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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Letní dny v naší charitě jsou naplněny důležitými aktivitami. Jedna velmi
zásadní probíhala i ve farnostech šternberského děkanátu. Určitě mnoho z vás
již ví, protože se jednalo o petiční akci DOMA JE DOMA. Bylo třeba velmi
nahlas dát najevo, že situace v Domácí zdravotní péči je dlouhodobě kritická.
Jedná se o chybějící počty všeobecných sester, které odchází do státních zařízení,
kde je jejich práce finančně ohodnocena nesrovnatelně lépe než v charitách.
Dlouhodobě se naši zástupci snažili jednat se zástupci Ministerstva zdravotnictví
a zdravotních pojišťoven. Z jejich strany však nebyla vidět žádná snaha
o hledání řešení. Nyní tedy s problematikou budou seznámeni poslanci
Parlamentu ČR a vyvinou tlak na vládu, aby se problémem zabývala. V závěru
srpna byly předány petiční listy, jejich počet již překročil 36 tis. hlasů.
Šternberská charita odeslala na ústředí Charity ČR 838 podpisů. Dovoluji si
citovat slova paní Ludmily Kučerové, která organizuje petici: „ Všem, všem,
opravdu děkuji. Byla to nebývalá aktivita, ke které se Charita vzepjala – přes prázdniny,
přes dovolené. Opravdu smekám před všemi. Ty podpisy byly snad ze všech nejmenších
vesniček, co v republice máme a o kterých jsem ani neslyšela. A žijí tam lidé, kteří Charitu
podporují. Moc si toho vážím a o to víc mě to zavazuje, aby nezůstalo jen u archů, ale došlo
ke skutečnému posunu v Úhradové vyhlášce, aby dostaly sestry zaplaceno tak, jak se sluší
na odbornice, pro které je nemocný člověk skutečně objektem péče a nikoliv jen pořadové číslo.“
Připojuji se s poděkováním i já.
Další důležitou činností je zahájení prací na výstavbě noclehárny. Olomoucký
kraj tuto potřebnou a chybějící službu zařadil do sítě sociálních služeb a tím dal

zelenou mým aktivitám. Noclehárna ŠANCE bude postavena na charitní
zahradě, bude ji tvořit sestava 6 kontejnerových buněk. Možnost přespání
a hygieny zde bude mít 10 osob bez přístřeší. Investice bude pořízena
ve spolupráci s Městem Šternberk a Olomouckým krajem, taktéž na běžné
provozní náklady budou každoročně přispívat. Služba byla naplánována
ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na Šternbersku již mnoho let.
Za zmínku stojí i fotografická výstava UZEL V ŽIVOTĚ Jindřicha Štreita,
kterého jsem požádala o pomoc, aby byla problematika přiblížena politikům
a běžným občanům. Noclehárna bude otevřena od měsíce ledna příštího roku,
její provoz bude celoroční od 19 hod. večer do 9 hod. následujícího dne. Poté
mohou osoby bez přístřeší přejít do budovy charity do Nízkoprahového
denního centra UZEL, zde se setkávají s pomocí a podporou sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních sužbách, hygienickým servisem, teplou
stravou a dalšími službami. Ne vždy se setkávám s porozuměním. Na otázku
PROČ se vůbec staráme o tyto problematické osoby - odpovídám, protože by
se o ně nikdo jiný ve Šternberku nepostaral, jsou to lidé jako my, jen se např.
nesetkali v životě s láskou rodičů. Určitě si mnoho problémů zavinili svým
chováním a závislostmi. Přesto jsou jedineční, uznáváme jejich důstojnost,
dokáží vyjádřit i své prožívání, proto je nesoudím, ale nabízím pomocnou ruku
a milosrdnou lásku, taktéž i charitní kolegové.
Bc. Pavlína Vyvozilová, ředitelka

2. BOJUJEME ZA KLIENTY A JEJICH PRÁVA
Na začátku roku se na naši Charitní poradnu Nedlužím obrátil pan J.
se zdánlivě drobnou zakázkou a to získat vyúčtování za společné prostory
v domě, kde je nájemníkem (dodání dokladu je podmíněno vyplácení
příspěvku na bydlení - § 25 odst. 2 zákona 117/1995 Sb. O státní sociální
podpoře). Pan J. je invalidním důchodcem, měsíčně je mu vyplácen invalidní
důchod ve výši 7 000 Kč a do května 2019 pobíral příspěvek na bydlení ve výši
3.100 Kč. Příspěvek byl klientovi odejmut z důvodu nedoložení vyúčtování
za služby ve společných prostorách. Toto vyúčtování majitel nedodal již 5 let,

ale vyplácení příspěvku to dříve nijak nebránilo. Z příjmu si pan J. hradí
nájemné a inkaso ve výši 7 000 Kč.
Naše dosavadní kroky k získání vyúčtování společných prostor:
- Od ledna 2019 telefonické kontaktování majitele domu s žádostí
o vydání – bez reakce.
- Pan J. vyzval majitele domu dopisem (v lednu 2019) – bez reakce,
na další telefony již nereagoval.
- Případ jsme předali advokátce a ta v květnu vyzval majitele k dodání
vyúčtování. Majitel vypověděl panu J. nájem bez uvedení důvodu.
- V květnu 2019 vyzval k dodání vyúčtování i Úřad práce (majitel domu
si výzvu nepřevzal), Úřad práce dále nic neřešil, i když má možnosti.
- Podání žaloby „O neplatnosti výpovědi z nájmu“, soud v červnu 2019
rozhodl ve prospěch pana J. a výpověď je neplatná. Majitel domu
se k soudu nedostavil. Na další pokusy advokátky domluvit se nereagoval.
- V srpnu 2019 byla podána žaloba na plnění – nedodání vyúčtování –
nyní v řízení.
- Probíhá komunikace s metodiky Úřadu práce, proběhlo podání žádosti
o dávky příspěvku na živobytí a doplatek na bydlení a mimořádné
okamžité pomoci. Vše zamítnuto. Osm měsíců hledáme jiné vhodné
bydlení, bez úspěchu.
Odejmutím příspěvku na bydlení je pan J. ohrožen ztrátou bydlení.
Z nízkého důchodu nezvládne hradit náklady bydlení a o bydlení
pravděpodobně přijde. Naše Charita pana J. podporuje přímou pomocí
z Tříkrálové sbírky. Proplácíme část nákladů na bydlení a poskytujeme
materiální pomoc.
Další naše kroky povedou k předání případu veřejnému ochránci práv
a MPSV.
Nedokážeme se smířit s tím, že věc, kterou nemůže náš klient ovlivnit
(není vlastníkem vyúčtování, tím je pouze majitel domu), ho může
připravit o střechu nad hlavou. Pokud vás případ zaujal, víte o vhodném

bydlení, nebo se vám stalo něco podobného, napište nám na email:
poradna.sternberk@sternberk.charita.cz.
Nebojte se na nás obrátit se svými problémy na pobočce ve Šternberku,
Uničově nebo Litovli.
Za Charitní poradnu Nedlužím Šternberk Bc. Dana Vrzalíková
3. MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA V LITOVLI
Přešlo léto, nastává podzim a to je čas opět začít
s pravidelným programem a uspořádat pravidelné
akce, na které jsou všichni zájemci srdečně zváni.
Hned začátkem září proběhla Miniškolka
na zkoušku, při které si rodiče i jejich 2leté děti vyzkoušeli, jestli zvládnou
strávit nějaký čas bez sebe. Tato služba poskytuje dětem možnost pomalinku
si zvykat na odloučení od rodičů, které naplno přijde s jejich nástupem
do mateřské školky, zvykat si na jiné prostředí, než je domácí, zvykat si
na kamarády a také na autoritu cizího dospělého. Miniškolka probíhá pouze
v dopoledních hodinách, 1x – 3x týdně (úterý, čtvrtek a pátek). Kapacita
jednoho dopoledne je 10 dětí.
Další naší pravidelnou akcí opakující se 2x ročně, vždy na jaře a na podzim,
je Bazárek dětského oblečení – prodej od maminek. Tentokrát se bude konat
25. a 26. 9. Zde je možnost pro maminky nabídnout, co už je jejich dětem malé,
a naopak levněji pořídit nové oblečení, vždyť malé děti rostou jako z vody.
V nabídce též bývá těhotenské oblečení a sportovní dětské vybavení. Není
problém přijít s dětmi, které si zde pohrají, zatímco maminky nakupují
a zkoušejí.
V neposlední řadě se v našem programu pravidelně též objevují odborné
přednášky. Ve čtvrtek 10. října nás čeká přednáška speciálního pedagoga
a rodinného poradce Mgr. Jiřího Haldy, tentokrát na téma: Rodina
a partnerství po 10 letech. Na přednášku je třeba se přihlásit předem, protože
počet míst je omezen prostorem. Během přednášky je zajištěno hlídání dětí, aby
si rodiče mohly přednášku v klidu poslechnout.

Pokud vás naše pozvání zaujalo, kontaktujte nás pro bližší informace
na telefonu 739 246 016.
Jarmila Dospivová, animátor MC Rybička
4. JAK JDE ČAS V ROZKVĚTU
Klienti sociální rehabilitace Rozkvět
s dopomocí pracovnic si na počátku tohoto
roku zútulnili svou denní místnost. Začali
si připravovat jednoduchá jídla v moderní
charitní kuchyňce a v létě kromě
pravidelných
aktivit a
výletů
začali
také
vyrábět

Klienti
uplést
panenky,
hlavičku
ručky.
poté
z panenek
Přijďte se
je
to

prodejní
výstavku
panenek
k příležitosti
Benefičního
koncertu.
dokáží prakticky sami
z pedigu
„tělíčko“
vyrobit jí vlásky, obarvit
z polystyrenu a uháčkovat
S dopomocí pracovnice
výrobek „kompletují“. Každá
je tvarový i barevný originál.
podívat na Benefiční koncert, zda
skutečně tak!
Bc. Jana Vráblíková, vedoucí Sociální rehabilitace Rozkvět

5. CHARITA ŠTERNBERK HLEDÁ


sociálního pracovníka pro Sociálně aktivizační službu (práce
s rodinou). Podmínkou je VOŠ nebo VŠ vzdělání sociálního směru a ŘP
skupiny B. Pokud Vás baví práce s lidmi, neváhejte nám zaslat životopis
na email pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz do 30. 9. 2019.
Nástup dle dohody.



pracovníky v sociálních službách pro novou službu Noclehárna
(práce s lidmi bez domova). Podmínkou je dokončené základní vzdělání
a ochota pracovat na noční směnu. Výhodou je ŘP skupiny B. Pokud
Vás baví práce s lidmi, neváhejte nám zaslat životopis na email
pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz do 31. 10. 2019. Nástup
od ledna 2020.

6. PODPORA SIEMENS
Středisko Litovel získalo na svůj projekt
Bezbariérový a bezpečný přístup
ke službám finanční podporu z Fondu pomoci Siemens. Díky této pomoci
jsme pro „Charitní poradnu Nedlužím“ nainstalovali kamerový systém
pro snímání a záznam vstupu do budovy Charity a videotelefon s otvíráním
dveří. Pro naši sociální pracovnici, která má sama zdravotní omezení a chodí
pouze
s kompenzační
pomůckou, je toto zařízení
velkou
pomocí
při
komunikaci s přicházejícími
klienty. Zároveň se díky
kamerovému
systému
výrazně zvýšila i bezpečnost
pracovníků služby.

Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí střediska Litovel

7. PODPORUJÍ NÁS

