Úvodní slovo
Stává se již tradicí, že na začátku nového roku Vás prostřednictvím „Charitních aktualit“ seznamujeme s tím,
co se nového v Oblastní charitě Ústí nad Orlicí událo a jaké služby zajišťujeme. Najdete zde stručný přehled
služeb, jaké činnosti poskytují a kontakty na vedoucí jednotlivých středisek. Rozhodli jsme se, že v našich
aktualitách budeme postupně představovat některé služby obšírněji. V tomto čísle to bude „Dům pokojného stáří
v Ústí nad Orlicí Kerhartice“, „Rodinné centrum Sloupnice“, „Centrum Pod střechou Letohrad“ a „Příměstský
tábor v Letohradě“.
Rád také využívám této příležitosti, abych poděkoval všem našim pracovníkům za jejich obětavou a nelehkou
práci. Děkuji také všem našim příznivcům a dárcům – bez jejich pomoci si naši činnost neumíme představit.
Děkuji také všem dárcům Tříkrálové sbírky. Děkuji všem koledníkům a asistentům TS za jejich nezištnou a
obětavou pomoc.
Na závěr Vám všem přeji, aby Vám Vánoční radostné poselství vydrželo po celý rok 2009, hodně krásných
vztahů v rodinách a s přáteli a také hodně zdraví.
Štefan Čanda
ředitel OCH Ústí nad Orlicí

Tříkrálová sbírka 2009
„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou
radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou
Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své
pokladnice
a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“
(Mt 2,10-11)
Svátek Tří králů vznikl na základě staré lidové tradice,
která má svůj původ ve středověku. Tehdy se hrála
divadelní představení o mudrcích
z dálného východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v
jesličkách a přinesli mu dary - zlato, kadidlo a myrhu.
Chudé děti chodily oblečené za Tři krále dům od domu
s hvězdou a posvěcenou křídou,
zpívaly koledy a na dveře domů
psaly K+M+B s letopočtem. Nejsou
to ale počáteční písmena jmen "Tří
králů": Kašpar, Melichar a Baltazar,
jak se lidově traduje, nýbrž zkratka
latinského "Christus mansionem
benedicat": "Kristus žehnej tomuto
domu."
Po roce 1948 byla tato tradice
potlačena. Oživena byla po roce
1989 a byla mnoha lidmi ochotně přijata.
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Od roku 2001 organizuje Tříkrálovou sbírku Charita
Česká republika a umožňuje všem lidem, aby přispěli
na pomoc potřebným.
Výtěžek
Tříkrálové
sbírky
2009
bude
v
orlickoústeckém
regionu
použit
na
charitní
ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, Centrum „Pod
Střechou“, Rodinné centrum Kopretina Horní
Sloupnice, občanskou poradnu, osobní asistenci,
regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek, fond
rozvoje stávajících projektů oblastní charity a přímou
pomoc
handicapovaným
a
sociálně
slabým
spoluobčanům.
A jak dopadla Tříkrálová sbírka v roce 2008?
Na celém orlickoústecku jste vloni mohli spatřit 378
skupinek tří králů, kterým se podařilo vybrat
1.610.073,50,- Kč. Tato částka byla odeslána na konto
Tříkrálové sbírky. Část sbírky byla použita na
humanitární pomoc do zahraničí, činnost Diecézní
charity a režii sbírky. Nám se vrátilo 1.072.150,80 Kč.
Vrácenou částku jsme použili podle záměrů Tříkrálové
sbírky na tyto projekty: ošetřovatelskou a
pečovatelskou
službu,
občanskou
poradnu,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Centrum
denních služeb v Letohradě a Rodinné centrum
Kopretina v Horní Sloupnici, Dům pokojného stáří sv.

Kryštofa v Ústí nad Orlicí, přímou pomoc
handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům.
Děkujeme všem občanů, kterým není lhostejný osud
druhých, a kteří přispěli do sbírky. Děkujeme vedoucím
skupinek i samotným "králům" za to, že vyšli
koledovat.
Děkujeme vám všem za vaši dosavadní podporu
Tříkrálové sbírky. Díky vám můžeme uskutečňovat
projekty v takové míře, v jaké jsou realizovány
doposud.

Bližší seznámení s některými projekty:
Začněme Domem pokojného stáří sv. Kryštof v Ústí
nad Orlicí – Kerhatice, kde se letos konaly mimo jiné
tyto aktivity: batikování textilu, besedy o počítačích a
internetu, výroba papírových dekorací do oken, výroba
prostírání z přírodních materiálů, výroba keramických
svítilen, přednáška o správném cvičení seniorů,
malování vajíček a mnoho dalších. Těchto aktivit se
účastnili jak obyvatelé Domu pokojného stáří, tak lidé,
kteří se o těchto akcích dověděli z plakátků nebo
z informačního listu města Ústí nad Orlicí. Od tohoto
roku je zde pro starší občany (nejen z DPS) k dispozici
počítač s připojením na internet, díky kterému mohou
starší občané například komunikovat se svými
vnoučaty, které jsou za hranicemi na studiích nebo
brigádách.
Dalším zařízením, kde se stále děje něco nového, je
Rodinné cetrum Kopretina ve Sloupnici (dále jen
RC). Letos poprvé a hned s velkým úspěchem RC
uspořádalo na jaře karneval, kterého se účastnilo kolem
stovky dětí, rodičů a prarodičů. V dubnu byl poprvé
otevřen KLUB pro - náctileté, o který je velký zájem a
který je otevřen v pátek od 18.00-21.00 hod. Jelikož je
čím dál větší zájem o výtvarný kroužek pro předškolní
děti, byl letos rozšířen o kroužek keramiky, kam se
přihlásilo 30 dětí. Velmi se osvědčily vernisáže výstav
mladých umělců z výtvarného kroužku, které byly
doprovázené hudebním nebo divadelním programem.
Ani v létě se v RC nezahálelo a byl uspořádán výlet do
ZOO v Olomouci, a to pro rodiče s dětmi z RC a děti
z letního tábora. Aby se i rodiče dověděli něco nového,
byly pro ně uspořádány přednášky z Pedagogicko
psychologické poradny z Ústí nad Orlicí a Občanské
poradny Ústí nad Orlicí.
Též je realizován nový divadelní projekt „Divadlo
každý měsíc“ ve spolupráci s Mateřskou školou. Pro ty,
kteří chtějí být jazykově vybavení, je zde angličtina pro
rodiče v rámci dopoledního centra
Za zmínku rozhodně stojí dokončení realizace výstavby
nové místnosti k stávajícímu prostoru RC. Výstavbu
realizuje Obecní úřad Sloupnici a do konce roku 2008
se plánuje úplné dokončení.
Co přinesl rok 2008 projektu Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež v Centru Pod střechou?
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Po loňské propagaci NZDM na místních školách se
jejím pracovníkům podařilo zvýšit počet zájemců o
službu. Během roku se obměnil celý tým pracovníků
NZDM a nastoupily nové kolegyně, které se rychle a
dobře zaběhly v každodenním chodu.
V září v rámci celorepublikové akce od České asociace
streetwork "Týden nízkoprahových klubů" uspořádaly
Den otevřených dveří NZDM. Této akce se po celé
republice účastnilo více než 70 klubů ze 46 měst. Cílem
bylo především upozornit na práci a význam NZDM.
Našemu NZDM se také podařilo být u zrodu Pracovní
skupiny Nízkoprahových služeb v pardubickém kraji.
Jsou tedy členy a aktivně se účastní setkání. Důvodem
vzniku skupiny je snaha zvyšovat prestiž a
profesionalitu oboru, zkvalitnit poskytované služby,
uplatňovat standardy kvality apod.
Co se však v Centru Pod střechou dělalo pro mládež
konkrétně?
Pro veřejnost byly pořádány besedy na různá témata
(Dj – hraní na gramofony, fotografování, linka důvěry,
o ženské obřízce, o dětech ulice v Rusku), projekce
filmů a dokumentů, koncerty místních i přespolních
kapel a sólistů, turnaje (kulečník, ping pong, fotbálek).
Velmi různorodé jsou i akce pouze pro klienty: turnaje,
z nichž nejpopulárnější je turnaj v kulečníku,
jednorázové akce jako jsou: malování na trička,
pouštění draků, promítání klubových filmů, besedy o
tématech, které je zajímají (žloutenka, ...). Klienty nyní
hodně baví malovaní mandal a jejich výtvory se
objevili na výstavě v Informačním centru města
Letohrad.

Příměstský tábor 2008 v Letohradě
Příměstský tábor byl vlastně určitým kompromisem.
Nabídl dětem podobně bohatý a pestrý program jako
běžné pobytové tábory, jen s tím rozdílem, že se konal
v našem městě (odkud mohly děti vyrážet na různé
výlety a další akce). Dítě na tábor ráno přišlo a
odpoledne se zase v pořádku vrátilo domů. Přes den
trávilo čas ve společnosti kamarádů a netoulalo se jen
tak bezprizorně někde po ulici, přespávalo doma.
Letos bylo pět prázdninových týdnů přímo nabitých
akcemi, soutěžemi, různými typy her a netradičními
činnostmi. Jednotlivé týdny byly tématicky zaměřené a
tak si každé dítě zvolilo, které z témat mu bude
nejbližší
První týden jsme cestovali ,,Z pohádky do pohádky“,
kdy děti pomáhaly víle Fantazii zachránit Říši pohádek.
Na výlet jsme se jeli podívat do Chrudimi do krásného
muzea loutkářských kultur.
Druhý týden byl ve znamení vody a nesl název
,,Mořeplavci“. Ačkoliv nám tento týden počasí příliš
nepřálo, my jsme se s ním jako správní námořníci
poprali a zvítězili jsme nad jeho nešvary a dokonce
jsme
zachránili duši starého zakletého piráta, který žil na své
plachetnici v Pastvinách.
Třetí týden se na naší zahradě objevilo indiánské teepee a vše bylo rozhodnuto. Stali jsme se členy

indiánských rodů, přejmenovali jsme se a jako praví
indiáni jsme vyráběli lapače snů, malovali mandaly a
samozřejmě jsme přespali i v našem indiánském obydlí.
Říkáte si, že nám určitě chyběli koně, ale to není
pravda, protože za těmi jsme si došli do Dlouhoňovic
do jízdárny a zde jsme si zkusili, jaké to je sedět na
koňském hřbetě.
Čtvrtý táborový týden jsme si připomněli odkud asi
přišli kdysi dávno naši předkové a ponořili jsme se do
tajů legend a bájí. Týden ,,Staré pověsti české“ nám
celou dobu ukazoval, jak a díky komu vznikl náš národ
a na co bychom neměli zapomínat. Tento týden jsme
jeli na návštěvu za babičkou do Ratibořic.
No a konečně pátý táborový týden byl tady. Nějakým
nedopatřením jsme se seznámili se šíleným vědcem,
který si myslel, že vynalezl ,,Stroj času“ a nutil nás
každý den do něho vstupovat. Jenže naneštěstí měl stroj
ještě spoustu ,,much“, a tak jsme se díky němu dostali
každý den do úplně jiné reality a času. Navštívili jsme
se pravěk, středověk, první olympijské hry, novověk,
kde jsme poznali obrovské množství dalších vynálezců,
ale přece jen nejlepší byl pro všechny výlet do
Vyškova, kde jsme navštívili zdejší Dinopark. Poslední
den jsme si ale všichni moc přáli, aby se našemu
vynálezci podařilo stroj opravit a dokázal nás dopravit
zpátky do naší reality, abychom se všichni mohli vydat
domů …
Během pěti týdnů trvání tábora se zde vystřídalo na 70
dětí z Letohradu a blízkého okolí. Ohlasy rodičů i dětí
byly kladné, proto všichni doufáme, že se příští rok
tábor opět uskuteční.
Chtěli bychom tak i tímto článkem poděkovat
Pardubickému kraji, který nám poskytl finanční
podporu.

Představujeme naše projekty:
Denní stacionář
V DPS sv. Kryštofa je
provozován Denní stacionář
pro seniory z Ústí nad
Orlicí. Nabízíme zde denní
pobyty seniorům, kteří již
nemohou zůstat celý den
sami doma, o které pečuje
jejich rodina, ale vzhledem
k pracovnímu vytížení o ně
nemůže pečovat celodenně. V denním stacionáři
nabízíme klientům výchovné a vzdělávací aktivity,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu atd.
Kontakt:
Dům pokojného stáří sv. Kryštofa
Sokolská 68
562 04 Ústí nad Orlicí
Božena Vychytilová
tel.: 465 522 375; 731 402 341
dps.ustino@seznam.cz
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Pečovatelská
Kerhartice

služba

Ústí

nad

Orlicí

-

Oblastní charita Ústí nad Orlicí provozuje Dům
pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích. Tato
služba je určena pro staré a zdravotně postižené dospělé
občany, zejména občany žijící osaměle, kteří jsou
v základních životních úkonech soběstační, ale pro
zajištění některých potřeb potřebují pomoc jiné osoby.
V DPS sv. Kryštofa poskytujeme bydlení v 18
malometrážních bytech pro jednotlivce i pro manželské
páry. Prostřednictvím pečovatelské služby se snažíme
umožnit lidem vést svou domácnost, udržovat svoje
zvyky, koníčky a zachovat si svůj režim.
Kontakt:
Dům pokojného stáří sv. Kryštofa
Sokolská 68
562 04 Ústí nad Orlicí
Božena Vychytilová
tel.: 465 522 375; 731 402 341
dps.ustino@seznam.cz
Charitní ošetřovatelská služba
Ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní služby lidem
v jejich domácím prostředí,
hrazené zdravotní pojišťovnou.
Služba je určena starým,
nemocným
a
zdravotně
postiženým lidem. Jsme tu
proto, abychom umožnili lidem
prožít důstojný život tam, kde se
cítí doma. Našim cílem je, aby
našim
klientům
byla
poskytována kvalitní péče a aby
naši klienti neztratili styk se svým blízkým okolím.
A jaké služby poskytujeme
Aplikace injekcí, vyšetření glykémie, převazy,
cévkování, odběry krve, prevence a léčba proleženin,
péče o těžce nemocné a umírající, zaškolení rodiny
v péči o nemocného člověka, pohybové aktivity apod.
Pracovnice služby docházejí do domácností klientů
maximálně třikrát denně, sedm dní v týdnu podle
závažnosti stavu a doporučení lékaře. Ochotně
vyslechnou jejich trápení, bolesti a dokážou poradit
jejich blízkým, jak pečovat o nemocného s různým
druhem onemocnění.

Charitní pečovatelská služba
Pečovatelská
služba
poskytuje
starým
a
zdravotně
postiženým
lidem,
laskavou
a
odbornou
péči
ve
vlastním
domácím
prostředí.
Služby
poskytujeme
klientům
Charitní ošetřovatelské
služby z okresu Ústí nad Orlicí. Jedná se o občany se
sníženou
soběstačností
v základních
životních
dovednostech, kteří žijí ve svém domácím prostředí,

osamělé lidi, nebo ty, jejichž rodinní příslušníci se o ně
nechtějí, nemohou nebo neumí starat.
Ve výjimečných případech a umožňuje-li to kapacita
CHPS, může být poskytnuta služba i ostatním
zájemcům.
Našim cílem je poskytovat kvalitní pečovatelské služby
kvalifikovaným personálem, zajistit uživatelům co
nejdelší pobyt ve vlastní domácnosti, aby nemuseli být
umístěni v domovech pro seniory nebo v jiných
zařízeních.
Co poskytujeme?
Pomoc při koupeli, příprava a podání jídla, donáška
léků, donáška nákupů, doprovod k lékaři,…
Kontakt na CHPS, CHOS:
Letohrad a okolní obce
Na Kopečku 356, Letohrad, tel.: 465 621 281
Vrch. sestra: Helena Jurenková, mob.: 731 402 338
Lanškroun a okolní obce
Nám. A. Jiráska 2, Lanškroun, tel.: 465 532 461
vrchní sestra: Marie Vacníková, mob.: 731 402 339
Ústí nad Orlicí a okolí
17. Listopadu 69, Ústí nad Orlicí,
Tel.: 465 524 715
vrchní sestra: Anna Poláková, mob.: 731 402 340

Mateřské centrum Mozaika, Letohrad
Rodinné centrum Kopretina, Sloupnice
Mateřské centrum je místo, které se snaží o vytvoření
otevřeného a přátelského setkávání rodin s malými
dětmi. Je určeno pro rodiče a blízké okolí dětí od 0 do 6
let.
MC funguje na základě laického přístupu tzv. práce
laiků pro laiky, službě protislužbou. V MC je každá
matka „odbornicí“, což posiluje zdravé sebevědomí
žen, jež bývá snížené díky jejich jednostranné práci
v domácnosti. V MC mohou ženy samy organizovat
činnosti a starat se o chod centra. To má vliv na jejich
začlenění do společnosti a schopnost prosadit se.
Co Vám můžeme
nabídnout?
Jednorázové
akce,
jako jsou besedy,
besídky, přednášky,
výlety,
výstavy,
bazary, výtvarné dílny
pro dospělé apod.
Také
zde
máme
pevný program.

(hudební, výtvarné, hudebně pohybové programy), dále
jednorázové aktivity, jako jsou přednášky, výtvarné,
keramické dílny, výlety. RC také poskytuje prostor
dětem školního věku. Děti mohou navštěvovat
výtvarný, keramickou dílnu a v neposlední řadě klub
pro děti ve věku 6-11 let nebo klub pro děti a mládež ve
věku 12-18 let. Klub dětem nabízí prostor pro trávení
volného času, k dispozici děti mají deskové a stolní hry,
hudební nástroje, výtvarné potřeby, stolní fotbal,
internet apod.
Od počátku roku 2008 do srpna navštívilo RC asi 167
jednotlivců, 60 rodin.
Od ledna do srpna 2008 MC navštívilo 60 rodičů a 68
dětí na pravidelných akcích, kolem 170 dospělých a 66
dětí na jednorázových.
Kontakt:
MC Mozaika
Taušlova 714,
Letohrad
Simona Vostřelová, DiS.
Tel.: 465 622 201, 731 402 336
RC Kopretina
Horní Sloupnice 326
565 53 Horní Sloupnice
Jana Zedníčková, DiS.
Tel.: 465 594 248; 731 604 601

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Centrum
Pod Střechou je místem, které se snaží vyplnit volný
čas dětí a mládeže. Nabízí podporu, zázemí a odbornou
pomoc dětem a mládeži v obtížné životní situaci z
Letohradu a okolí ve věku 10-20 let.
Během času stráveného u nás klienti mohou využít
nabídky volnočasových aktivit, (trampolína, kulečník,
stolní fotbal, mixážní pult, hudební zkušebna,
elektronické šipky, internet…), nebo nabízených
služeb, jako je např. poradenství, zprostředkování
kontaktu s institucemi….
Pořádáme zde i různé jednorázové akce - například
turnaje ve stolním fotbálku, filmové kluby a další různé
zajímavé akce, ze kterých si určitě každý něco vybere.
Kontakt:
Centrum Pod střechou
Taušlova 714, Letohrad
Eliška Malá
Tel.: 465 622 201; 731 402 336
e-mail: podstrechou@seznam.cz

Osobní asistence
MC Mozaika Vám nabízí cvičení na míčích, keramiku
pro rodiče, tvořivou dílnu, zpívánky, angličtinu pro
rodiče. Pořádáme jednorázové akce, jako jsou besedy,
přednášky, akce vztahující se k ročním údobím apod.
RC Kopretina ve Sloupnici Vám nabízí dopolední
dopolední setkávání rodičů na RD s dětmi od 0 do 6 let
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Sředisko Osobní asistence poskytuje své služby dětem,
dospělým a seniorům s různými typy postižení bez
rozdílu věku. Působíme na celém
ústeckoorlickém okrese. Naše služby poskytujeme
klientům v jejich domácnosti a všude tam, kde se právě
pohybují. Osobní asistent pomáhá člověku s postižením
se vším, co by zvládl sám, kdyby byl zdravý.

Především s hygienou, toaletou, stravováním, péčí o
domácnost, o děti, v zaměstnání, dětem s některými
úkony ve škole apod. Asistent však také doprovází
klienta např. při nakupování, návštěvě kulturních akcí,
návštěvě lékaře atd. Osobní asistence byla v roce 2008
poskytována ve městech Ústí nad
Orlicí, Choceň, Česká Třebová, Lanškroun, Tisová,
Vysoké Mýto, Hnátnice, Žamberk, Jablonné nad Orlicí,
Černovír. Službu Osobní asistence provozujeme od
roku 2003. Dosud v roce 2008 využilo našich služeb 21
uživatelů, z toho 6 dospělých a 15 dětí.
Kontakt:
Osobní asistence
17.listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
Kateřina Chudá, DiS.
Tel: 465 520 520, 731 402 314
e-mail: chuda.katka@orlicko.cz
Občanská poradna
Občanská poradna Ústí nad Orlicí je určena všem
lidem, kteří se dostali do těžké životní situace, hledají
pomoc a nedovedou ji řešit sami vlastními silami.
Poskytuje rady, informace
a aktivní pomoc (psaní
návrhů,
žádostí,
stížností,..).
Poradna neposkytuje
rady
a
informace
v podnikatelských
a
komerčních záležitostech.
Poradna
poskytuje
bezplatné,
nestranné,
nezávislé a diskrétní
poradenství z oblasti:
sociální pomoci, bydlení,
sociálních
dávek,
pracovně právních vztahů
a zaměstnanosti, rodiny a mezilidských vztahů,
majetkoprávních
vztahů,
ochrany
spotřebitele,
informací o EU.
Začátkem roku 2006 Občanská poradna prošla
dvoukolovou kontrolou standardů kvality a získala
certifikát „A„ – vysoce kvalitní poskytované služby .
Od roku 2003 je členem Asociace občanských poraden.
Kontakt
17. Listopadu 69 (na Charitě vedle úřadu práce)
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 520 520
Ing. Marcela Náhlíková
Letohrad
Na Kopečku 356 (na Charitě u nádraží)
tel.: 465 621 281
Po: 9.00 - 11.30
12.30 - 18.00
Út: 9.00 - 12.00 (v Letohradě)
Čt: 9.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Rádi Vám odpovíme také na e-mailové dotazy na
adrese: poradna@orlicko.cz
Mimo provozní dobu je nutné se objednat!!!
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Adopce na dálku
Projekt „Adopce na dálku“ je zaměřený na pomoc
chudým indickým dětem z diecéze Belgaum a
Bangalore. Pomoc dětem spočívá ve sponzorování
jejich vzdělávání. Každému adoptovanému
dítěti jsou ze sponzorského příspěvku pořízeny školní
pomůcky, zaplatí se mu školnéa cestovní výdaje. Z
příspěvku děti dostávají alespoň jedno plnohodnotné
jídlo denněa je jim poskytována základní zdravotní
péče.
Minimální částka na jedno
adoptované dítě je 5.000,- Kč na
rok.
Přispět na adopci dětí můžete
celoročnějakoukoliv částkou na
Charitě v Letohradě, vkostele
v Letohradě nebo v kostele na
Orlici do zapečetěných pokladniček.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, díky Vaší podpoře,
zprostředkovala sponzorování 10 indickým dětem. Do
sponzorování se mohou zapojit jednotlivci i celé
rodiny, důchodci, mladé páry, studenti, různá
společenství lidí, školy,…
Jak dopadla sbírka na Adopci na dálku v
Letohradě?
Do sbírky jste přispěli částkou 50.000 Kč. Z této částky
můžeme zaplatit školné šesti adoptovaným dětem na
jeden rok a dvěma dětem na dva roky. Kromě školného
je každému dítěti zaplacena školní uniforma, pomůcky,
základní zdravotní péče a jedno plnohodnotné jídlo
denně.
Jeden nejmenovaný dárce věnoval 80.000 Kč na
projekt „Výstavba pedagogické školy“. Výstavba této
školy byla zahájena v srpnu 2004 na okraji města
Belgaum. Od března 2006 navštěvují školu děti z
venkova, které jsou ve škole také ubytovány. Škola je
již v provozu i přesto, že není úplně dokončena a
potřebuje ještě společenskou místnost, která by sloužila
dětem pro volnočasové aktivity.
Děkujeme, že jste nám věnovali nemalé částky peněz,
které pomohou dětem v daleké Indii. Děkujeme, že
nemyslíte jen na sebe. Děkujeme, že usilujete o lepší
svět.
Kontakt
Na Kopečku 356, Letohrad
Ing. Marcela Náhlíková
tel.: 465 621 281
Více informací najdete na
www.hk.caritas.cz./adopce

Sociální šatník v Pobytovém středisku
žadatelů o azyl v Kostelci nad Orlicí
Provoz Sociálního šatníku v Pobytovém středisku pro
žadatele o azyl v Kostelci nad Orlicí jsme zahájili 1. 3.
2001. Pobytové středisko zřizuje Ministerstvo vnitra.
Žadatelům o azyl stát zajišťuje základní hygienický
standard, stravu a zdravotní péči.
Mezi tyto služby ovšem nepatří poskytnutí oděvů a
obuvi. Migranti bývají obvykle nedostatečně oblečeni

či obuti, proto je tu ku pomoci Charita se sociálním
šatníkem.
Pracovnice Oblastní charity odjíždějí
každých 14 dní
vždy v pondělí do
Kostelce s oblečením,
obuví, ale i hračkami.
Pro žadatele je šatník
otevřen v tyto dny od
8:30 do 11:30 hodin.
Ne vždy máme dost
oblečení pro všechny, problémem je i sehnat správnou
velikost či druh. Tyto problémy řešíme individuálně,
spolupracujeme i se sociálními pracovnicemi ze
střediska. Dalším jevem
ztěžující tuto pomoc je u většiny migrantů jazyková
bariéra.
Humanitární sbírka oděvů - změny
Dosud jsme dvakrát ročně vyhlašovali Humanitární
sbírku oděvů, poslední zatím proběhla na jaře 2008. Od
podzimu tohoto roku však tuto jednorázovou sbírku
organizovat nebudeme. Důvodem je změna podmínek
odběru oděvů ze strany Diakonie Broumov.
S Diakonií spolupracujeme již mnoho let. Dvakrát za
rok se průchod letohradské fary zaplnil až po strop
oděvy. Ty pak zcela naplnily kamión směřující do
Broumova.
Diakonie již nadále nebude pro další použití oděvy
zpracovávat. Tyto oděvy, nepoužitelné pro humanitární
sbírku, je pak nucena likvidovat na vlastní náklady. Je
pochopitelné, že pro Diakonii jsou tyto náklady
neúnosné. Není ani v možnostech Charity nevyužitelné
oděvy skladovat a na vlastní náklady likvidovat.
Humanitární sběr šatstva však tímto nekončí!
Nositelné sezónní oděvy můžete donést do Prodejny
levných oděvů v Letohradě. Prosíme však o pochopení,
když Vám budou vráceny věci, které by se nedaly
využít pro Sociální šatník v Pobytovém středisku
žadatelů o azyl v Kostelci nad Orlicí.

výtěžek plesu použit na nákup nových pomůcek do
Regionální půjčovny kompenzačních pomůcek.
Rádi bychom Vás touto cestou požádali o příspěvek do
naší tomboly. Může se jednat o věcný i peněžitý dar
(Smlouva o daru, či reklamě). Potěší i Váš výrobek či
výpěstek. Předem děkujeme!
Kontakt:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 365
561 51 Letohrad
tel.: 465 621 281
Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek
Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek vznikla
jako jeden ze záměrů Tříkrálové sbírky 2002 a je
určena klientům z celého ústecko-orlického vikariátu.
Naší snahou je podpořit rozvoj domácí péče a umožnit
tak nemocným, aby mohli dobu své nemoci trávit
především v domácím prostředí.
Jedná se o pomoc pro občany, kteří čekají na vyřízení
žádosti o pomůcku, nebo ji potřebují jen na krátkou
dobu. Díky této službě si za poplatek můžete vypůjčit
polohovací nemocniční lůžka, mechanické invalidní
vozíky, toaletní křesla, chodítka, francouzské berle,
antidekubitní matrace, sedačku do vany, biolampu
apod.
Zájem o pomůcky neustále roste a půjčení pomůcky
často provázejí dlouhé čekací lhůty. Půjčovné, které
platí naši klienti, bohužel nestačí na nákup nových
potřebných pomůcek. Proto je zakoupení nových
pomůcek zahrnuto do záměrů Tříkrálové sbírky.
Kontakt NAJDETE
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
Olga Tomková
Tel: 465 621 281
tomkova.olina@orlicko.cz
ul. 17. Listopadu 69
562 01 Ústí nad OrlicíNTAKTNÍ
OSOBA
Kateřina Chudá, DiS.
Tel: 465 520 520, 731 402 314
chuda.katka@orlicko.cz BA

Kontakt
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
Marta Venclová
Tel.: 465 621 281

Letohrad
Pracovní dny: 7:00 – 15:30
Ústí nad Orlicí
Pondělí 8:00 – 11:30 ; 12:30 – 17:00
Úterý, středa, pátek 7:00 – 15:30
Čtvrtek 8:00 – 11:30 ;

Charitní ples
V sobotu 7. února 2009 se v
sále Orlovny koná tradiční
Charitní ples. Letos již XIII.
ročník opět navštíví skupina
Combi z Rychnova nad
Kněžnou, která bude hrát
nejen k tanci, ale i k
poslechu.
Jako každý rok, i letos je ples
beneficí. Tentokrát bude
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RIENTAČNÍ CENÍK PŮJČOVNÉHO
Pomůcka

Půjčovné/Jednorázový manipulační poplatek

Biolampa

100 Kč/100 Kč

Dávkovač léků injekční

500 Kč/100 Kč

Dekuba

20 Kč/50 Kč

Francouzské hole

0Kč/50 Kč

Chodítko - ohrádka

100 Kč/100 Kč

Chodítko – podpažní pojízdné

200 Kč/100 Kč

Infúzní stojan

100 Kč/100 Kč

Klíny na polohování

20Kč/50 Kč

Matrace – antidekubitní

200 Kč/100 Kč

Matrace – antidekubitní s kompresorem
+ prostěradlo

200 Kč/100 Kč

Matrace- obyčejná

100 Kč/100 Kč

Prostěradlo volné Lenka

50 Kč/50 Kč

Mechanický invalidní vozík

250 Kč/100 Kč

Nástavec na WC s madly a víkem

130 Kč/50 Kč

Nástavec na WC s madly

100 Kč/50 Kč
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Nástavec na WC

50 Kč/50 Kč

Podložní mísy

0Kč/50 Kč

Odsávačka

240 Kč/100 Kč

Oxygenerátor

450 Kč/100 Kč

Postel – elektrická polohovací (hrazda,
hrazdička, postranice)

350 Kč/100 Kč

Postel – mechanická polohovací

250 Kč/100 Kč

Hrazda volně stojící k posteli

80 Kč/50 Kč

Sedačka do /na/ vany/u/

50 Kč/50 Kč

Signalizační zařízení

50 Kč/50 Kč

Stolek k lůžku

150 Kč/100 Kč

Stolek k lůžku – skříňka

200 Kč/100 Kč

Toaletní křeslo bez koleček

150 Kč/100 Kč

Vozík toaletní a sprchový – kolečka

250 Kč 100 Kč

Vysoušeč WOODs

15 Kč/den

MOTOmed viva2-

15 Kč/100 Kč

Vydává Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
tel. 465 621 281
e-mail: charleto@orlicko.cz
www.uo.caritas.cz
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