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Založení Oblastní charity Šluknov
Dne 1. července 2011 byla Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, založena Oblastní
charita Šluknov. Oblastní charita Šluknov je prospěšná organizace římskokatolické církve, nezávislá
právnická osoba, patřící k diecézní charitě litoměřické. Ředitelkou a statutárním zástupcem OCH
Šluknov byla stanovena 22.července 2011 Dr. Evelin Habel.
Oblastní charita Šluknov (dále jen Charita Šluknov) je příslušná pro farnosti Království, Velký Šenov,
Lipová, Lobendava, Dolní Poustevna, Mikulášovice a Vilémov . Sídlem Charity je Šluknov, Farní ulice
154.

Úkoly
Úkolem nově založeného charitního místa, sociální práce římskokatolické farnosti ve Šluknově dovést
dál a rozvíjet ji.
Panelákové sídliště ve Šluknově (leden 2012)

Šluknovský výběžek patří k sociálně
nejslabší
oblasti
České
republiky,
poznamenaná vysokou nezaměstnaností,
nízkou vzdělaností a chudobou značné
části obyvatelstva, v kdysi vzkvétajícím
průmyslovém městě. Těžká sociální a
hospodářská situace se dotýká hlavně
Romů, jejichž podíl je odhadován cca na
1000 z 5500 obyvatel. Charita Šluknov se
bude – jako už dosud – věnovat hlavně dětem a mládeži z těchto obtížných a znevýhodněných
poměrů, ale i jejich rodičům nabízet podporu v různých oblastech.

Spolupracovníci
V roce 2011 ještě Charita Šluknov nedisponovala žádnými finančními prostředky, vyjma darů, které
ovšem byly použity pro práci s dětmi a jejich matkami, případně pro charitní dům (viz níže). Nemohli
být tudíž najímáni žádní spolupracovníci na plný úvazek.
Ředitelka je zaměstnána jako pastorační asistentka u Diecéze Litoměřické a pracuje v rámci této
činnosti pro Charitu Šluknov a jejího založení. Všichni další spolupracovníci pracovali v roce 2011 jako
dobrovolníci.
Kamila Svobodová se angažovala už před založením charity v oblasti sociální práce římskokatolické
farnosti Šluknov. Od července 2011 pracuje 150 hodin/měsíc, mimo jiné v těchto oblastech:
vyhledávání vhodných prostor a koupě charitního domu, v oblasti finanční, obsahové a organizačního
plánování, žádosti jako i jednání na různých úřadech. Podílela se i na aktivitách pro práci s dětmi.
V listopadu 2011 se rozšířil počet dobrovolných pracovnic o Simonu Hoťovou, její kreativní nápady
velmi obohacují nabídky pro děti. Doposud pracuje 50 hodin v měsíci.

O šatník a jeho návštěvníky se v roce 2011 také starala Lenka Deňová, které pravidelně vypomáhaly
tři další dobrovolné pracovnice a jedna spolupracovnice, která byla k dispozici od města Šluknov
v rámci „práce s veřejností“ (20 hodin měsíčně, povinné pro příjemce sociálních dávek). U
výjimečných pracovních nasazení, např. vykládání, třídění a ukládání dodávek oděvů se dostalo
pomoci od dalších dobrovolných pomocníků.

Dům pro charitu
Stejně jako dříve, tak také v roce 2011 se uskutečnily všechny aktivity pro děti na římskokatolické
faře. Místo už dlouho nestačilo, proto rok 2011 je rokem snahy najít větší prostory.
Nový charitní dům (foto z června 2011)

Na zasedání dne 15.12.2011 se
zástupci
města
Šluknova
rozhodli prodat
velký dům
s příznivou polohou a výhodnou
cenou 240 000 Kč (10 000 EUR).
Hodnota domu byla stanovena
na
868 180,-Kč.
Finanční
prostředky na koupi domu byly
zajištěny
díky
velkorysým
darům z Německa, takže charita
Šluknov je od ledna 2012
majitelem domu č.p. 611 v ulici
T.G.Masaryka. Ještě na jaře
roku 2011 bylo 1. patro
městem zrekonstruováno a může být již nyní používáno pro práci s dětmi.

Nabídky pro děti
Stejně jako v předešlých letech byly pro děti nabídnuty různé aktivity i v roce 2011. Přes stísněné
podmínky a nepravidelné časy se vždy účastnilo více jak 50 dětí ve věku od čtyř až patnáct let, část
z nich dokonce i vícekrát týdně.

Liturgický tanec k zahájení slavnosti křtu tří šluknovských dětí (listopad 2011)

Hodně se malovalo, kutilo a vyrábělo. Děti vyráběly např. okenní malby, zkrášlovaly křestní svíce a
svíce k svatému přijímání, Martinské lucerničky a fotorámečky. Zpívalo a tancovalo se. Velkou radost
u dětí vyvolalo nacvičování liturgického
tance u příležitosti křtu tří školáků.
Obzvlášť oblíbeným se stalo společné
vaření a pečení (a konzumace), také
výlety do blízkého okolí, táboráky ve
farní zahradě a různé soutěžní hry.
Stavění jesliček v Schirgiswalde (prosinec 2011)

Vrcholem bylo znovu stavění jesliček.
Děti si vzaly sebou jesličky, asi 25
vlastnoručně vyrobených figurek a
množství příslušenství na výstavu
jesliček v Schirgiswalde (2. adventní
víkend).
Následně postavily jesličky na faře na
ploše 4 m2 a měly tím velký úspěch u cca 1000 návštěvníků, kteří se šluknovské výstavy zúčastnili.

Šatník
Už od června 2010 vede římskokatolická farnost Šluknov a od července 2011 charita šatník. Tento se
nachází v soukromém domě (ulice Dr. M. Horákové 442), místnost bude i nadále bezplatně k dispozici
od majitelů Lenky Deňové a Zdenka Lebedy. Šatník je otevřen vždy v pátek od 14 do 16 hodin.
V sortimentu šatníku jsou hlavně oděvy a boty pro děti a mládež, ale v omezeném množství i pro
dospělé, mimo to i povlečení, ručníky, ubrusy, záclony atd., někdy i přikrývky a polštáře, nádobí a
hračky. Z jedné pozůstalosti jsme dostali zachovalý nábytek, kterým jsme pomohli několika
potřebným rodinám. Tuto sociální službu nábytkem bychom rádi rozšířili, ale k tomu je naše
skladovací kapacita nedostačující.
Msgr. Jan Baxant, biskup litoměřický na
návštěvě v šatníku. Vedle něj starostka Eva
Džumanová, Lenka Deňová a Rudolf Sochor
(červen 2011).

Nejvíc nabízeného zboží je od
soukromých
osob
z Německa.
Dopraveno z části vlastní dopravou,
nejvíce ale dodáno osobně, nebo
zasláno, dvě dodávky nákladním autem
z farností Markt Schwaben a Torgau.
Jelikož bylo dodáno i množství oděvů pro dospělé, které můžeme přijmout jen v omezeném množství
kvůli chybějícímu místu, byly tyto předány dalším zařízením. V šatníku obdrží rodiny v hmotné nouzi
(potvrzení sociálního odboru, nebo přímá prohlídka na místě) v každém čtvrtletí určitý počet oděvů a
bot pro každé dítě bezplatně. Další oděvy si mohou zakoupit, ale i jiné osoby, které nemají potvrzení,
za symbolickou cenu.

V roce 2011 využilo šatníku celkem 85 rodin v hmotné nouzi.

1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Celkem

Rodiny

Kontakty

36
51
57
41

69
109
121
96
395

Počet bezplatně
vydaných kusů oděvu
1197
1512
2053
1484
6246

Mimo to byly předány oděvy deseti rodinám v akutní krizové situaci, ale i ministrantům z chudých
rodin, takže počet vydaných kusů oděvů, bot, povlečení je cca 7000 ks.
Třikrát se konal bazar, na kterém všichni, i ti bez příslušného potvrzení, mohli nakupovat za
symbolickou cenu. Výtěžek šatníku byl použit na výdaje spojené s provozem a na sociální práci
charity.

Vánoční balíky
Katolická farnost Nanebevzetí Panny Marie v Schirgiswalde, která na sebe bere velký podíl při řešení
situace Romů a už nám různými způsoby pomohla, v listopadu vyhlásila akci (Vánoční překvapení pro
Šluknov“. Členové farnosti zabalili 135 balíků pro chudé rodiny v působnosti regionální charity ve
Šluknově.
Úspěšné vánoční překvapení: vánoční balíky farnosti
Schirgiswalde (prosinec 2011)

Balíky se základními potravinami byly
láskyplně zabaleny do vánočního papíru,
obsahovaly kávu a sladkosti, zubní pasty a
zubní kartáčky, malé hračky, pomůcky na
malování, materiál pro tvorbu malých výrobků,
také teplé ponožky, čepice a rukavice. Na faře,
dne 20.12., tak mohlo být rozdáno celkem 115
balíků 101 rodinám. Dalších 20 balíků bylo
rozdáno chudým ve Velkém Šenově a v Lipové.
Reakce obdarovaných byla dojemná. Ne málo z těchto rodin neměla, vyjma balíku, žádné dárky pro
děti a nemohli pochopit, že neznámí lidé jim připravili takové překvapení.

Výdej potravin
Plánované výdejní místo potravin, pro rodiny v akutní nouzi, ještě nemohlo být vytvořeno z důvodu
nedostatku místa. Přesto se během roku 2011 podařilo rozdat deseti rodinám, celkem s 34 dětmi,
základní potraviny a kojeneckou výživu, jako pomoc v krizových situacích.
Tyto potraviny byly zakoupeny z finančních darů, z výtěžku šatníku a soukromých prostředků,
mnohokrát nakoupených v blízkém Německu, kde je mnoho potravin nyní levnější.

Školní stravování a svačiny
V září 2011 se zavedlo, dle vzoru Rakouska, placení obědů ve školní jídelně dětem z nejchudších
rodin, s tím že budou opravdu docházet do školy. V roce 2011 byly obědy placeny sedmi dětem.
Tento program byl velmi úspěšný. Motivace ke školní docházce byla skutečně výrazně vyšší. Také
matky se naučily omluvit při nemoci svých dětí tyto ve školní jídelně, jinak jim hrozilo vyloučení
z programu.

Školní stravování bylo placeno z finančních darů z Markt Schwaben/Bavorsko, tyto prostředky
shromažďoval farář v důchodu Rolf Laumann. Jeden oběd stál mezi 18 a 22 Kč, dle věku dítěte (0,72 –
0,88 EUR). Protože dárci sumu navýšili, mohli jsme dětem, které se účastnily aktivit charity na faře,
zakoupit i svačiny.

Práce s dospělými
V roce 2011 se podařilo rozšířit a prohloubit práci charity o kontakty s dospělými ze sociálně
znevýhodněných poměrů. Některé matky se nechaly přesvědčit nadšením svých dětí a pomáhaly při
přípravě oslav, například při křtech nebo Martinské oslavě.
Matky pomáhají při přípravě na oslavu (listopad
2011).

Často žádaly o radu a pomoc při řešení
dluhů na nájemném a vedlejších výdajů. Při
bližším zkoumání se často ukazuje, že
dotčené rodiny musí vycházet s nízkým
finančním obnosem, ale také se mnohdy
stanou oběťmi podvodníků. Není proto
ojedinělým případem že se někomu vnutí
dluh za vedlejší výdaje předešlého nájemce
(majitele), nebo platí doplatky služeb bez
vyúčtování Oběťmi se stávají především
matky samoživitelky. Charita Šluknov ještě
nedisponuje poradenským místem pro
právní a dluhové poradenství, proto jsme v takových případech doporučili navštívit Charitu Rumburk.
Charita Šluknov vidí velký úkol také v angažovanosti k odstranění předsudků vůči Romům. Události
léta 2011 ukázaly, jak rychle latentní předsudky mohou nabrat zastrašující formu. Charita zkouší skrze
novinové články, rozhovory a přednášky, především ale skrz uskutečnění osobních kontaktů vytvořit
mezi jednotlivými národnostmi jiný pohled.

Finance
Příjmy (1.6.-31.12.11)
Šatník
Fiananční dary*
Úroky

Výdaje (1.6.-31.12.11)
Materiály
Poplatky za vedení účtu
Služby (Školní stravování a jiné.)

Přebytek

Kč
12.405,00
276.556,87
587,37
289.549,24

31.102,66
510,00
11.011,16
42.623,82
246.925,42

* EUR-dary byly přepočítány denním kurzem v Kč. Největší obnos darů je 10.000 EUR, který je z darovacího
konta „Sociální práce Dr.Habel“ od sociálního zařízení při Ackermanngemeinde v Mnichově bylo převedeno na
účet OCH na koupi domu (237 450 Kč). Koupě byla uskutečněna v lednu 2012. Další dary na účet sociální práce
zde nejsou zahrnuty, jelikož k 31.12.2011 ještě nebyly převedeny.

Výhled
Nejdůležitějšími úkoly pro rok 2012 je rozšíření nabídek hlavně pro děti a mládež a práce v terénu,
zaměstnání a financování spolupracovníků na plný úvazek, registrace práce jako sociální služby a
renovace domu charity. Další činnost bude probíhat jako dosud, přičemž se bude dle potřeby
flexibilně reagovat.
Rozšíření nabídek

Nabídky pro děti by měly být rozšířeny tak, aby dům pro ně byl otevřen denně od pondělí do pátku,
při zvláštních příležitostech i o víkendu. Dopoledne by se mělo pracovat s menšími dětmi, které
z jakýchkoliv důvodů nenavštěvují školku nebo předškolní vyučování. Mělo by se jednat jen o malou
skupinu - maximálně -10 dětí – s cílem zajistit individuální pozornost. Odpoledne jsou nabídky
přizpůsobeny větším dětem. I nadále klademe velký důraz na kreativní práci, na hudbu a tanec a
společné vaření a pečení. Větším dětem bude nabídnuta pomoc při doučování a vypracování
domácích úkolů, některým i pomoc při čtení a psaní.
Práce v terénu

Abychom dokázali rodinám lépe pomáhat, je bezpodmínečně nutné rozšířit práci v terénu. Zkušenosti
ukazují, že je nutný intenzivní neustálý kontakt s rodinami v akutní krizi.
Spolupracovníci na plný úvazek

Při veškerém nadšení a křesťanského odhodlání je jasné, že jsou to lidé v pracovním věku – a to je
většina dosud dobrovolně pracujících spolupracovníků charity Šluknov – a proto potřebují placenou
práci. V současné době běží několik žádostí, případně jsou ve fázi přípravy, kterými se mají získat
finanční prostředky pro alespoň tři, dosud dobrovolné, pracovníky a jednoho sociálního
pracovníka/pracovnici.
Registrace

Abychom získali dlouhodobé dotace od příslušných ministerstev, případně kraje Ústí nad Labem, je
nutné nechat práci charity jako sociální práci zaregistrovat. Pracujeme na tom, abychom co nejdříve
splnili všechny předpoklady.
Renovace

Dalším velkým úkolem, který nás v roce 2012 čeká je renovace (rekonstrukce) domu charity. Nové
pokrytí a izolace střechy, izolace zdiva. Nutné je vybudování ústředního topení (plyn a dřevo), jelikož
dům v zimním období takto nelze využívat. Je nutná výměna vodovodního potrubí a sanitární zařízení
( až na jedno WC, které se již dá používat). Pro tyto rekonstrukce budou nutné finanční prostředky ve
výši tří milionu Kč (120 000 EUR).

Poděkování
V roce 2011 by práce charity Šluknov nebyla možná, kdybychom nedostali tolik podpory z různých
stran. Velký dík patří všem dobrovolným pomocníkům, kteří do této práce vložili mnoho času a
energie aby pomohli lidem na okraji společnosti. Velký dík patří arciděkanovi P. Pavlovi Procházkovi,
který se zasadil o založení charity, poskytl bezplatné zázemí na faře a často aktivně pomáhal,
například při dopravě oděvů, ale především v mnoha záležitostech poradil a duchovně doprovázel.
Růženě Kavkové, ředitelce diecézní charity a jejím spolupracovníkům děkuji za podporu při zakládání
a začínajícím budování Oblastní charity Šluknov, stejně tak i kolegyním ostatních charitních míst a
Diecézi Litoměřice.

Zaplať Pán Bůh všem, kteří nás podporovali a překvapili finančními dary. Díky jejich velkorysosti bylo
možné koupit charitní dům, zaplatit dětem školní stravování, lidem v nouzi předat potraviny a
realizovat pro děti pestré a zajímavé nabídky.
Děkuji také sociálnímu zařízení při Ackermanngemeinde, které umožnilo založit německý sponzorský
účet. Všem, kteří pomohli věcnými dary – oděvy nebo nádobí - , vánoční balíky nebo sladkosti – všem
srdečné díky. Dík patří také městu Šluknovu, které se rozhodlo pro prodej domu charitě.

Šluknov, 9.3.2012

Dr. Evelin Habel, ředitelka

