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Charita nám pomáhá
už dvacet let
Vždy usměvavá a pozitivní, na jednu stranu činorodá,
zároveň ale rozvážná. Taková je ředitelka žďárské charity
Jana Zelená. Zeptali jsme se jí, kam putují peníze z Tříkrálové sbírky a co nabízí Charita občanům Velkobítešska.
Vezměte tento rozhovor i jako pozvánku na Bítešskou akademii, kde bude Jana Zelená hostem 23. února v 18 hodin.
Kde pomohou prostředky z Tříkrálové sbírky?
Peníze z Tříkrálové sbírky jsou určeny pro pomoc lidem
v tíživé sociální situaci. Prioritně pak na podporu rozvojových a investičních projektů Charity. Loni jsme
tříkrálové peníze využili také
pr o z a ř í z e n í ,
která nezískala
dostatek financí v dotačních
řízeních. Takže „tříkrálovka“
pomoh la udržet provoz např.
denního stacionáře Nesa ve
Velkém Meziříčí
a nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež
JANA ZELENÁ
Ponorka ve ŽďáŘeditelka žďárské charity
ře. Dále výtěžek
podpořil novou terénní službu pro sociálně slabé rodiny. Ta působí na území celého ždárského okresu. Terénní službu pro lidi s duševním onemocněním podpořila nákupem vozidla. V Charitní pečovatelské službě
pomohly tříkrálové peníze při rekonstrukci střediska
osobní hygieny pro seniory. Také jsme mohli díky prostředkům z Tříkrálové sbírky pomáhat lidem zasaženým loňskými povodněmi.
Výtěžek letošní sbírky plánujeme v Oblastní charitě Žďár
použít především na udržení provozu stávajících služeb.

Charita v okrese Žďár oslavila 20 let. Když se ohlédnete zpět, co hodnotíte jako největší úspěch charity?
V uplynulých dvaceti letech se toho v Charitě událo

JANA ZELENÁ s klienty stacionáře NESA
Účastnili se Festivalu sociálních služeb ve Žďáře.

opravdu hodně. Je to směsice šťastných a radostných
chvil a úspěchů, ale samozřejmě nebylo vždy jen dobře. Když se zaměřím na úspěchy, tak se domnívám,
že největším úspěchem Charity bylo to, že si dokázala najít své místo, že se stala uznávanou organizací
v oblasti poskytování sociálních, zdravotních, prorodinných služeb, služeb prevence a služeb humanitárních v celém našem regionu. Jako velký úspěch beru
každoročně, že se nám doposud vždy podařilo naplnit rozpočet jednotlivých našich zařízení a že můžeme poskytovat i nadále služby těm, kteří to potřebují.
Jaké konkrétní služby nabízíte občanům Velkobítešska?
Občané Velkobítešska využívají Charitní ošetřovatelské služby, což je terénní služba poskytující odborné
zdravotní úkony pacientům přímo u nich doma. Dále
poskytujeme Domácí hospicovou péči, určenou lidem

„Díky prostředkům z Tříkrálové sbírky jsme
mohli pomáhat lidem zasaženým loňskými
povodněmi.“
Část peněz chceme vyčlenit na tzv. Fond sociální pomoci,
určený lidem v nějaké akutní těžké životní situaci, protože se s takovými lidmi začínáme setkávat čím dál častěji.
Rádi bychom část financí použili i na pomoc do zahraničí a podporu dobrovolnického centra.

I.
JANA ZELENÁ JE NEUSTÁLE MEZI LIDM
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Návštěva v centrusociálně
pro seniory Včela
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v konečném stádiu nemoci, lidem umírajícím. Na Velkobítešsku působí též naše služba Osobní asistence pro
„Na Velkobítešsku působí též naše služba
Osobní asistence pro postižené lidi a seniory.“

smysl, protože pomáhá a působí na mladé lidi. Je to tedy
investice do budoucnosti. Rozhodně se domnívám, že by
bylo potřeba, pokud by představitelé města Velká Bíteš
uvažovali o jeho zřízení, udělat dotazníkové šetření zájmu
s tím, že je třeba předem mladým vysvětlit, co to vlastně

postižené lidi a seniory, odkázané na pomoc druhé osoby, dále Sociálně aktivizační služby pro sociálně slabé rodiny s dětmi. Někteří potřební využívají též služeb denního stacionáře Nesa ve Velkém
Meziříčí. Místní školy mohou využít služeb našeho Centra prevence.
Jak vnímáte možnost zřízení nízkoprahového klubu v Bíteši? Měl by podle vás smysl?
m
Nízkoprahový klub je zařízení určené mladým
lidem, kteří prožívají tíživou životní situaci. Můžee
jít třeba o problémy v rodině, ve škole apod. Smys-lem tohoto zařízení, které v první řadě poskytujee
m
sociální službu, je být mladým lidem průvodcem
NÍKY CHARITY V PRAZE.
PŘEBÍRÁNÍ CENPRO NEJLEPŠÍ PRACOV
v období dospívání, vytvořit pro ně bezpečné pro-V roce 2010 vyhrála Alena Poulová,
středí a být jim k dispozici, když to potřebují. Vol-vedoucí stacionáře Nesa Velké Meziříčí.
nočasové aktivity, které jsou v rámci klubu posky-k
továny, jsou pouze prostředkem k navázání kontaktu s mladými lidmi.
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je, co od něj
Dle mého názoru má dobře fungující nízkoprahové zařímohou očekávat a v čem jim může pomoci.
zení pro děti a mládež s kvalitním personálem vždycky
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