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Dvě úspěšné žádosti v dotačních titulech = dvě auta
pro naše terénní sociální
služby.
Špičková odbornost a lidský
přístup našich sester, pečovatelek a osobních asistentek
jsou tím nejdůležitějším předpokladem pro kvalitní pomoc
v rodinách. Pro dobře odvedenou práci ale současně potřebují odpovídající vybavení,
mezi které patří i spolehlivá
a bezpečná auta. Proto jsme
rádi, že již brzy vyrazí do ulic
dvě nové Škody Citigo.

Získali jsme podporu
na nákup aut

Před dvěma lety se naše Charita připojila do projektu Diecézní Charity ostravsko-opavské
s názvem „Automobily k lepší
péči“ v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu. Pořízeno bylo sedm
aut pro Charity v Moravskoslezském kraji, z nichž jedna
Škoda Citigo již slouží naší
pečovatelské službě. Druhou
Škodu Citigo si pak převezmeme ještě do konce tohoto
roku. A to díky úspěšné žádosti v Programu na podporu
zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský
kraj. Nové auto bude sloužit
osobním asistentkám, které
poskytují podporu a pomoc
lidem se sníženou soběstač-

Poděkování panu děkanovi
Od roku 2010 působí v Hlučíně P. Mgr. Martin Šmíd, který je
zároveň děkanem hlučínského
děkanátu. Jeho služba na Hlučínsku končí a otec Martin odchází
sloužit Hnutí Fokoláre, neboli dílu
Mariinu, nedaleko Varšavy, a to
na tři roky.
Otec Martin přijal kněžské svěcení 27.6.1998. Před pár dny si
tak připomenul 20 let své služby. Jeho první dojmy, když se
v roce 2010 dozvěděl o přícho-

du do Hlučína popsal na farních
stránkách takto: „Napadlo mě,
jak tak velkou farnost zvládnu. Ale
po té, co jsem šel hned ten den
před Pána do kostela, mi přišel
do duše velký klid, protože jsem
si uvědomil, že nejde do Hlučína
jen Martin Šmíd sám za sebe, ale
posílá ho tam skrze biskupa sám
Pán. A asi ví, co dělá.“ Na otázku,
zda byl překvapený pak reagoval:
„Každý den je pro mě překvapením, protože Bůh je ve své lásce
velmi vynalézavý.“

Nástupcem otce Martina bude
v Hlučíně P. Petr Rak, v této
době farář ve Slatině u Bílovce.
Mše svatá, při které si ve farním
kostele předají úřad, bude v neděli 29. července.
Za celou hlučínskou charitní
rodinu otci Martinovi děkujeme
za podporu naší Charity, otevřené srdce a ochotu vždy pomoci.
V jeho dalším působišti mu přejeme Boží požehnání a hodně sil.

ností, aby mohli žít plnohodnotně v jejich přirozeném prostředí. Celkem vyráží každý
den do ulic 13 charitních aut.
Z obou úspěšných projektů
máme velkou radost. Děkujeme Moravskoslezkému kraji
a Diecézní Charitě ostravsko-opavské.
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Hledáme zdravotní sestru
Pro naši Charitní ošetřovatelskou službu hledáme zdravotní sestru.
Pokud vás láká smysluplná práce na vysoké odborné úrovni,
chcete účinně a konkrétně pomáhat potřebným, získat cennou
profesní zkušenost a být součástí organizace, která je největším
poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v ČR, obraťte
se na vrchní sestru Pavlu Cigánovou, mob. 603 502 779, e-mail:
vrchni.sestra@charitahlucin.cz. Více detailů naleznete v inzerátu
na www.charitahlucin.cz a našem profilu na facebooku.

Skauti potěšili klienty domova
V Charitním Domově sv. Mikuláše jsme poprvé přivítali
Skauty z Ludgeřovic. Na zahradě proběhlo společné
opékání párků, pestrý program a to vše za doprovodu

kytary a zpěvu skautských
písní. Nálada byla výborná.
Moc děkujeme za návštěvu
a bohatý program a těšíme
se na další společné setkání
u táboráku.

Nová křesla a vozíky
pro naše klienty
Moravskoslezský kraj se rozhodl podpořit náš projekt na
vybavení Charitního domova
sv. Mikuláše novými vozíky
a kardiackými křesly v rámci
Programu na podporu zvýšení
kvality sociálních služeb.
V nejbližších týdnech tak budeme moci zakoupit pro naše
klienty dva nové vozíky a čtyři
kvalitní kardiacká křesla. Přiz-

naná dotace činí 97 tis. Kč.
Díky projektu se budou moci
klienti ve větší míře zúčastňovat aktivizačních činností,
budou se moci častěji a pohodlněji pohybovat po Domově
a také v jeho okolí, a zapojí se
tak do společenského života.
Pořízení invalidních vozíků nám
umožní vyřadit staré, již velmi
opotřebované kusy, které jsou
na hraně životnosti.

V dílně proběhla nutná
oprava potrubí
V sociálně terapeutické dílně
v Ludgeřovicích byla provedena generální oprava vodovodních rozvodů. Vynutil si ji stav
stávajícího potrubí, které bylo
v některých místech v havarijním stavu. Čeká nás ještě jedna etapa, kdy dojde k náročné
výměně potrubí spojující dílnu
s Domovem svatého Mikuláše.
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