CHARITNÍ LISTY
2/3 2022

Projekty na podporu Ukrajiny
Milostivé léto II.
XVI. Benefiční koncert Šternberk
Charitní šatník a bazárek
Letní tábory v Litovli
Výbor dobré vůle
Pečovatelská služba v Litovli
Nadace ČEZ nás podporuje
Aktuálně z Charity
Podporujeme rodiny
Pozvánka

KONTAKT
www.sternberk.charita.cz
IČ: 45238642
Číslo účtu: 1802861309/0800

Projekty na podporu Ukrajiny
Od začátku uprchlické krize související s válkou na Ukrajině jsme podpořili a
koordinovali pomoc již pro více než 600 uprchlíků z Ukrajiny. S tímto souvisí
zvýšené nároky na naši organizaci a pracovníky, proto jsme od dubna letošního
roku navýšili úvazky některých pracovníků a přijali nového, který se zabývá čistě
touto tematikou a úkoly s ní souvisejícími.
Zvýšené náklady jsou hrazeny z prostředků MPSV. Od července jsme součástí
projektu Integrace 2022. Tento projekt pokrývá zejména mzdové náklady. Jedná
se o projekt ze zdrojů Ministerstva vnitra.

Naše pomoc zahrnuje:
• Poradenství (při vyřizování dokladů, bydlení, školní docházky, zaměstnání,
jednání s úřady atd.)
• Tlumočení (tlumočník je přítomen na charitě v Litovli vždy v úterý od 13:00 do

15:00 a ve Šternberku ve čtvrtek stejnou dobou)
• Koordinaci materiální pomoci (distribuce potravin, hygieny, staršího nábytku a
vybavení, pomůcek, učebnic atd.)
• Pomoc se stěhováním, doprovodem na úřady, do banky, k zaměstnavateli,
do nemocnic, k lékaři, do škol atd.
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Milostivé léto II.
Od září do listopadu budete mít letos možnost své dluhy v exekuci splatit bez

drahých úroků a dalších sankcí. Druhé Milostivé léto bude letos probíhat od
1. září 2022 do 30. listopadu 2022.
Máte exekuci u veřejné instituce, která vznikla před 28. 10. 2021? Kontaktujte
naše poradny: Šternberk 730 585 751, Uničov 605 314 434, Litovel 730 585
753. Díky Milostivému létu Vám budou odpuštěny úroky, poplatky advokátům

či penále. Na dlužníkovi tak zbyde pouze zaplatit jistinu a 1.815 Kč exekutorovi
za náklady na zastavení exekuce. Akce se týká exekučních sporů u veřejných
institucí

(dopravní podniky, technické služby, nemocnice, energetické

společnosti např. ČEZ, exekučně vymáhané dluhy vůči zdravotní pojišťovně,
obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České
televizi a Českému rozhlasu).
O uplatnění Milostivého léta je potřeba požádat exekutora, kde je možné také
požádat o výpis všech dluhů, které jsou u Vaší osoby vedeny. Soudní exekutor
bude povinen Vám do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět. Milostivé
léto tak představuje šanci vymanit se ze svých dluhů a začít nový život.
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

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

odborným

poradenstvím

bojuje

proti

dluhové

pasti“

XVI. Benefiční koncert ve Šternberku

Šternberk2022
Letošní již XVI. Benefiční koncert na podporu Charity Šternberk proběhne
dne 24. 9. 2022 od 17:00, a to nově v prostorách Expozice času ( ČSA 113/19,
Šternberk).

Představí se Vám hudební kapela BLUE CIMBAL. Zpěvák a Cimbalista Roman Veverka
hraje na elektrifikovaný cimbál v doprovodu bubnů a elektrické kytary.

Kapela zahraje širokou plejádu písní od vlastních pop-rockových počinů, lidových
písní, ale i světové hity kapel U2, Sting, Pink Floyd aj.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v informačním centru města Šternberk
za 200 Kč. Na místě bude vstupné za 250 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Charitní šatník a bazárek
V Uničově se na Olomoucké ulici (dům služeb č. 226) nachází charitní šatník, který
si našel své místo u mnoha lidí z Uničova a blízkého okolí. Buď ho vyhledávají
jednotlivé osoby a rodiny, které se ocitly v nouzi, anebo příznivce „retra“, kteří
v šatníku objevují originální kousky té či oné doby.

Pokud doma měníte šatník a potřebujete se zbavit věcí, které jsou stále ještě
nositelné, pěkné a praktické, tak nám je doneste. Věřte, že někdo bude
za ně moc rád a spokojeně si je ještě užije. To samé se týká i různého drobného
domácího vybavení, školních pomůcek, tašek, obuvi, povlečení, peřin a spousty
dalšího. Šatník je otevřen pro veřejnost vždy v pondělí a středy v době 9:00 do

12:00 a 13:00 do 16:00. Moc prosíme, abyste všechny věci, které nám chcete
darovat, nosili vždy čisté.
Děkujeme.
Kontakty na charitní šatníky:
Šternberk 724 732 839
Uničov 733 755 862
Litovel 731 643 780
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Letní tábory v Litovli
Letos, již třetím rokem, proběhly naše příměstské tábory pod záštitou 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.
Opět probíhaly ve 4 týdnech, 2 tábory v červenci, 2 tábory v srpnu, vždy jeden
pro děti ve věku 5 - 9 let a jeden pro děti ve věku 4 - 6 let. Stejně jako minulé
roky i letos jsme kapacitu zaplnili, mnohdy až nad rámec. Letošních táborů se
zúčastnilo téměř 100 dětí.
Počasí, které provází letošní léto, bylo pro táborové aktivity trochu náročnější,
ale i tak jsme zvládli plno her, zážitků a dobrodružství. Děti se mnohé naučily,
nebo rozvinuly své schopnosti a podělily se o vlastní zkušenosti. Tábory byly

aktivní a byl i čas odpočinku. S radostí můžeme konstatovat, že jsme to opět
zvládli.
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Nadace VDV, Tesco a ČSOB
V tomto roce jsme získali z Výboru dobré vůle Olgy Havlové podporu hned tří
našich rozvojových projektů.
Projekt „Opora ve stáří“ přispěje na moderní kompenzační pomůcky, které jsou
tolik potřebné při péči o seniory a nemocné osoby.
Projekt „Paliativní péče – součást Domácí zdravotní péče v Charitě Šternberk“
podpoří péči o umírající v domácím prostředí, a to zakoupením inhalátoru,
odsávačky a kurzu pro pastoračního asistenta (práce s pozůstalými).
Projekt „Šaty dělají člověka a nábytek domov lidem v krizi zejména“ jsme využili
na zakoupení přívěsného vozíku pro převoz nábytku a vybavení lidem v nouzi.

V jarní výzvě „ČSOB pomáhá regionům“ jsme získali krásné druhé místo a díky

podpoře ve výši 40.000 Kč můžeme zakoupit montovaný sklad pro šatstvo nebo
jiné domácí vybavení pro středisko Šternberk.

Nejnovější úspěch jsme měli u Nadace TESCO, ta podpoří dva naše projekty.
„Nový start ze starších věcí – podpora solidarity veřejnosti a pomoc lidem v krizi

na Šternbersku“ a v Uničově „Podpora péče o seniory, zdravotně handicapované a
umírající“. Děkujeme všem, kteří vhodili v Tescu Šternberk a Uničov žeton na
podporu našich projektů.
DĚKUJEME NADACÍM A TĚM CO NÁS PODPORUJÍ
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Pečovatelská služba Litovel
Život každého našeho klienta je natolik jedinečný, rozmanitý, plný starostí, smutků
i radostí. Když už mu při životním putování docházejí síly, přicházíme mu na
pomoc my z Charity. Stáváme se součástí života našich klientů - praprarodičů,
prarodičů, rodičů. V Pečovatelské službě, často ve spojení s jejich rodinou,
pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při hygieně,

poskytnutím

nebo

zajištěním

stravy,

při

zajištění

chodu

domácnosti,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Snažíme se, aby naši
klienti mohli doma zůstat co nejdéle.
Někteří rodinní pečovatelé se průběhem času stávají sami našimi klienty (viz foto).
Tato klientka spolu s Pečovatelskou službou pečovala o manžela a po pár letech
od jeho úmrtí sama potřebovala pomoc. Na základě svých kladných zkušeností se
obrátila o pomoc na naši Pečovatelskou službu. Tyto zkušenosti jsou naší nejlepší
reklamou.
Děkujeme za dlouholetou podporu Nadaci Krása pomoci.
Kontakty na pečovatelskou službu:
Šternberk 739 242 624

Uničov 605 897998
Litovel 736 750 221
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Nadace ČEZ nás podporuje
Velkou radost nám v letošním roce udělala hned dvojitá podpora z Nadace
ČEZ.
Podpořila náš projekt „Sociální pracovník není krizový intervent, přesto musí

být na krizi druhých připraven“ a to částkou 70.000 Kč.
Tento projekt cílí na rozšíření vzdělávání našich sociálních pracovníků napříč
službami i regiony.
V poslední době čelíme mnoha krizovým situacím (uzavření měst - covid,
záplavy, ničivé krupobití, uprchlická vlna). Naši pracovníci zde jsou pro

potřebné, ale sami se musí umět v krizové situaci správně zachovat a podpořit
klienta v krizi. Nadace ČEZ zaplatí šesti-denní školení pro 20 sociálních
pracovníků v oblasti krizové intervence.

Druhým podpořeným projektem v rámci výzvy Rozvoj regionů Nadace ČEZ je
„Podpora terénních, sociálních a zdravotních služeb pro 30 obcí Šternberska“.

Částkou 70.000 Kč podpoří vznik nové odstavné plochy v sídle Charity
Šternberk, která nyní výrazně chybí. Na nové odstavné ploše budou parkovat
nejen auta organizace, ale vznikne zde i sklad nábytku, šatstva a hygieny, tolik
potřebný pro řešení krizových situací. Projekt můžete podpořit přes aplikaci
EPP – Pomáhej pohybem.
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Aktuálně z Charity
Charitní poradna Nedlužím pomáhá bojovat s dluhovou pastí nyní nově

i ve městě Moravský Beroun (Nádražní 373), a to každé úterý v době 9:00 -14:00.

XX. Benefiční koncert v Uničově proběhne dne 26. 11. 2022 od 17:00.
Na jubilejním koncertě se představí hudební imitátor, bavič a moderátor Vladimír
Hron a také Základní umělecká škola Uničov. Místo konání je v Koncertní síni
Uničov.

Sociální rehabilitace Rozkvět bude na Venkovských trzích ve Šternberku
dne 3. 9. 2022 prodávat podzimní dekorace a vlastní výrobky z rukou našich
klientů.

Charita půjčuje množství kompenzačních pomůcek (vozíky, postele, WC židle,
chodítka a také oxygenátory).
Kontakt pro zapůjčení:
Uničov 733 755 862, Šternberk 739 242 624, Litovel 604 692 260
Děkujeme za dlouhodobou podporu měst a obcí
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Podporujeme rodiny
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi „SAS Pro rodinu“ spolupracuje s

maminkou samoživitelkou, která se stará o své 4 děti. Příjmy rodiny jsou nízké i
přesto, že maminka chodí do zaměstnání. Po zaplacení nájmu zbývá na živobytí
málo a klientka si nemohla dovolit umístit svého syna do školky kvůli chybějícím
financím na zaplacení obědů.
Syn měl tento školní rok nástup do povinného předškolního vzdělání. Rozhodli
jsme se společně s maminkou zapojit se do projektu „Patron dětí“, kde je možné
umístit příběh dětí a veřejnost může finančně přispět. Oslovili jsme veřejnost a
pro chlapečka bylo během hodiny vybráno na obědy po celý školní rok.
Naše možnosti podpory rodiny jsou široké. Poskytujeme poradenství, doprovody i
přímou pomoc.
Pokud tedy znáte rodinu ve svém okolí, která nezvládá vše sama, můžete se na

nás obrátit.

Kontakty SAS Pro rodinu:
Litovel 731 643 780
Šternberk 776 817 757

Uničov 739 500 405
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Zveme Vás: Přijďte se pobavit i Charitu podpořit ☺

www.sternberk.charita.cz
fb: Charita Šternberk

