
Trikralova
sbirka

Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním – přáním pokoje, štěstí, 
zdraví. Jednou ročně nám koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám.

Charita je tu také s vámi.
Denně pečujeme o desítky nemocných a potřebných. V době ohrožení 

koronavirem nevynechaly naše zdravotní sestry a pečovatelky u svých klientů 
ani jeden den. Vedle starých, nemocných a umírajících lidí pomáháme 

sociálně potřebným, rodinám s dětmi, lidem bez domova, dětem a mládeži, 
handicapovaným lidem.

V naší práci je nejdůležitější vztah – dát najevo druhým lidem, že mají svou 
cennou hodnotu.

TŘI KRÁLOVÉ v lednu PŘIJDOU!…Možná nezazvoní fyzicky u vašich dveří,  
ale můžete je pozvat dál online na www.trikralovasbirka.cz!  
A pokud budete chtít, můžete přispět na naši činnost:

• dárcovskou SMS ve tvaru:  
DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777  
(cena jedné SMS je 30, 60 a 90 Kč),  
trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30  
(60 nebo 90) na číslo 87777

• sledováním TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU  
v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod. na ČT 1

• odesláním FINANČNÍHO DARU na účet:  
66008822/0800 u ČS, VS: 77705036

• prostřednictvím QR kódu, který je třeba  
načíst přímo v bankovní aplikaci

Děkujeme všem dárcům a koledníkům za pomoc.

Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce! V novém roce 
2021 hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví!

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Více informací najdete na www.uo.charita.cz
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Nebýt Charity, nezvládli bychom to

Příběh z domácí zdravotní péče

Paní Ivana ve svých osmatřiceti letech přerušila práci, aby se doma mohla starat 
o nemocnou tchyni. Sedm let od rána do večera, s omezenými sociálními kon-
takty a s nulovou nadějí na zlepšení zdravotního stavu pacientky po mozkové 
příhodě. Babička – jak jí sama říkala – byla ležící a nemohoucí, a tak ji Ivana 
krmila, umývala, přebalovala, zvedala, převlékala, na každý povzdech vstala a šla 
se podívat, co babička potřebuje. Brzy požádali o pomoc Charitu, a tak do rodiny 
začaly dojíždět sestry domácí péče z letohradského střediska. Ráno pomohly 
pacientku umýt, převázat peg a podat do něj výživu, ošetřit opruzeniny i cévku. 
A hlavně dodávaly Ivaně sílu, protože tu potřebuje v této náročné službě každý: 

„Bez nich bych to nezvládla. Sestřičky byly pro mne velkou psychickou oporou. 
Byla jsem z toho často unavená a  vyčerpaná. Ale když přišly sestřičky, jako kdyby 
zasvitlo slunce - popovídaly jsme o normálních věcech. Vyslechly mě a poradily. 
Měly pro mě pochopení, protože vědí, co péče o nemocného obnáší. A smály 
jsme se. Každý den přišla jiná, a tak jsem se vždycky těšila, která přijde,“ uvádí 
Ivana. 

Ten, kdo se rozhodne postarat o nemocného doma, to je takový anděl všedního 
dne – nenápadný a téměř neviditelný. Čeká ho nelehké období, které je na dru-
hé straně vyváženo okamžiky uspokojení, že dělá věc, která je v souladu s jeho 
svědomím. „Brala jsem to jako normální, že se postarám. Rodiče se starali o  nás 
jako o  děti, teď se postaráme my o ně. To je přece normální. Ale nebýt Charity, 
nezvládli bychom to,“ uzavírá paní Ivana.  

V dílně je jako doma

Příběh ze služeb pro osoby s postižením

Filip je klientem Sociálně terapeutických dílen Miriam v Králíkách. Nejraději ze 
všeho pracuje se dřevem, protože k tomu ho rodiče vedli už od malička. A pro-
tože se jim práce dařila, rozhodli se, že podobnou radost z práce zprostředkují 
i dalším handicapovaným lidem z okolí. Svůj sen skutečně dovedli do cíle. Z jejich 
popudu a spoluprací dalších několika organizací vznikly Sociálně terapeutické 
dílny Miriam v Králíkách. Filip zde pracuje v šicí i dřevařské dílně, v práci je samo-
statný a vytrvalý, vymýšlí nové výrobky. 

Po práci se klienti učí i rozumovým a sociálním dovednostem - uklízet si po sobě, 
umýt nádobí, připravit si svačinu, jít na nákup, učí se vycházet s lidmi, anebo co 
dělat, když je někdo zlobí. Průvodci jejich poctivým snažením jsou obětavé pra-
covnice STD. 


