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Milostivé léto
Máte dluhy vůči veřejné správě,

konkrétně dluhy u dopravních podniků,

zdravotních pojišťoven, nemocnic, u obcí za nájem, poplatky za popelnici či
psa, nebo třeba i za energie u společnosti ČEZ? Tak je tu pro Vás jedinečná
možnost využít tzv. Milostivé léto. S vyřízením Vám může pomoci Charitní
poradna Nedlužím. V Uničově se lze objednat ke konzultaci na telefonním
čísle 605 314 434, v Litovli 730 585 753 a ve Šternberku 730 585 751.

Tato jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové
pasti, bude probíhat po dobu tří měsíců, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
Díky tomu budou lidem, kteří spadli kvůli dluhům u státních institucí
do exekuce, odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

Na dlužníkovi tak bude pouze zaplatit jistinu a 908 korun exekutorovi
za náklady na zastavení exekuce. Zbytek dluhu pak bude odpuštěn.

Podmínkou využití Milostivého léta je i to, že člověk nesmí být v oddlužení a lze
jej uplatnit jenom na exekuce, které řeší soudní exekutoři (tedy ne u daňových
a správních exekucí). Milostivé léto tak představuje šanci pro lidi vymanit se ze
svých dluhů a začít znovu.
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Tříkrálová sbírka 2022
„ Nový rok Vám vinšujem“ – to je závěr velmi známé koledy „My tři králové“.
Tak tomu bude i na počátku roku 2022, konkrétně v sobotu 8. ledna zaklepou či
zazvoní koledníčci u dveří vašich domovů. Nebude chybět zapečetěná
pokladnička, drobný dárek jako poděkování, že otvíráte své srdce i peněženky
pro potřeby osob v nouzi. Připravili jsme i letáček s informacemi o využití a
dalších záměrech pro tuto sbírku. Mottem Tříkrálové sbírky je: „Každá koruna

pomáhá“. Charita Šternberk na základě sociálního šetření poskytuje
konkrétním lidem přímou finanční pomoc a také může podporovat služby,
které poskytuje a také je může smysluplně rozvíjet.
Aktuální vývoj v naší společnosti nám dává predikci, že do chudoby a
dluhových pastí se bude dostávat stále větší počet osob. Lidé trpí sociálním

vyloučením a nedostatkem kontaktů, různými druhy postižení, vážnými
nemocemi – to vše jsou osoby v nouzi a příkladů bychom mohli uvést ještě
více.
Tříkrálovou sbírkou a koledováním chceme vnášet naději i víru, že každý z nás
může něco změnit a konat dobro.
Zatím nevíme přesnou podobu koledování, zda bude probíhat jako v roce 2021
– tedy jen formou stacionárních pokladniček na veřejných místech a v on-line
podobě. Samozřejmě si nejvíce přejeme, aby mohli osobně přijít za vámi malí
i velcí koledníci a srdečně vám popřát pevné zdraví, štěstí a Boží požehnání.
Aktuální informace budeme zveřejňovat na webu www.sternberk.charita.cz.
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Tříkrálová sbírka 2022
Od 1. ledna 2022 můžete podpořit Tříkrálovou sbírku. Zatím nevíme, zda zazvoníme u
Vašich dveří, ale je to naše největší přání. KDYBYCHOM, ALE KVŮLI PANDEMICKÝM

OPATŘENÍM NEMOHLI, NABÍZÍME DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY.
Můžete nás jistě podpořit bezhotovostní platbou účet č. 66008822/0800 variabilní
symbol 777970061.
Dále bude virtuální kasička, dostupná na https://www.trikralovasbirka.cz/.

Zde můžete podpořit přímo Charitu Šternberk.
Veškeré informace budou vždy aktuálně na https://www.sternberk.charita.cz/.
Pro platbu mobilem můžete použít QR kód.
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Noční provoz Šternberk
Jak se stalo poslední roky tradicí, nabízí Charita Šternberk i letos
ve středisku Šternberk možnost noclehu v suchých a teplých podmínkách
lidem bez přístřeší.

Charita Šternberk se takto cílové skupině snaží nahradit fakt, že v regionu
Šternberk není provozována žádná pobytová sociální služba pro osoby

bez přístřeší.

V minulé sezoně provozu naši ochranu před mrazem využilo celkově
19 osob, denní průměr činil 6 osob, čímž byla naplněna kapacita provozu.

Noční provoz je v plném rozsahu hrazen z rozpočtu Města Šternberk,
kterému tímto děkujeme za tradičně dobrou spolupráci.
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Podzimní sbírka potravin
SBÍRKA POTRAVIN proběhla po celé České republice v sobotu 20. 11. 2021
od 8:00 do 18:00 hod.
KDE JSTE PŘISPĚLI:
Litovel - Billa a Tesco – 403 Kg potravin a drogerie
Šternberk – Kaufland, Tesco, Lidl – 907 Kg potravin a drogerie
Uničov – Tesco a Lidl – 586 Kg potravin a drogerie
V jarním kole sbírky jsme vybrali 1421 kg potravin a drogerie. V této
podzimní sbírce se vybralo 1896 kg potravin a drogerie. Tímto všem
dárcům ze srdce děkujeme.
Všem co jste se zapojili a přispěli velmi děkujeme !!!!
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Benefiční koncert v Uničově
Vážení podporovatelé a přátelé naší Charity. Na základě doporučení hejtmana
Olomouckého kraje a po domluvě s krizovým štábem Města Uničova jsme byli nuceni
z epidemiologických důvodů zrušit náš XIX. Benefiční koncert.
Koncert Pražského Hradčanského orchestru Josefa Kocůrka bude, ale plánujeme ho
v tak trochu jiné podobě a to, že si ho budete moci poslechnout z pohodlí vašeho

domova. Rozhodli jsme se, že koncert budeme letos vysílat online formou. Přibližné
datum plánujeme kolem Tří králů. Vše se včas dozvíte.
Děkujeme Vám za Vaši stálou podporu a moc se těšíme, až se budeme moci příští rok
opět osobně setkat a to již na jubilejním XX. Benefičním koncertě.

S přáním pevného zdraví

Kolektiv Charity Šternberk - střediska Uničov
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Ohlédnutí za NDC Uničov
Nízkoprahové denní centrum SCHOD zahájilo provoz 1.11.2010 a od svého počátku se snaží kontaktovat a navazovat
spolupráci s lidmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a jsou bez přístřeší. Služba je jedinou svého druhu
v mikroregionu Uničovska. U zrodu této služby stála Charita Šternberk a také Mgr. Dana Axmannová. Před touto
službou Charita 10 let provozovala Kontaktní a poradenské místo pro uživatele drog.

Jsme tady už přes deset let pro lidi
V Nízkoprahovém denním centru SCHOD se denně setkáváme s osudy lidí, kteří ztratili svoji rodinu, přátele, práci,
zdraví, bydlení. Často už ani oni sami nevěří, že se život může odvíjet i lepším směrem. Hledáme nové bydlení a
zaměstnání, pomáháme s vyřizováním dávek a zařizováním léčby. Je možné se u nás najíst, umýt se a obléct do čistého
oblečení. Tato služba chrání i Vás, společnost. Snižuje se riziko infekčních nemocí, snižuje drobnou kriminalitu.

Za 10 let fungování NDC SCHOD je nutno říct, že služba urazila velký kus cesty ve svém vývoji a také vytvořila prostor
pro vznik nových služeb, se kterými úzce spolupracujeme. Zejména Charitní poradna Nedlužím, ta pomáhá lidem
s dluhy a exekucí, Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi i VOBIS centrum pro Vás (materiální a humanitární

pomoc). Pro řešení akutní ztráty bydlení může služba využít i S.O.S. byt (sociální byt). Přes náš nízký práh prošly stovky
klientů, a proto je a bylo pro pracovníky služby vždy velkým povzbuzením a radostí, když se klient rozhodne ke změně.
V současnosti NDC SCHOD navštíví denně průměrně 17 osob a ročně naši službu využije přibližně 140 klientů. Tým
služby tvoří stabilně tři pracovníci.

Za deset let se nám podařilo realizovat desítky projektů podpořených z nadací např. Nadace OKD, Nadace ČEZ, Výbor
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, ČSOB. V letošním roce se nám podařilo díky ČSOB Pomáhá regionům zrekonstruovat

kuchyňku v denní místnosti tak, aby byl celý prostor maximálně využívaný a usnadňoval pracovníkům a klientům provoz
ve službě (zejména i zabudováním sušičky a myčky, varné desky).
Vzpomínka pracovníků NDC SCHOD

Děkujeme těm, co nás podporují
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Nadace Krása pomoci
Charitu Šternberk podporuje Nadace Krása pomoci již od samého začátku a to každoročně.
Podporu získal projekt Podzim života. Velmi jednoduše řečeno se jedná o péči o seniora v jeho
přirozeném prostředí a péči o jeho domácnost. Je to registrovaná sociální služba – pečovatelská
služba, kterou zajišťujeme na celém území šternberského děkanátu. Krása pomoci každoročně
přispívá na mzdy pracovního týmu, který tvoří vedoucí služby, sociální pracovníci a pečovatelky.
Zapojují se i pastorační asistenti, kteří nabízí duchovní podporu a doprovázení v závěru života
člověka. Ročně uskutečníme 41 tisíc výkonů a to 250 klientům. V roce 2021 Nadace přispěla
částkou 100 000 Kč, dále mimořádně ještě částkou 212 641 Kč a pro rok 2022 bude uzavřen
smluvní vztah ve výši 150 000 Kč. Paní ředitelka Nadace Krása pomoci - Mgr. Soňa Morawitzová
byla přítomná na XV. Benefičním koncertě naší charity, a to 25. září 2021 v kostele Zvěstování
Panny Marie ve Šternberku. Bylo pro nás všechny příjemné se osobně seznámit a také poděkovat
za dlouholetou podporu.

Závěrem chceme upřímně poděkovat Správní radě Nadace i pracovníkům, že si vybrali k podpoře
Charitu Šternberk. Děkujeme nejen za sebe, ale i za seniory.
S čím se nejvíce potýkáme, je právě spíše oblast emocionální. Je třeba klientům dávat pocit, že
nežijí v osamění, že mají v nás oporu, porozumění, dáváme jim milosrdnou lásku – caritas, která
vychází z našeho poslání.
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Bazar v MC Rybička
Dne 4. 11. 2021 proběhl v MC Rybička Bazar dětských knížek a hraček. Při
těchto akcích, kdy prodávají maminky to, co už doma neupotřebí, ať už
oblečení, nebo hračky, nikdy nevíme jaký bude zájem.
Vlastně záleží na tom, co kdo přinese, co kdo potřebuje….

A tentokrát musíme s radostí konstatovat, že se to krásně sešlo. Nejvíc byl
zájem o dětské knížky a hry, včetně puzzlů, kterých se sešlo dost a bylo z čeho
vybírat. Kdo uznává, že je dobré nezničené věci posunout dál, dalším
uživatelům, si zde vybral. Dokonce bylo možné díky pěkným obalům nakoupit i
na vánoce. Hračky a knížky byly v pěkném stavu, zájem byl a můžeme jen

konstatovat, že akce se vydařila a my v ní rádi budeme pokračovat.

Pracovnice MC Rybička
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Děkujeme za podporu
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www.sternberk.charita.cz
fb: Carita Šternberk

