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INFORMACE PRO VÁS O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITY RAJHRAD A HOSPICI SV. JOSEFA
Hospic sv. Josefa v Rajhradě získal ocenění Dobrá duše 2013
Ve čtvrtek 3. července 2014 se konalo v nádherných prostorách
Kláštera minoritů sv. Jakuba v Praze slavnostní vyhlášení
výsledků 2. ročníku projektu Dobrá duše. Mezi účastníky jsme byli
také my, zástupci Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v
Rajhradě.
V kategorii jednotlivců získali ocenění za výjimečnou dobrovolnickou
pomoc, ochotu věnovat se svém volném čase seniorům a přicházet za
lidmi se srdcem na dlani dobrovolníci Jana Hrůzová, Alexandra
Bučková, Ludmila Hromková, Bob Brodský a Karel Král, kteří
dlouhodobě, nezištně a s láskou věnují svůj čas našim klientům. V
kategorii institucí získal Hospic sv. Josefa v Rajhradě vítězné
ocenění a titul „Dobrá duše 2013“. Slavnostní vyhlášení se neslo v
milé a příjemné atmosféře a bylo vtipně moderováno panem Alešem
Cibulkou a proloženo hudebními vystoupeními zpěváka Vladimíra
Hrona.
Všem našim oceněným dobrým duším upřímně gratulujeme a těšíme se na další roky společné spolupráce!
Projekt Dobrá duše vznikl v roce 2012 a jeho cílem je oslovit dobrovolníky seniorského věku, kteří dlouhodobě pomáhají
nebo spolupracují s lidmi v seniorském věku, aby ukázali svůj díl pomoci na veřejnosti a motivovali tak ostatní seniory k
pomoci druhým. Zapojit se mohou také instituce, které se věnují péči o seniory a vytvářejí nejlepší podmínky pro rozvoj
dobrovolnictví v sociálních službách.
Projekt podporuje řada partnerů: Gerontologické centrum v Praze 8, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a v neposlední
řadě také Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nad celým projektem převzalo záštitu. Zakladatelem a hlavním
sponzorem projektu je společnost HARTMANN-RICO, a.s.
Ing. Hana Bělehradová, PR asistent a sbírkový koordinátor

Pořádáme dobročinný bazar. Chcete nám také pomoci?
Kdy: 13. září a 14. září 2014 vždy v době od 9 do 16 hodin
Kde: V Rajhradě, Jiráskova 47 - v přízemí nové budovy Chráněného bydlení sv. Luisy sousedící s hospicem sv. Josefa
Záměrem a důvodem dobročinného bazaru je snaha a přání vytvořit pro klienty s demencí v chráněném bydlení takové
prostředí, které bude přispívat k jejich duševní pohodě, a současně bude toto zařízení místem, kde se budou cítit jako doma.
Co potřebujeme: zachovalé, neponičené
- Komody, pracovní stoly, jídelní stoly, pracovní židle, jídelní židle, křesla, noční stoly, věšáky, botníky
- Záclony, závěsy
- Vázy, lampy a lampičky, poličky
- Talíře, sklenice, hrnky, příbory, utěrky
- Funkční rádia a televize
- Obrazy a obrázky – květiny, příroda, umělci 40.- 60. léta
- Dobové dekorační a drobné užitné předměty, např. ubrusy, budíky
Upřednostňujeme zejména zachovalý nábytek a předměty 50. - 60. let.
Co nepotřebujeme:
- Oblečení, boty
Máte k našemu dobročinnému bazaru nějaký dotaz? Pište, volejte – kontaktní osoba: Radka Pazderková,
email: radka.pazderkova@charita.cz, tel. 547 232 223, mob. 736 529 322
Na činnost Oblastní charity Rajhrad můžete přispět také finančním darem: Číslo účtu: 4060027991/6800, variabilní symbol: 1020
Za Vaši veškerou pomoc předem děkujeme!
Mgr. Radka Pazderková, sociální pracovnice

K táboráku i s postelí? V hospici ano!
Praskání dřeva v ohni, vůně špekáčku, trampské písně....i to můžete zažít v
hospici. Jako každý rok, tak i letos dobrovolníci v hospici sv. Josefa v Rajhradě
uspořádali táborák s opékáním špekáčků nejen pro klienty hospice, ale také
obyvatele sousedního Domova Matky Rosy. Kromě opékání špekáčků proběhlo i
sportovní klání - turnaj v kuželkách, v němž s těsným výsledkem nakonec zvítězilo
družstvo z Domova Matky Rosy. Nálada byla skvělá, lidé se bavili, zpívali, zkrátka
všichni si to užívali. Byl to jeden z mála okamžiků, kdy lidé zapomněli na své
strasti a bolesti a příjemně prožili
tyto báječné chvíle, kdy mnozí by už
ani nedoufali, že ještě někdy
ochutnají nad ohněm opečený
špekáček.
Nezapomenutelným momentem a velikou radostí nejen pro dobrovolníky se
stala chvíle, kdy se na táboráku objevila paní ředitelka Večeřová s tajemnou
velikou krabicí, po jejímž otevření propukli všichni přítomný v nadšený aplaus.
V krabici totiž trůnil paní ředitelkou vlastnoručně upečený obrovský dort s
logem hospice a nápisem Dobrá duše, který vyrobila dobrovolníkům jako
poděkování za jejich stálou, náročnou a vpravdě "penězi neocenitelnou"
službu v našem hospici. Jak jsme Vás již informovali, hospic sv. Josefa díky
nim získal letos ocenění Dobrá duše 2013.
Doufáme, že tento skvělý tradiční táborák se podaří uspořádat i příští rok se stejně hojnou účastí klientů, dobrovolníků, ale i
ostatních pracovníků hospice. Děkujeme všem našim dobrovolníkům a pracovníkům, kteří toto krásné odpoledne pro nás
všechny vytvořili!
Mgr. Eva Šímová, vedoucí oddělení Práce s veřejností

Den charity 2014
Ve čtvrtek 25. září se uskuteční 11. ročník celostátní kampaně Den Charity, který se koná u příležitosti svátku sv. Vincence
z Pauly (27.září), který je patronem charitativní činnosti a pomoci lidem v nouzi.
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata v Židlochovicích pořádá
v rámci Dne charity a Týdne nízkoprahů akci s názvem Život není Vata
aneb Jak se nedostat do nebezpečné situace a jak ji zvládnout, když už se
nedá couvnout. Akce se koná v pondělí 22. září od 16 hodin v zahradě
Robertovy vily v Židochovicích, v případě nepříznivého počasí v NCDM
Vata na ulici Komenského 38 v Židlochovicích. Na akci vystoupí skupina
Street Survival, která předvede prvky sebeobrany.
Srdečně Vás zveme!
Mgr. Lukáš Gryc, vedoucí MCDM Vata

Informace o chráněném bydlení pro osoby se zdravotním postižením – osoby
s demencí v Rajhradě

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad realizuje od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 projekt

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením – osoby s demencí,
č. CZ.1.11/3.3.00/26.01304.

Projekt je v souladu s cíli oblasti podpory 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního
programu Jihovýchod a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Rádi bychom Vás opět informovali o nově vzniklém
Chráněném bydlení sv. Luisy, určeném pro osoby s
demencí. Veškeré stavební práce a činnosti již byly
ukončeny, na řadě jsou aktivity spojené s úpravou
bezprostředního okolí budovy a částečné materiální
vybavení zařízení.
V srpnu jsme zahájili výběrová řízení na obsazení pozic
vedoucí sestra a pracovníci v sociálních službách –
asistenti klientů. Sešlo se nám mnoho velmi rozmanitých,
zajímavých a pestrých životopisů. Další výběrová řízení
budou průběžně zveřejňována na webových stránkách
www.rajhrad.charita.cz v odkazu „Volná místa“ nebo
„Chráněné bydlení – pracovní příležitosti.“
První klienti budou do zařízení přijímáni postupně po
Novém roce, žádosti o přijetí jsou již nyní k dispozici
na webových stránkách www.rajhrad.charita.cz
v odkazu „Chráněné bydlení – Informace pro žadatele,
žádost o přijetí.“ Žádost k vyplnění je velmi obsáhlá, záměrně zjišťujeme co nejvíce informací o životě, rodině, přátelích a
příbuzných budoucích klientů, rovněž o jejich životním stylu, profesi, zájmech a zálibách, abychom poskytovali službu co
nejvíce individuálně dle potřeb, přání a požadavků každého jednotlivého klienta. Vyplněné žádosti můžete zasílat poštou nebo
přinést osobně do budovy hospice, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad, k rukám Radky Pazderkové – viz kontaktní údaje níže.
Vedoucí projektu: Ing. Jaromír Bílý, ředitel Oblastní charity Rajhrad
Informace o chráněném bydlení Vám poskytne Mgr. Radka Pazderková, tel. 547 232 223, mob. 736 529 322, e-mail:
radka.pazderkova@charita.cz.
Mgr. Radka Pazderková, sociální pracovnice

SVĚTOVÝ DEN HOSPICOVÉ A PALIATIVNÍ PÉČE - 11. ŘÍJEN
Za Váš dobrý skutek sladká odměna!
Ve středu 8. října 2014 pořádá Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě již třináctý ročník benefiční akce
„Koláč pro hospic“, která se uskuteční tradičně v centru města Brna (na ulici Panská/Masarykova), Rajhradu a
Židlochovic od 9 do 17 hodin, v Ivančicích ( na Palackého náměstí) a nově také ve Šlapanicích ( na ulici Čechova u
nákupního střediska) od 10 do 15.30 hodin.
Charitativní akce je pořádána u příležitosti Světového
dne hospicové a paliativní péče a jejím cílem je
seznámit veřejnost s hospicovou problematikou,
informovat o tom, co je hospicová a paliativní péče,
komu hospice slouží a jak mohou hospice pomoci
občanům a občané jim.
Součástí prezentace na stáncích přímo od
hospicových zaměstnanců a dobrovolníků je veřejná
sbírka, při které je pro dárce za dobrovolný
příspěvek odměnou a poděkováním sladký koláč.
Výtěžek sbírky je použit výhradně na úhradu léků
tišících bolest pro těžce a nevyléčitelně nemocné
pacienty hospice, které nejsou hrazeny zdravotními
pojišťovnami. Tyto léky umožní poskytnutí špičkové
paliativní léčby bolesti a pomohou pacientům prožít
poslední chvíle života co nejdůstojněji a snesitelněji.
Pozitivní ovlivňování veřejného mínění o tomto tématu
je pro nás možná ještě důležitější než samotná výše
věnovaných finančních prostředků. Počet umírajících v klidu, bez bolesti, důstojně a v kruhu blízkých, prostě tak, jaký si konec
lidského života zaslouží být, je totiž stále velmi nízký, a to především z důvodu neinformovanosti široké veřejnosti o
možnostech paliativní péče.
Záštitu nad benefiční akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka.
Velké poděkování patří předním brněnským pekárnám Delta a.s., Penam a.s., Globus k. s., Karlové pekárně s.r.o.
v Židlochovicích a Střední škole potravinářské, obchodu a služeb Brno - Charbulova, které zdarma věnují výborné
koláče různých náplní a umožní nám tak tuto benefiční akci uskutečnit.
Přijďte se podívat za námi na naše stánky, dozvědět se něco více o možnostech paliativní péče v ČR a podpořit dobrou věc!
Všem dárcům děkujeme.
Ing. Hana Bělehradová, PR asistent a sbírkový koordinátor

VI. česko – slovenská konference paliativní medicíny
Ve dnech 9.-10.října 2014 se uskuteční v sídle Veřejného ochránce
práv v Brně na Údolní ulici VI. česko – slovenská konference
paliativní medicíny. Odbornou konferenci pořádá Česká společnost
paliativní medicíny ČLS JEP, Sekcia paliatívnej medicíny Slovenskej
společnosti pre štúdium a liečbu bolesti a Asociace poskytovatelů
hospicové paliativní péče. Je určena lékařům i sestrám, kteří ve své
praxi pečují o nevyléčitelně nemocné v hospicích, zařízeních akutní i následné péče, v ambulancích i u pacientů doma.
Těžiště programu budou představovat přehledová sdělení o různých aspektech péče o nevyléčitelné nemocné, několik bloků
bude pak věnováno přihlášeným příspěvkům. Přihlašování na tuto konferenci probíhá na webových stránkách České
společnosti paliativní medicíny ČLS J.E.P www.paliativnimedicina.cz.

Projekt „Potraviny pomáhají“ - Národní potravinová sbírka
Potraviny pomáhají je společný projekt předních prodejců potravin v České Republice, České
federace potravinových bank a dalších partnerů. Projekt organizuje Byznys pro Společnost.
Hlavním cílem projektu je rozvinout diskuzi a iniciovat řešení problematiky nedostatku potravin
na jedné straně a jejich plýtvání na straně druhé.
Tato akce navazuje na tradici obdobných potravinových sbírek probíhajících v mnoha státech
Evropy a jejím cílem je pomoci lidem, kteří trpí hladem či nedostatkem potravin. Takových lidí
bohužel i v Česku neustále přibývá. V loňském roce se díky darům veřejnosti a firem vybralo 66 tun
potravin. www.potravinypomahaji.cz
Druhá Národní potravinová sbírka se uskuteční v sobotu 22.
listopadu 2014 od 8:00 do 20:00 ve stovce vybraných prodejen
potravin po celé České Republice (TESCO, Albert, Penny Market,
Globus a Kaufland). Během celého dne můžete nakoupit a darovat
potraviny v každém z obchodů za pokladnami. Přijďte i Vy podpořit
lidi v nouzi, v azylových domech, dětských domovech či střediscích
pomoci bezdomovcům ve Vašem kraji. I malý dar je velká pomoc!

VÝZVA! Pokud chcete pomoci nad rámec darování potravin,
neváhejte nás kontaktovat a zapojte se jako dobrovolník.
Dobrovolníkem se může stát každý, kdo je ochoten obětovat trochu
svého volného času v den akce. Oblastní charita Rajhrad bude
zapojena do sbírky v hypermarketu Albert v Olympii. Přihlásit se
můžete na tel. 736 529 319, kde získáte také bližší informace, nebo
mailem na dobrovolnici.rajhrad@charita.cz.
Za Vaši ochotu a pomoc předem mockrát děkujeme!
Ing. Hana Bělehradová, PR asistent a sbírkový koordinátor

Strom vzpomínek 2014
Vážení a milí čtenáři, příznivci našeho hospice,
dovoluji si Vás již nyní srdečně pozvat na Strom vzpomínek, který se bude v
letošním roce konat v úterý 9. prosince 2014 od 16 hodin. Udělejte si v
předvánočním shonu chvíli času a přijeďte společně s námi zavzpomínat na své
blízké, kteří již nejsou mezi námi. Kromě duchovního rozměru akce u nás naleznete
laskavé, přátelské a empatické přijetí lékařů, sestřiček, pečovatelek, psycholožek,
sociálních pracovníků a duchovních.
Od 16 hodin bude sloužit P. Jan Zachoval v hospicové kapli Svaté Rodiny
bohoslužbu za všechny zemřelé v našem hospici. Se svým krátkým projevem pak
v 16.45 vystoupí ředitelka DLBsH sv. Josefa Mgr. Jiřina Večeřová a následně
slavnostně rozsvítíme strom vzpomínek. Poté se těšíme na setkání s Vámi v
přízemních prostorách rajhradského hospice s jeho neopakovatelnou a jedinečnou
atmosférou.
Mgr. Zita Havlenová, nemocniční kaplanka
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