jediným dostupným při řešení akutní krize.
Linka v současnosti představuje rychlou telefonní intervenci, která umožňuje bezprostřední anonymní kontakt s klienty a profesionální pomoc klientům v tísni.
Základním cílem je poskytnout klientovi v akutní krizi pocit bezpečí, podporu, naději a vedení, aby
pocítil úlevu, aby se zlepšila jeho schopnost zvládnout situaci a aby se vrátil na předkrizovou úroveň
adaptace a žití.
Krizová pomoc je krátkodobá, je poskytována nepřetržitě, má v dosahu krizové lůžko, krizové lůžko
pro dítě, krizový pokoj pro matku s dítětem, krizový byt.
Pomoc se netýká pouze prvního kontaktu, ale celého krizového stavu klienta a s jeho souhlasem je
možné zprostředkování další následné péče (krizová centra, psychiatrické ambulance, drogová centra,
psycholog, právník, lékař, policie, poradny, …).
Provoz je zajišťován 5,5 stálými pracovníky a šesti externími spolupracovníky. Všichni pracovníci jsou
absolventy výcviku v telefonické krizové intervenci. Pracovníci před zařazením na LD procházejí výběrem. Pro všechny je povinná supervize, která je vedená odborníkem s osvědčením v kurzu rozvojové
supervize.
Trvale spolupracujeme s dalšími institucemi, což umožnilo další zkvalitnění poskytovaných služeb.
V ROCE 2004 BYLO REALIZOVÁNO 1963 KONTAKTŮ S KLIENTY.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Příběh

Volá paní ohledně své sestry, která je vážně nemocná.
Sestra se jí svěřila, že je doma na ní pácháno domácí násilí. Manžel ji psychicky týrá a vydírá a zlehčuje její nemoc. Vyhrožuje jí, že ji nechá zavřít do blázince a nikdy neuvidí své děti. Manžel má mnoho
známých, proto se paní bojí, že jí nikdo neuvěří. Mají dvě děti, které navštěvují základní školu.
„Rodiče již nemáme, proto se sestra obrátila na mě. Já jí chci pomoci, ale nevím jak. Vidím, že je
psychicky na dně, ale co mám udělat?“
Chválím paní a povzbuzuji ji v pomoci své sestře nenechat ji v trápení. Mluvíme o možnostech, jak
sestře pomoci, dát jí podporu, být s ní v kontaktu. Ubezpečit sestru, že její situace není bezvýchodná.
Za několik dní volá sama nemocná paní, opět opakuje svůj problém. Podporuji ji, hledáme spolu
řešení, které je pro ženu přijatelné a možné.
Nabízím pomoc psychologa, právničky, naši linku…
Paní ví, že může kdykoliv zavolat.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100
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Pilotní projekt MPSV pro rok 2004

UMOŽNIT SOUŽITÍ GENERACÍ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ
Cílovou skupinou jsou senioři v mikroregionu Jedovnicko a senioři z charitního Domova pokojného stáří v Blansku, kterým jsme nabídli možnost využití komplexu služeb, kulturních akcí, zájezdů
a společného setkávání, což přispělo nejen k integraci seniorů do společnosti, ale také ke zkvalitnění
a zkulturnění jejich života.
Služba vycházela ze sociální historie klientů, z jejich zájmů, zálib, koníčků. Získaných informací jsme
využili při sestavování skladby programu jednotlivých společných setkávání seniorů obcí mikroregionu
a Domova pokojného stáří v Blansku na klubových aktivitách a zájezdech. Uskutečněné aktivity vycházely z jejich bio-psycho-sociálních potřeb a zájmů, což jim dodávalo pocit sounáležitosti a vyvracelo
pochyby o nepotřebnosti a současně dodávalo další dimenzi jejich života.
Díky finančním prostředkům z pilotního projektu se nám podařilo vyškolit pedikérku, která dochází
za seniory a poskytuje jim tuto službu v domácím prostředí. Dále poskytujeme sjednané služby masérky, výchovně vzdělávací akce - přednášky a besedy s odborníky. V Domově pokojného stáří jsme
zajišťovali služby kadeřnice, pedikérky a kosmetičky.
Velkou oblibu si u seniorů získalo pravidelné cvičení na rehabilitačních míčích a aktivizační cvičení.
K nejvíce navštěvovaným akcím patřily poznávací zájezdy, návštěvy výstav a divadla. Spolu se seniory jsme se zúčastnili různých zahradnických výstav (Arboretum-Šmelcovna v Boskovicích, Flora
Olomouc, Zahrada Čech Litoměřice, Zahradnictví v Doubravici nad Svitavou, navštívili jsme zámky Lysice...), realizovali jsme společné vycházky do okolí Moravského krasu s projížďkou vláčkem a lanovkou, navštívili jsme krasové jeskyně. Na podzim jsme se zúčastnili v Praze celorepublikové akce pro
seniory zvané „Dny seniorů“.
Pro seniory jsme pořádali společné besídky, které si pro nás připravili žáci různých typů škol, dále
posezení s hudbou a tancem realizované v klubových prostorách, ale také v přírodě u ohně. Nechyběla návštěva restaurace U Jiřího na Obůrce, který v daných obdobích pořádal Zvěřinové a Zabíjačkové
hody.
Služba byla realizována pravidelně dle rozvrhu činností a naplánovaného programu, se kterým byli
senioři seznámeni měsíc předem prostřednictvím tisku a plakátů.
Vše se dělo ve spolupráci s charitními středisky a obcemi mikroregionu.
Cílem projektu bylo nejen naplnit život seniorů užitečnými a zajímavými činnostmi, ale současně
také rozvíjet a respektovat jejich citový život a umožnit jim udržovat a navazovat přátelské mezilidské
vztahy.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Báseň klientky

ROK
Anna Gajdošová
S duhovou kytičkou přicházím za Vámi.
Obloha z hvězdných řas třpytí se nad námi.
Na scéně planety trubadur zrychlil krok,
odtroubil dvanáctkrát, uzavřel starý rok.
Měsíce plamínek, až půlnoc zapálí,
novému roku zas čas roušku odhalí.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. . 15635-631/0100

„Komunita – společná pomoc potřebným“

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2004
a dobrovolnictví v OCHB
Již čtvrtý rok začátkem ledna vyrazili naši obětaví dobrovolníci v převleku Tří králů do ulic obcí i měst,
aby koledovali, psali na dveře požehnání a vybírali na činnost OCHB.
V tomto roce se zvýšil počet skupinek z 63 v roce 2002 a 86 skupinek v roce 2003 na 133.
Také částka v tomto roce vzrostla na 564.220 Kč.
(V roce 2002 – 270.649,90 Kč, v roce 2003 – 426.243,30 Kč.)

Všem – koledníkům i štědrým dárcům - patří dík.
V tomto roce OCHB použila výtěžek TKS 2004 na tyto projekty:
Začlenění klientů do místní komunity
Terénní sociální práce na Letovicku
Pomoc klientům v krizové situaci
Hmotná pomoc matkám v krizi a poradenství v oblasti domácího násilí v OCHB
Osvěta veřejnosti v oblasti domácího násilí na území OCHB a zkvalitnění pomoci obětem
domácího násilí (vzdělávání pracovníků)
Prolamování mezigeneračních bariér, senioři ve společnosti
Pracovní terapie – Blansko
Hmotná pomoc sociálně potřebným klientům
Pomoc zdravotně postiženým (kompenzační pomůcky)
Zkvalitnění a rozšíření služeb a péče o seniory
Pomoc handicapovaným při hygieně
Pomoc při řešení náhlých krizových situací
Dobrovolníci mezi námi
Naši dobrovolníci nám pomáhají hlavně při Tříkrálové sbírce, ale nejen při ní. Bez práce dobrovolníků si vedoucí některých projektů chod svého zařízení nedovedou představit. Jsou to jednotlivé akce,
ale i celoroční pomoc v našich zařízeních.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100
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VÝJEZDNÍ KRIZOVÝ TÝM
Oblastní charita Blansko vždy zasahovala při náhlých krizových situacích způsobených přírodními
katastrofami nebo při neštěstích. Příkladem jsou povodně v roce 1997 na Moravě, v létě roku 1998
ve východních Čechách, regionální záplavy na Olešnicku a potom velká povodeň v Čechách létě roku
2002 i průtrž mračen ve Sloupě v květnu 2003, kde naši pracovníci pomáhali.
Abychom mohli pomáhat účinněji a lépe, začal se v roce 2003 školit tým pracovníků Charity, aby
mohl být vytvořen Výjezdní krizový tým.
Oficiální tečkou za vznikem VKT byl počátkem roku 2004 podpis Dohody o poskytování osobní nebo
věcné pomoci na vyžádání při provádění záchranných a likvidačních prací mezi Jihomoravským hasičským záchranným sborem Brno, Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina a Diecézní charitou
Brno.
Poprvé vyjel náš oficiální VKT na žádost Jihomoravského hasičského záchranného sboru Brno
21. června 2004 na Tržní 2 v Brně, kde po výbuchu plynu zůstalo bez přístřeší a základních životních
potřeb 30 rodin. Tři lidé zahynuli, patnáct rodin se mohlo ještě před demolicí vrátit do bytu a vzít osobní věci a drobnosti do 2 pytlů, zbývajícím patnácti rodinám nezůstalo vůbec nic.
Od prvního dne jsme byli na místě. Prováděli jsme krizovou intervenci, byli jsme s lidmi 24 hodin
denně. Poskytovali jsme jim základní oblečení a hygienické potřeby. Lidé, kteří neměli kam jít, spali na
ubytovně Fontána, přes den se shromažďovali na Sociálním domě na Charbulové ulici. Někteří bydleli
u příbuzných a známých a přicházeli na Sociální dům pro informace – co bude dál, jestli a kdy dostanou
byt. Naši pracovníci byli ve dne v noci s lidmi až do okamžiku, než poslední rodina opustila „Fontánu
a Sociální dům“.
Výjezdní krizový tým zajišťuje základní hmotné i psychické potřeby lidí po dobu nezbytně nutnou,
pak již předává „štafetu“ ostatním místním organizacím, které zůstanou v kontaktu s těmito potřebnými lidmi. V tomto případě se o „kmotrovství“ podělily: DCH Brno – 8 rodin, Diakonie – 5 rodin, ADRA
– 8 rodin, PIT + ČCE – 9 rodin.
Výjezdní krizový tým má k dispozici auto, materiální zajištění, finanční hotovost na zakoupení důležitých věcí jako jsou potraviny, základní hygienické potřeby atd.
První kontakt - vyhlášení krizové situace a povolání krizového týmu se děje prostřednictvím Linky
důvěry, která plní funkci operačního střediska po celou dobu zásahu.

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO V ROCE 2004
Výdaje
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6 186,00 Kč
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Mzdové náklady
Příspěvky sociálně potřebným
SOC + ZDR pojištění
Odpisy DIM
Materiální a režijní náklady
Daně a poplatky
Energie a služby
Ostatní náklady
Celkem
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Dotace od ministerstev
Prodej DHM
Příjmy od zdravotních pojiš'toven
Ostatní provozní výnosy
Dotace od místních samospráv
Ostatní přijaté příspěvky
Vlastní tržby
Příspěvek od ÚP
Dotace od JM Kraje
Ostatní úroky
Sbírky a dary
Zúčtování fondů
Celkem
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49 500,00 Kč
4 384 334,35 Kč
75 443,83 Kč
3 511 586,00 Kč
23 000,00 Kč
2 089 186,69 Kč
469 532,00 Kč
5 046 900,00 Kč
1 163,46 Kč
1 578 685,80 Kč
548 623,76 Kč
25 105 380,89 Kč

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM
Ministerstva:

Kraj:
Úřady:
Nadace a fondy:

MPSV ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo kultury
Jihomoravský kraj
Úřad práce Blansko
Nadace Duhová energie
Nadace Vize 97 – Dagmar a Václav Havlových
Nadace sv. Františka
Víceúčelový fond VZP

Obce:
Adamov
Blansko
Boskovice
Bořitov
Brno
Bučovice
Doubravice nad Svitavou
Jabloňany
Jedovnice
Jevíčko
Kotvrdovice
Kunštát
Kyjov
Makov
Olomučany
Ostrov u Macochy
Rájec - Jestřebí
Ráječko
Rozseč
Senetářov
Skalice nad Svitavou
Svitávka
Sudice
Sulíkov
Velké Opatovice
Vilémovice

Firmy:
ALPS Elektrik CZECH s. r. o. Boskovice
Ahold Czech Republic
CITIBANK a. s.
CONSORTA Praha
DITIPO PLUS, Uherský Brod
EKOTERM
MERTASTAV Předkláštěří
PENTACO s. r. o. Boskovice
Radekobyt s. r. o.
SOŠ, SOU a U Blansko
Společnost pro Moravský Kras
Sportway Veverská Bitýška
Správa jeskyní Blansko
TATSUNO Benč
VTK DP Metro
ARJO
LARIX Blansko
ARTRON s. r. o. Boskovice

Pomozte, prosím, pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

