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Pomáháme Ukrajině
Současná situace na Ukrajině zvedla velkou vlnu solidarity jak od jednotlivců, tak
organizací a firem obracejících se na nás s nabídkou potravinové, materiální a také
dobrovolnické pomoci. Veškeré nabídky pečlivě evidujeme a v případě aktuální
potřebnosti směřujeme ke konkrétním osobám, rodinám, nebo přímo obcím, které
pro uprchlíky zřizují ubytování. Jedním konkrétním příkladem je pomoc se
zajištěním teplého oblečení, dek a spacáků pro skupinu mužů, kteří vozí
humanitární pomoc na hranice Ukrajiny, a zpět přiváží uprchlé ženy a děti.
Vzhledem k čekání na vyřízení předávky jsou nuceni přenocovat venku v mrazivém
počasí. Dále velmi úzce spolupracujeme s Potravinovou bankou, která přijímá a
rozděluje další potravinovou pomoc pro uprchlíky.
Charita v Uničově připravila pro uprchlíky Charitní SOS byt, kde je již ubytovaná
maminka s dítětem. Ve Šternberku jsme pomohli vybavit městský byt a
v partnerské spolupráci s městem Moravský Beroun a firmou Robertshaw zajistit
benzinovou elektrocentrálu pro ukrajinské město Ostroh. V Litovli probíhá
intenzivní sociální práce s maminkami a dětmi, které sem uprchly před válkou. Toto
je jen pár příkladů naší pomoci.
Chtěli bychom tímto všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají, nebo pomoc
nabízejí, upřímně poděkovat.
Charita Šternberk provozuje VOBIS centrum pro VÁS, která zastřešuje naši
humanitární činnost.
Kontakt: 733 755 862 e-mail: koordinator.mu@sternberk.charita.cz
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Tři měsíce Milostivého léta
V lednu 2022 skončila akce Milostivé léto, která měla za cíl zastavit některé
exekuce. Ve větší míře však nesplnilo představy jak věřitelů, tak samotných
dlužníků. Nejčastějšími negativy této akce bylo to, že lidé neměli pouze jeden
dluh nebo jistiny byly natolik vysoké, že nebyli schopni podmínky v tak krátké
době splnit a svoje dluhy uhradit. S žádostí o pomoc při jeho vyřízení se na nás
obrátilo 48 klientů, z nichž pouze u 8 jsme byli úspěšní a klienti budou mít

svoje exekuce zastaveny. Velmi pozitivní na této akci však vnímáme to, že se na
poradny obrátilo velké množství nových klientů, kteří začali svoje finanční
problémy řešit. Nabídli jsme pomoc zmapovat jejich závazky. Těm, kteří měli
více pohledávek, jsme pomohli v sepsání a podání insolvenčních návrhů.

Na provoz Charitní poradny v Litovli jsme získali prostředky z MAS Moravská
cesta v projektu „Podpora rodiny a snižování dluhové pasti na Litovelsku druhá etapa“ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014300. Ve Šternberku pak
z prostředků MAS Šternbersko v projektu „Charita Šternberk odborným
poradenstvím

bojuje

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014529.
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proti

dluhové

pasti“

Tříkrálová sbírka 2022
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla po roční odmlce opět v tradičním pojetí. Za

všechny finanční příspěvky mockrát děkujeme. Výtěžkem ze sbírky budeme pomáhat
osobám v nouzi a podporovat provoz a rozvoj charitních služeb. Jaký je náš
předpoklad využití výtěžku Tříkrálové sbírky a také celkový přehled vybraných
prostředků, uvádíme v tabulkách.
Přímá pomoc pro osoby v nouzi

60 000,00

Nákup vozu do Domácí zdravotní péče Uničov

270 000,00

Nákup elektromobilů - dofinancování projektu z EU

390 000,00

Parkoviště pro šternberské středisko

360 000,00

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Nouzový a Krizový fond Arcidiecézní charity Olomouc
Celkem záměry Charity Šternberk (65%)
Bohuňovicko

134 900,00

Litovelsko

725 689,00

Uničovsko

519 152,00

Šternbersko

535 216,00

ON-LINE dary

15 227,00

Celkový výtěžek
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1 930 184,00

40 000,00

135 000,00
1 255 000,00

Nábytková banka a šatník
Po vzoru humanitárního Vobis centra Pro Vás v Uničově a Litovli, kde nám lidé od

roku 2016 mohou darovat použitelný nábytek, vybavení a šatstvo, otevíráme tuto
možnost i ve Šternberku. Často se na nás obrací veřejnost a nabízí různé vybavení,
nábytek a šatstvo. Vnímali jsme tudíž akutní potřebu skladovacích prostor. Ve
spolupráci s městem Šternberk jsme vytipovali dva objekty, kde budeme moci
skladovat nábytek a šatstvo pro potřebné. Darovat můžete především tyto komodity:

jednolůžka, konferenční, psací a jídelní stoly, jídelní a kancelářské židle, menší
komody, mikrovlnné trouby, lednice, pračky, rychlovarné konvice, PC notebooky,
monitory (pouze LCD) a televizory (pouze ploché s integrovaným DVB T2), mobily,
tablety a čisté, vyprané šatstvo.
Prosíme ty, kteří chtějí něco funkčního darovat Charitě, aby nás kontaktovali na
uvedených číslech:
Šternberk 724 732 839
Uničov 733 755 862
Litovel 581 110 694
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Mateřské centrum Rybička
Mateřské centrum Rybička poskytuje v Litovli „miniškolku“. Jedna z vděčných
maminek nám poslala děkovný dopis, jehož úryvek si dovolujeme uvést:
„ Chtěla bych Vám tímto mailem poděkovat za to, že provozujete tak úžasnou
věc jako je miniškolka a dýchánky dětí s maminkama. Velký dík patří právě
hlavně Vám, protože jsem přesvědčená, že právě nějaký kontakt s dětmi,
socializace a nástin miniškolky (dodržování pravidel ,hraní) mělo určitě

největší vliv na to, jak syn tento nový velký životní milník přijal a jak se s tím
dokázal popasovat. Fandím Vám i do budoucna, snad při druhém miminku
nám bude umožněno stejného vyžití a zážitků. To co děláte Vy má prostě
smysl. Ještě jednou mockrát děkujeme. Snad MC Rybička bude fungovat co
nejdéle“.

PŘIPRAVUJEME dále letní příměstské tábory
11.7. - 15. 7. CESTA DO PRAVĚKU, děti 5-9 let, cena 1600 Kč
18. 7. - 22. 7. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA, děti, 4-6 let, cena 1400 Kč
1. 8. - 5. 8. - ŠKOLA ČAR A KOUZEL, děti 5-9 let,
cena 1600 Kč
8. 8. - 12. 8., - PAT A MAT, děti 4-6 let, cena 1400 Kč

Kromě Křemílka a Vochomůrky je vše obsazené i s náhradníky.
Kontakt: 739 246 016
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Postní almužna 2022
Máme postní dobu a čas zklidnění, odříkání, zamyšlení o sobě i hodnotách, které

chceme naplňovat. Máme možnost se každý den na chvíli zastavit, navázat
rozhovor s Bohem, poděkovat za to, že žijeme v materiálním dostatku a také za to,
že naše země je svobodná, demokratická, že můžeme vyznat svoji víru bez obav a
strachu. Bohužel tomu tak není všude. V současné době nás nejvíce trápí válečný
konflikt na Ukrajině a nejsme lhostejní k osudům lidí, kteří tam žijí.
Postní almužna se svojí skládací krabičkou může pomáhat lidem v nouzi, v těžké
životní situaci. Modlitba s dětmi a vhodně zvolená slova mohou vychovávat
k filantropii. Ukažme dětem i mladým lidem, že se dokážeme rozdělit, něco
příjemného si odřeknout, darovat finanční příspěvek.
Buďme vnímaví k těm, kdo zprostředkovanou pomoc od Charity potřebují.
Nebojme se upozornit, protože stud těchto vyloučených osob jim brání si o

pomoc říci.
Děkujeme Vám za dary do Postní almužny i za veškeré modlitby ve prospěch
potřebných.
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Jarní sbírka potravin
Kdo chce i nadále pomáhat, stačí se zapojit do jarní Sbírky potravin, která
proběhne 23. 4. 2022 (od 08:00 do 18:00 hod.) v Bille v Litovli, v Kauflandu
ve Šternberku a v Tescu v Uničově. Vámi vybrané potraviny a drogerii, které
vložíte do sběrného koše v daném obchodě, poputují na naši Charitu.
Potraviny pomáhají například opuštěným seniorům, rodičům samoživitelům,

rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným
postižením, v neposlední řadě také lidem, kteří uprchli před válkou. Pokud
chcete pomáhat jako dobrovolník při Potravinové sbírce, budeme rádi. Jedná
se o jednoduchou pomoc, maximálně na dvě hodiny.
Volejte na telefonní číslo 724 732 839.
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Rozkvět jede do Liberce
V září roku 2021 jsme s klienty realizovali třídenní výlet do Sobáčova v rámci
projektu „Pobyty pro osoby s mentálním postižením“ financovaný ze zdrojů EU a
Olomouckého kraje. Program pobytu byl plný nevšedních aktivit od návštěvy
Sluňákova, Hanáckého skanzenu, Mladečských jeskyní, hradu Bouzov, Muzea
Olomouckých tvarůžků v Lošticích po canisterapii, hippoterapii, táborák

s opékáním vuřtů, s tancem a hrou na kytaru, plážový volejbal v jemném písku
nebo večerní procházky okolím. Klienti Rozkvětu byli nadšení a domů si přivezli
spoustu zážitků, ze kterých mohou čerpat ve svém budoucím životě.
Na jaře se pomalu začneme připravovat na druhý třídenní pobyt. Tentokrát se
vypravíme až do Liberce. Čeká na nás hotelový komplex Babylon s Aquaparkem,
Luna parkem, Iqparkem a iQLANDIÍ. Při dobrém počasí se nabízí návštěva v ZOO
Liberec, nebo „výšlap“ na Ještěd. Věříme, že se vše podaří jako u prvního výletu
a klienti se domů vrátí s jedinečnými a nezapomenutelnými vzpomínkami.
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Služba pro rodiny v novém
Do nového roku jsme vstoupili s novým názvem naší služby pro rodiny. Službu
SAS Pro rodinu nově najdete ve Šternberku na adresa Opavská 13 – sídlo Charity
Šternberk.
Do tohoto roku jsme se snažili vstoupit s novým pohledem na naši práci.
Budeme koordinovat Rodinné konference, což je inovativní model sociální práce
s ohroženou rodinou, jehož cílem je aktivizovat přirozenou podpůrnou síť okolo
dítěte (rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní a přátelé, kteří jsou propojeni s
životem dítěte) a přinést řešení.

Zároveň se snažíme reagovat na aktuální světovou situaci. Pomáháme
s ubytováním ukrajinských obyvatel, kteří prchají před válkou. Spolupracujeme
na zajištění všech potřebných dokladů k vyřízení pobytu v ČR. Dále zajišťujeme
materiální pomoc, od vybavení obytných prostor po potravinovou a hygienickou
pomoc.

V případě jakýchkoliv otázek týkající se ukrajinských obyvatel v ČR se na nás
neváhejte obrátit.

Kontakt: 728 842 138, e-mail: libor.kobylka@sternberk.charita.cz
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Aktuálně z Charity
Charita Šternberk hledá všeobecnou sestru:

Podmínkou je řidičský průkaz sk. B a vystudovaný obor všeobecná sestra. Místo
pracoviště je Šternberk, jedná se o jednosměnný provoz. Nabízíme 25 dní
dovolené + 3 dny na zotavenou a další bonusy. Možná domluva výše úvazku. V
případě zájmu nás kontaktujte.
Tel: 724 732 839 e-mail: dana.axmannova@sternberk.charita.cz.

Pečovatelská služba Charity Šternberk pomáhá seniorům a dlouhodobě
nemocným např. s hygienou a oblékáním, doprovody k lékařům, s úklidem
domácnosti, nákupy atd. Služba nabízí svoji pomoc především potřebným
osobám z obcí mimo Šternberk, kde zájemci nemají možnost jiné obdobné
služby. Kontakt na vedoucí Charitní pečovatelské služby Šternberk: 739 242 624,

Uničov 605 897 998, Litovel 736 750 221

Informujeme o zrušení pevné linky Charity Šternberk středisko Šternberk.
Mobilní čísla na služby a pracovníky najdete na www.sternberk.charita.cz.
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