Informační bulletin
1/2022

HOSPICE ANEŽKY ČESKÉ

„V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.”
- List ap. Pavla Galatským

Vážení přátelé a příznivci Hospice Anežky České v Červeném Kostelci,
právě uplynulý měsíc a zprávy o dění na Ukrajině se dotýkají
mnohých z nás. I my jsme se zapojili do pomoci potřebným lidem
na Ukrajině hned od tře ho dne tohoto střetu. Děkuji všem svým
spolupracovníkům, dobrovolníkům a dárcům. Osobní nasazení
bylo a je obdivuhodné. Při tom všem však nezapomínáme na
závazky, které máme vůči našim pacientům a klientům. Nyní se
proto více než kdy jindy chceme zaměřit na zajištění a rozvoj
našich služeb. Situace je o to složitější, že vzhledem
k rozpočtovému provizoriu státu je nejistota ohledně přidělování
provozních i dalších dotací enormní.
Na následujících řádcích se prosím seznamte s m, čím žijeme
v naší organizaci.
Věřím, že i přes složitou situaci na Ukrajině se mohu na Vás obrá t
s prosbou o pomoc.
Děkuji Vám předem za Vaši podporu.
S vděčnos ,

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,
ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

BÝVALÉ UMĚLECKÉ ATELIÉRY POSKYTNOU ÚLEVU TĚŽCE NEMOCNÝM LIDEM
V pátek 11. 2. 2022 proběhlo v Červeném Kostelci
slavnostní otevření druhé čás Centra denních a terénních
služeb sv. P. Pia Oblastní charity Červený Kostelec. Mobilní
hospic Anežky České, Ambulance palia vní péče a další
služby, které poskytují pomoc stovkám pacientů ročně
v jejich domácnostech, dostaly nové zázemí. Stalo se tak po
více než deví letech hledání řešení pro malé prostory
sloužící službám od roku 2010, které pro soustavné
navyšování počtu pacientů využívajících domácí péče
přestávaly být vyhovující. Rekonstrukci bývalých
sochařských ateliérů umožnila dotace Královéhradeckého
kraje, ﬁnancování stavby však podpořila i řada ﬁrem
a jednotlivců. Pro slavnostní otevření druhé čás Centra byl
symbolicky zvolen den, který připadá na Světový den
nemocných.
pokračování na další straně

„Nebojte se. Vaši situaci zvládneme,”
říká o poskytování hospicové péče
primář Hospice Anežky České, MUDr. Jan
Král

pokračování ze strany 1

Význam Světového dne nemocných připomněl během slavnostní mše, která předcházela
slavnostnímu otevření, pomocný královéhradecký biskup Josef Kajnek. Slaví se na památku
tzv. lurdského zázraku, kdy se před 164 lety zjevila Panna Marie v Lurdech. Později v blízké jeskyni
vytryskl ze skály pramen a do Lurd začalo jezdit velké množství poutníků a nemocných.
„Za celé dějiny Lurd tam byla uzdravena necelá stovka lidí, ale úlevu, posilu a vyrovnání se s nemocí
tam získalo ohromné množství nemocných. Kdo zažil pár dní v Lurdech, dáte mi za pravdu, že
nemocný tam má přednost přede všemi,“ pronesl ve své úvodní řeči biskup Kajnek. Shrnul tak
zároveň i principy hospicové péče, která umírajícím pacientům poskytuje individuální přístup
a úlevu od projevů nemoci.
„My se také dostáváme k nemocným a jejich příbuzným, kteří jsou zcela zdevastovaní situací, ve
které se nachází. Zdravotně, duševně i duchovně. A my jim chceme podat pomocnou ruku a říct:
Nebojte se! Tu vaši situaci zvládneme.
Neumíme všechno, ale ze všech sil se vám
budeme snažit pomoct,“ popsal činnost
mobilního hospice primář Hospice Anežky
České MUDr. Jan Král během své prezentace
o službách, které se v novém centru budou
poskytovat.
„Za nové zázemí jsem moc ráda. Myslím, že
čas už dospěl k tomu, abychom měli větší
zázemí, abychom tam už nebyli v těch
krabicích a věcech, co padají na hlavu. Toho si
nesmírně vážím a myslím, že nás k tomu
dovedli i pacien , protože ta práce, kterou
děláme, není, jak by někdo řekl – vyčerpávající, náročná – taková ona skutečně je, to je pravda. Ale
na druhou stranu nám ta práce dává obohacení a když ji děláme dobře, máme dobrý pocit na duši
a to nás žene dál,“ řekla k novému zázemí Iva Valerová, vrchní sestra Mobilního hospice Anežky
České.
Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity dodal: „Děkujeme všem, kteří tuto stavbu pomáhali
zrealizovat. Rekonstrukce probíhala ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, na jejím dokončení
se pak ﬁnančně podílelo velké množství dárců, partnerů z řad ﬁrem, nadací. Ani samotná
každodenní činnost charity by však bez dárců nebyla možná a jsme velice vděční, že nás tato
podpora po dobu naší činnos provází.“
Následovalo přestřihnu pásky a požehnání
nových prostor centra i s malou domácí kaplí
Neposkvrně-ného Srdce Panny Marie.
Součás programu bylo i poklepání na
základní kámen další etapy ve výstavbě
centra. Tou je vybudování chráněného
bydlení, sociální služby, která doposud
v Červeném Kostelci a okolí chyběla. Po
dokončení této tře etapy vznikne areál
vzájemně propojených sociálních a zdravotních služeb.
Jan Kordina

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na 500 zájemců o prohlídku navš vilo nově
rekonstruovanou památkově chráněnou budovu
bývalých sochařských ateliérů Bře slava Ka y,
která tvoří 2. část Centra denních a terénních
služeb sv. P. Pia.
Mobilní hospic Anežky České, Charitní ošetřovatelská služba, Ambulance palia vní péče a další
služby zde nachází nová zázemí pro svoji činnost.
Provoz zde začal 1. března. Ještě před m v pátek
18.2. a v sobotu 19.2. proto Oblastní charita
uspořádala dny otevřených dveří, během kterých
si bylo možné prohlédnout, jak proběhla
rekonstrukce a zároveň se dozvědět o poskytovaných službách, ale i o dalších plánech.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří projevili svůj
zájem a přišli se podívat na výsledky necelý rok
a půl trvající rekonstrukce, která je ale zároveň
završením více než deví let hledání možnos , jak
rozšířit zázemí pro naše stávající služby. Ohlasy,
které se nám dostaly, nás velice těší a zároveň
utvrzují v tom, že charitní dílo nese své plody.

Nes hli jste dny otevřených
dveří? Podívejte se na
reportáž ze slavnostního
otevření Centra.

LONDÝNSKÝ PŮLMARATON PRO HOSPIC
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Zuzaně
Uhlířové za její podporu, která dosáhla až na britské
ostrovy. V Cambridge v rámci beneﬁční akce uběhla
půlmaraton a zároveň se skrze její výzvu přihlásili další
dárci. Společně vybrali pro Hospic Anežky České částku
620 liber, kterou paní Uhlířová předala hospici v podobě
20.000 Kč. Děkujeme.

BĚH PRO HOSPIC 2022
Chtěli byste i vy podpořit hospic svým sportovním
výkonem? Každoroční beneﬁční akce Běh pro hospic se
bude konat 17. 9. 2022. Přijďte si zaběhat!
www.behprohospic.cz

Paní Uhlířová při symbolickém předání
daru v Hospici Anežky České.

Z KANCELÁŘÍ BYT PRO UPRCHLÍKY
Když se ke konci února po více než deví letech
stěhovaly služby mobilního hospice a ošetřovatelské
služby do nového zázemí, nebylo možné odhadnout,
jak rychle najdou využi původní prostory. Ale už na
konci února - jen několik dní po vyklizení původních
kanceláří našich služeb - nabídla Oblastní charita
Červený Kostelec ubytování několika ukrajinským
rodinám, které u kaly z místa konﬂiktu.
K okamžitému využi bylo možné poskytnout
podkrovní pokoje obvykle určené pro stážisty
v Hospici Anežky České. Ve stejné budově, kde do té
doby sídlily zdravotní služby, však byly nově i prázdné
prostory po opuštěných kancelářích. Během několika
dní a za pomoci dobrovolníků se – s několika
kompromisy - podařilo proměnit tyto bývalé
administra vní místnos mobilního hospice na
obytné prostory, kde našla svůj dočasný domov
ukrajinská rodina.

V PÉČI POKRAČUJEME
Poslední roky se nesly ve znamení nejistot a změn.
Důvody k obavám jako by se neztrácely - ať již
s ohledem na pandemii, ekonomickou situaci či krizi
ve světě. Jedna jistota však zůstává: pacien a jejich
rodiny. Na pozadí všeho co se děje potřebují
každodenní péči a my děláme vše pro to, abychom ji
mohli poskytovat. Naštěs v tom nikdy nejsme sami.
Děkujeme, že pomáháte s námi.

Hospic a Mobilní hospic Anežky České jsou nestátní charitní zařízení pro těžce nemocné a jsou středisky
Oblastní charity Červený Kostelec. Podpořit jejich činnost můžete prostřednictvím účtu:

8282670227/0100 VS: 5817
Podpořit Hospic Anežky České můžete zasláním DMS:
Hospic Anežky České obdrží
Jednorázově ve tvaru:
jednorázově 89, 59, 29 Kč. Více
DMS HOSPICCK 90
informací včetně postupu na
DMS HOSPICCK 60
zavedení či zrušení trvalé DMS
DMS HOSPICCK 30
najdete na:
na číslo 87 777
www.darcovskasms.cz

Načtením QR kódu
pomocí aplikace Vaší
banky dojde
k předvyplnění
platebního příkazu
k poskytnu daru.

Vážený čtenáři, pokud chcete posílat bulle n elektronicky, nebo ho nechcete dostávat vůbec, dejte nám vědět na
kontaktní email.
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Štěpánová
tel.: 491 610 332
email: stepanova@hospic.cz

Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 54941 Červený Kostelec
ředitel, statutární zástupce:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
web: www.ochck.cz

