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KONTAKT
IČ: 45238642
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Číslo účtu: 1802861309/0800

Benefiční koncerty a
Dny otevřených dveří
Dovolte nám, abychom Vás na úvod pozvali na připravované Benefiční koncerty
a Dny otevřených dveří, které připravujeme ve všech střediscích Charity
Šternberk. Den otevřených dveří proběhne ve středisku Uničov již ve
čtvrtek 16.9.2021, ve středisku Šternberku a v Litovli se uskuteční
dne 22.9.2021 vždy od 9:00 do 15:00 hodin. Zastavte se na kus řeči, rádi Vám
předáme informace, které Vás zajímají.
Charita Šternberk letos slaví 30 let od svého založení. K této příležitosti
připravujeme XV. Benefiční koncert v kostele Zvěstování Panny Marie ve
Šternberku v sobotu dne 25.9.2021 od 17:00 hodin. Zahraje Vám skupina
Hradišťan a Jiří Pavlica. Vstupné je v předprodeji 350 Kč a na místě 400 Kč.

Dále připravujeme XIX. Benefiční koncert
v Koncertní síni v Uničově dne 27. 11. 2021.
Na programu vystoupí Pražský hradčanský
orchestr.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Postní sbírka slouží potřebným
Charita nabídla lidem ve farnostech již 11. rokem projekt Postní almužny. Jsou to malé
krabičky – pokladničky, jejichž prostřednictvím jdou dělat veliké, velmi pěkné a milosrdné
skutky lásky pro člověka v nouzi. V letošním roce činí celkový výnos 95 303 Kč. V přiložené
tabulce máte přehled ze všech farností šternberského děkanátu.

Srdečně děkujeme všem štědrým dárcům, že myslí na potřeby lidí, kteří se bez naší pomoci
neobejdou.

Za všechny vám představujeme příběh mladé dívky, které jsme díky vám pomohli. Kateřina
je devatenáctiletá dívka, která vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby – maminky a
dospělého bratra. V 8. měsíci svého života prodělala dětskou mozkovou obrnu, v jejímž
důsledku trpí zdravotními omezeními, mentálně je na úrovni osmiměsíčního dítěte. Žije se
svou matkou a bratrem v malé obci na kopci, v domku se zahradou. Katka jezdí ráda na
procházky po okolí, potřebuje kvalitní elektrický vozík s ovládáním v zadní části, jehož
úhradu však nezajišťuje zdravotní pojišťovna. Rodina žije s velmi nízkými příjmy. Na nákup
speciálního vozíku jsme přispěli částkou 15 000 Kč.
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Postní sbírka slouží potřebným
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Šternberk

14 351,00

Náklo

7 380,00

Horní Loděnice

429,00

Náměšť na Hané

3 304,00

Jívová

935,00

Pňovice

3 135,00

Mladějovice

600,00

Senice na Hané

3 495,00

Újezd u Uničova

1 819,00

Skrbeň

963,00

Hnojice

5 632,00

Vilémov u Litovle

1 600,00

Moravská Huzová

200,00

Štěpánov

2 803,00

Dlouhá Loučka
Libina

773,00
3 807,00

Bohuňovice

3 386,00

Medlov

4 030,00

Hlušovice

590,00

Nová Hradečná

2 806,00

Štarnov

853,00

Oskava

2 109,00

Bílá Lhota

1 330,00

Paseka

6 883,00

Bouzov

0,00

Renoty

2 836,00

Cholina

3 670,00

Šumvald

1 532,00

Chudobín

2 685,00

Uničov

7 708,00

Litovel

580,00

Želechovice

0,00

Luká

500,00

Celkem Charita Šternberk

Měrotín

2 579,00

95 303,00

Naše společná práce je Vaší radostí
Klienti Sociální rehabilitace Rozkvět během pandemie vyráběli s dopomocí
pracovnic dekorační výrobky. Nyní se přihlásili na Venkovské trhy, které proběhly
12.6.2021 ve Šternberku. Výrobky byly také k vidění a zakoupení dne 19.6.2021 na
hradě Sovinec. Z výtěžku z těchto akcí si chtějí klienti zakoupit nejprve pár
okrasných

keřů,

aby

jim

časem

stínily

při

pobytu

na

charitní

zahradě. Větší část výtěžku však využijí společně na zaplacení vstupného na bazény,
bowling, do kina a na jiné kulturní akce.

Klienti jsou z výsledku své práce nadšeni. Nejen tímto nacvičují své pracovní nácviky
a dovednosti, trénují svou jemnou motoriku, dále také duchovní stránku své
osobnosti, ale sami vymýšlí společné akce, kterých by se rádi účastnili. Naši klienti

jsou prostě akční! Nebojí se seberealizace a komunikace s veřejností.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem našim „sponzorům“, kteří nám darovali
různé zbytky látek, nití, vlny a jiného galanterního materiálu. Všechny tyto
věci jsme využili na výrobu dekorativního zboží. Také moc děkujeme všem, kteří si
naše výrobky zakoupili, ať již u „okénka“ na Charitě, nebo na trzích. Snad vám

zpříjemňují a zkrášlují domácí prostředí, nebo posloužili jako krásný dárek z lásky…

Pracovníci Sociální rehabilitace Rozkvět
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Tornádo - červen 2021
„Stala se naprostá katastrofa. Takto si představuji válku, kterou jsem naštěstí nikdy
nezažil. Náš dům zůstal bez střechy a bez oken, dětské hřiště na naší zahradě zmizelo,
místo něho tu leží sousedův komín“, popisuje situaci z 24. června 2021 v obci Lužice
u Hodonína její obyvatel. Naše Charita se do sbírky a pomoci zapojila dle požadavků
Diecézní Charity Brno. Pro zajímavost a srovnání pár čísel, která nám poskytla Diecézní
Charita Brno:
Tornádem bylo zasaženo 9 000 osob, 6 osob přišlo o život. Poškozeno bylo 1 200
obytných domů, z toho 180 je určeno k demolici. Celkově bylo zasaženo území o rozloze
12,5 tis. m2.
Při povodních v roce 1997 bylo poškozeno 29 000 obytných domů, z toho 7 800
k demolici, zasaženo bylo 80 000 osob, z toho 50 úmrtí, jednalo se o území
o rozloze 26 tis. m2.
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Vernisáž a výstava
Ze života Olgy Havlové
Uspořádali jsme vernisáž a výstavu " Ze života Olgy Havlové". K vidění byla v Informačním
centru města Šternberk v době od 23.6. do 11.7.2021. Děkujeme všem lidem, kteří se přišli
podívat a zavzpomínali s námi na krásnou osobnost a zakladatelku Výboru dobré vůleNadace Olgy Havlové.

VDV – Nadace Olgy Havlové patří k našim podporovatelům. Žádáme zde o podporu činností
Domácí zdravotní péče a Charitní pečovatelské služby. Výjimkou není ani podpora
Nízkoprahového denního centra. Příspěvky nám pomáhají zakoupit zdravotnický materiál,
zajistit vzdělání, pořídit pračku a invalidní vozíky a další. Děkujeme za to.
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Tesco pomáhá a my děkujeme

V roce 2021 podpořila NADACE TESCO službu VOBIS centrum PRO VÁS, která se zabývá
pomoci seniorům a při mimořádných událostech. Z poskytnutých finanční prostředků ve
výši 20.000 Kč z projektu „Vy rozhodujete my pomáháme" byla zakoupena elektrická postel,
mechanický vozík a chodítko s opěrnou deskou. Uspěla i Charitní pečovatelská služba
Šternberk. Za 20.000 Kč jsme pořídili k novému vchodu do služby pro seniory i plastová
okna.

Oba projekty podpořily a zkvalitnily život seniorů v regionu Šternberk a Uničov.

Děkují pracovníci Charity Šternberk
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Poradíme Vám i on-line
Charita

Šternberk

vám

bude

ještě

blíž.

Na

našich

webových

stránkách https://www.sternberk.charita.cz/ naleznete “CHARITNÍHO RÁDCE”. Po rozkliknuti se otevře
jednoduchý formulář, pomocí kterého nás můžete oslovit se svým dotazem či problémem.

Novinkou v tomto roce při Charitě Šternberk je online CHARITNÍ RÁDCE. Svět internetu nás obklopuje a
současná situace vybízí k jeho většímu využívání. V běhu života se nám může stát nepředvídatelná situace,
nebo i běžná, se kterou si jen nevíme rady. Pak začneme hledat pomoc ve svém okolí, nebo i na internetu.
Poradit vám může právě CHARITNÍ RÁDCE Charity Šternberk.

Online

CHARITNÍHO

RÁDCE

může

pomoci

anonymně.

Pokud

otevřete

webové

stránky www.sternberk.charita.cz, stačí kliknout na ikonku CHARITNÍ RÁDCE. Napíšete zde svůj dotaz nebo
problém a my vám jej zodpovíme do 24 hodin v pracovních dnech. Dotaz se může týkat pomoci s péčí o
seniory, potřebou péče o své rodiče, zajištění nákupů, léků, úklidu, hygieny. Zajištění kompenzačních
pomůcek (invalidní vozík, polohovací postel). Poradíme jak zajistit domácí odběr krve, převazy, aplikace
léků. Nastíníme možné řešení dluhů, nebo zodpovíme třeba na dotazy samoživitelům a další.
Pro radu si můžete i zavolat nebo přijít do Charitní poradny Nedlužím, kterou máme v každém středisku v
Uničově, Litovli a Šternberku. Poradna funguje za podpory MAS Moravská cesta, projekt “Podpora rodiny a
snižování dluhové pasti na Litovelsku - druhá etapa a MAS Šternbersko projektem “Charita Šternberk
odborným poradenstvím bojuje proti dluhové pasti”.

Těšíme se na Vaše dotazy a zejména na to, že Vám budeme i touto cestou pomáhat.
Pracovníci Charity Šternberk
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Domácí zdravotní péče

Posláním Domácí zdravotní péče je zajistit důstojný život v domácím prostředí lidem
s nejrůznějším postižením a onemocněním. K tomu jsou zapotřebí kvalitní pomůcky a
přístrojové vybavení. Díky příspěvku Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jsme mohli
zakoupit 2 oxygenátory (přístroje k aplikaci kyslíku), antidekubitní matrace, přenosné hrazdy
k lůžku a převazový materiál. Za podporu moc děkujeme.

Metodik pro DZP Charity Šternberk
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ČSOB pomohlo zkvalitnit služby

V měsících květen – červenec probíhala ve středisku v Litovli rozsáhlá rekonstrukce chodby,
kterou jsme mohli zrealizovat díky finanční podpoře z projektu ČSOB Pomáhá
regionům. Veřejnost nám na tuto rekonstrukci přispěla částkou 92.900 Kč, ČSOB přidala
dalších 50.000 Kč. Dohromady jsme tak získali částku 142.900 Kč a mohli se pustit do
rekonstrukce.
Nyní si již užíváme nových prostor a do práce chodíme ještě s větším úsměvem!

Na středisku v Uničově jsme ve službě Nízkoprahové denní centrum SCHOD za podpory
ČSOB Pomáhá regionům vybudovali zcela novou kuchyňskou linku. Nadace ČSOB nám
přispěla 40.000 Kč a veřejnost nás podpořila 10.900 Kč. Moc děkujeme. Nově službu
vybavíme i myčkou a sušičkou prádla a tím minimalizujeme možnost přenosu infekčních
nemocí.
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Tábory MC Rybička 2021
Letos již druhým rokem probíhají v době letních prázdnin v MC Rybička příměstské tábory, které
jsou podpořené z projektu MAS Moravská cesta v rámci Operačního programu zaměstnanost. Letní
příměstské tábory při MC Rybička -reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014286

Stejně tak již druhým rokem, se kolem stále vznáší hrozba Covidu a jeho dopadu na průběh táborů,
jeho různých opatření, ať je to měření teploty, testování, atd.
To vše by se dalo říct, že nás to bude omezovat, odrazovat rodiny od účasti na táboře, ale opak je
pravdou.

Naše prostory praskaly téměř ve švech.
První týden do tématu Honba za pokladem se zapojilo 21 dětí. Děti si užily virtuálního cestování .
prstem po mapě, dozvěděly se mnoho
zajímavostí, zvládly mnohé překážky při pomoci

pomatenému archeologovi, který zapomněl, kde svůj poklad nechal.
Druhý týden, tentokrát pro menší děti s tématem Včelí medvídci se zapojilo 21 dětí a to opravdu
s velkým nasazením.

Třetí týden s tématem Pirátská výprava pro 25 dětí proběhl ve znamení mořeplavby. Děti

pracovaly s mapou a opět zažily mnohá překvapení. Na konci opět našly poklad.
V posledním týdnu s tématem Ať žijí duchové nás navštívil šlechtic Brtník z Brtníku s dcerou
Leontýnkou a svým sluhou, také jsme potkali vodníka, který přišel o rybník, naštěstí jej děti
mohly nasměrovat k novému obydlí, když v Litovli máme hned 2 a prý volné.

Všechny týdny proběhly opět s radostí, bez úrazů, s velkým nasazením jak od dětí, tak i
vedoucích. Je radost vidět většinu dětí rok co rok a moci pozorovat jak rostou, jak jsou čím dál
šikovnější a samozřejmě mám radost i z těch, kteří se letos přihlásily poprvé. Mohu doufat, že i je
budu moci dalších pár let provázet a sdílet s nimi jejich radosti.
Animátor MC
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Tábory MC Rybička 2021
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Na naše činnosti finančně přispěli:
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