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10. výročí založení Oblastní charity v České Kamenici
7. únor 2010 byl ve znamení oslav, protože tomu bylo
právě deset let, kdy byla Litoměřickým biskupstvím
založena naše Oblastní charita. Děkan Karel Jordán
Červený sloužil mši svatou v kostele sv. Jakuba Většího,
při které připomněl počáteční cestu a vývoj naší charity,
jíž byl jedním z iniciátorů založení, společně s tehdejším
starostou města ing. Miroslavem Weisem. Prvotním
cílem a posláním vybudování zdejší charity, bylo založení
sociální služby, která bude pomáhat potřebným lidem,
jež se ocitli v tíživé životní situaci a potýkají se s nouzí.
Přes realizaci projektů noclehárny a azylového domu se
naše zařízení zaměřilo na službu Domov se zvláštním
režimem a Dům na půl cesty, které byly v roce 2010
registrovanou sociální službou.
Slavnostní atmosféru oslavám dodal Českolipský dětský
sbor, pod vedením sbormistra Pera Nováka, který svým
zpěvem doprovázel mši svatou. Uživatelé pod vedením
zaměstnanců napekli výtečné koláče a všichni zúčastnění
hosté, uživatelé i zaměstnanci si pochutnali na
slavnostním obědě v podobě české svíčkové.

Tříkrálová sbírka
Letošní sbírka byla započata požehnáním
koledníků při mši svaté v neděli 3. ledna
2010 naším děkanem Karlem Jordánem
Červeným. V následujícím týdnu se
koledníci vydali v doprovodu zaměstnanců
Oblastní charity a dobrovolníků do ulic
České Kamenice, Janské, Kytlic, Kunratic,
Chřibské, Kamenického Šenova a části
Děčína.
Celková vykoledovaná částka skýtala částku
ve výši 44.575,-- Kč. V jednotlivých obcích
byly vykoledované částky následovné:
Česká Kamenice
Janská
Kytlice
Kunratice
Chřibská
Kamenický Šenov
Děčín

31.429,-- Kč
2.142,-- Kč
2.671,-- Kč
1.934,-- Kč
3.495,-- Kč
1.112,-- Kč
1.792,-- Kč

Okamžitá a následná pomoc při srpnových povodních

Foto: Lubomír Kotek

V sobotu 7. srpna 2010 byl náš region opět zasažen bleskovou
povodní, která tentokrát byla daleko většího rozsahu a to nejen do
výše škod, které způsobila, ale také počtem obcí, jimiž se přehnala
velká voda, jež s sebou brala téměř vše, co jí stálo v cestě. Za sebou
nechávala značné šrámy nejen na majetku, ale i v duších postižených
lidí, kteří se s touto mimořádnou událostí budou ještě dlouho
vyrovnávat a to zejména po stránce duševní.

Bezprostředně poté, kdy se řeky a potoky vracely do
svých koryt, vyrazili naši zaměstnanci a dobrovolníci
do terénu, aby nabídli pomocnou ruku potřebným.
V prvotním okamžiku se jednalo převážně o
psychologickou a sociální podporu, společně
s materiální pomocí v podobě úklidových a
hygienických prostředků. Následně byl sestaven
povodňový tým, který vyrážel do terénu postižených
obcí, kde na základě spolupráce s vedením obcí
navštívil potřebné občany, jímž povodeň způsobila
tíživou sociální situaci. Pro tuto pomoc obdržela naše
charita milionovou
částku
z celorepublikové
povodňové sbírky, která byla uspořádána Charitou
České republiky. Určená částka byla rozdělena
celkem do 33 domácností v obcích Česká Kamenice,
Janská, Srbská Kamenice, Markvartice, Chřibská,
Benešov nad Ploučnicí, Heřmanov a Libouchec, jež
byly nejvíce zasaženy a nacházely se v tíživé sociální
situaci.
V následné psychosociální i hmotné
pomáháme i v letošním roce 2011.

pomoci

Foto: Lubomír Kotek

Den otevřených dveří
Dne 2. října slaví svátek sv. Vincenta
z Pauly. Tento den je rovněž dnem Charity a
my jsme se jej rozhodli oslavit aktivním
způsobem. Byl uspořádán den otevřených
dveří pro veřejnost a naši uživatelé se utkali
v Podzimní olympiádě. Soutěžilo se
v několika disciplínách (šipky, kuželky,
člověče nezlob se, …) a v celém našem
domě vládl sportovní duch a pohoda. Svou
návštěvou nás poctil děkan Karel Jordán
Červený a zástupci města Česká Kamenice.

Prodejní výstava na Krajském úřadě Ústeckého kraje
V prosinci jsme byli pozváni Krajským úřadem Ústeckého kraje na prodejní výstavu, která se konala v předvánočním
čase a jejím posláním byla prezentace jednotlivých sociálních organizací v Ústeckém regionu prostřednictvím
nabídky výrobků, které vyrábějí uživatelé při pracovních činnostech v rámci volnočasových aktivit. Nabídka naší
organizace obsahovala dřevěná krmítka pro ptáky, obrázky a květináče zdobené ubrouskovou technikou, voskové a
gelové svíčky, náušnice a další šperky z korálků, drobné ozdoby z včelího vosku.
Výtěžek z této akce byl následně věnován do Tříkrálové sbírky 2011.

Hipoterapie
V roce 2010 se nám naskytla nabídka navštívit koňské stáje s možností využití prvků hipoterapie. Tuto příležitost
jsme si nenechali uniknout a do stáje ve Chřibské Na Stodolci vyrazili. Uživatelé měli možnost blíže se seznámit se
vším, co chov těchto zvířat obnáší, a naskytla se jim příležitost vyzkoušet si činnosti s chovem spojené. Většina ze
zúčastněných se s chutí pustila do hřebelcování, podestýlání a krmení. Odměnou za snahu a píli byla možnost
prohlédnout si okolní krajinu z koňského hřbetu. Všichni, kdo této možnosti využili, dospěli ke shodě s rčením, že
nejkrásnější pohled na svět je právě z této pozice. Po dobu naší návštěvy se nám plně věnovala zkušená „koňačka“
s psychoterapeutickým výcvikem. Z tohoto výletu jsme odcházeli nabiti dojmy, energií a krásným zážitkem, jež
zanechal v očích a mysli zúčastněných výraz povzbudivého naladění, který je korespondencí pozitivního vlivu koní i
ostatních zvířat na psychiku člověka
V roce 2011 se chystáme realizovat opakované návštěvy.

Návštěvy bazénu
V měsíci listopadu jsme zrealizovali první
společnou návštěvu Plaveckého areálu
v Děčíně, která se následně stala tradicí.
Pravidelně jedenkrát v měsíci, se zájemci z řad
uživatelů,
využíváme
prostory
bazénu
k vodním radovánkám. Největší ohlas sklízí
whirlpool, který nabízí příjemnou vodní masáž
a teplotou své vody přímo vyzývá k relaxaci a
odpočinku. Opomenuty nezůstávají však ani
tobogány a venkovní divoká řeka, poskytující
příjemné osvěžení mysli za každého počasí.
Velký dík patří provozovateli Plaveckého areálu
Děčín za vstřícný přístup k našim uživatelům a
nabídce příznivých cen.

Předvánoční čas, Mikuláš a Vánoce
V předvánočním období panovala v našem Domě vánoční atmosféra, která byla umocňována snahou všech zaměstnanců
a uživatelů si tuto dobu zpříjemnit tradicemi, které s tímto časem souvisí. Společně jsme si vyzdobili prostory Domu,
vyrobili adventní věnce, napekli cukroví a často se pozvolna nechali unášet na vlnách příjemné atmosféry.
5. prosince k nám zavítal Mikuláš v doprovodu anděla a čerta, kteří nás přišli potěšit a „spočítat“ to, jak jsme se
v uplynulém roce chovali. Jejich návštěva potěšila všechny uživatele a většina z nich je s radostí a nadšením uvítala.
Mikuláš s andělem si poslechli řadu písniček a básniček, za které každému nadělili něco na zub. A čert? Ten i u nás
ostrouhal mrkvičku, bude muset vynaložit svého úsilí jinde nebo si přikládat pod kotlem sám.

Při každé adventní neděli byla na adventním věnci v jídelně zapálena patřičná svíčka a zájemci se sešli pospolu a při čaji
či kávě prozpěvovali, rozjímali a vzpomínali. Při vzpomínkách ukápla nejedna slzička, a není se čemu divit. Toto období
je pro většinu lidí obdobím pozastavení se a setkání rodiny. Řada našich uživatelů se ve svém životě potýká
s přehlížením, odstrkováním a leckdy i opovržením ze strany svého okolí, ale i těch nejbližších a v tomto čase tyto
vzpomínky více přicházejí na mysl. Ale nejsou sami, mají nás a my se po celou dobu společné cesty snažíme o to,
abychom naplňovali jejich srdce a duše jen těmi nejlepšími pocity.

Velice sváteční atmosféra v Domě, kterou podněcovali službu konající zaměstnanci spolu s uživateli,
panovala rovněž na Štědrý den. Někteří si povídali na pokojích či ve společných prostorách, kdy si
připomínali různé zvyky a tradice spojené s touto dobou. Někteří sledovali televizní pořady, zejména
pohádky, které v řadě z nás po celý život evokují vzpomínky na dětství. Podávalo se občerstvení
v podobě chlebíčků a cukroví, na jejichž přípravě se podíleli dobrovolníci z řad uživatelů. Večer se
všichni sešli u štědrovečerní večeře, která probíhala na základě dohody, s ohledem na kapacitu jídelny
odděleně pro ženy a muže. Po večeři následovalo společné posezení u vánočního stromku a spojené
s rozdáním dárků, které byly přichystány pro všechny. Následující svátky vánoční probíhaly v obdobném
duchu.
Rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového bylo rovněž v rámci zvyklostí, kdy ženy opětovně
připravily výtečné chlebíčky, jež se podávaly v průběhu dne a o půlnoci nechyběl symbolický přípitek
sektem Bohemia, který s ohledem na pravidla našeho Domu nesl přívlastek nealkoholický.

Sbírka pro Diakonii Broumov
V roce 2010 jsme prostřednictvím
webových
stránek,
městského
rozhlasu, plakátů a Českokamenických
novin vyhlásili veřejnou sbírku, která
byla určena pro Diakonii Broumov.
Lidé z okolí přinášeli ošacení, obuv,
ložní prádlo a nádobí. Celkem bylo
nashromážděno přibližně 350 pytlů
těchto věcí, které následně putovaly
do Broumova, kde budou roztříděny a
následně využity pro charitativní účely
pro potřebné.

Poděkování
Za podporu děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze, Úřadu práce v Děčíně, Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, Magistrátu města Děčína, Městu Česká Kamenice a firmě LIMMA FOOD s.r.o. Česká Kamenice.
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Úřad práce Děčín

Ústecký kraj

Magistrát města Děčína

