
 místo konání: Masarykovo náměstí v Jihlavě 

 2. 5. 2016 

  stavění májky 

 7. 5. 2016 

 od 11.00 Den růžových vín  |  pořadatel Fabes s.r.o. 
 13.30 folklorní soubor Okřešánek z Okříšek
 15.00 Zaplétání májky  |  účinkují soubory Pramínek 

Jihlava, Studánka Žďár nad Sázavou, Kalamajka 
Havlíčkův Brod, Vysočan Jihlava a muzika složená 
z muzik jednotlivých souborů

 17.00 folklorní skupina Praslica ze slovenských Kozárovců
od 19.00 hraní a zpívání k poslechu i tanci – cimbálová muzika 

složená z účastníků akce  |  pořadatel statutární 
město Jihlava

 13. 5. 2016 

 od 8.00  Jarní květinový jarmark
10.00, 12.00 a 14.00 
  vystoupení spolku emeritních umělců pražských 

FIAKR – písničky staropražské, české lidové, 
ale i Osvobozené divadlo a Semafor

11.00, 13.00 a 15.00
  kejklířsko-žonglérské vystoupení Vojty Vrtka z Doudleb
 16.00 folklorní vystoupení Pramínek a Šípek Jihlava, HSPT 

Vysočan Jihlava, FS Dřeváček Jihlava u májky  
|  pořadatel statutární město Jihlava

 16. 5. 2016 

  kácení májky

 27. 5. 2016 

17.00–22.00  Muzejní a galerijní noc  |  pořadatel Muzeum 
Jihlava a OGV Jihlava.

 22.00 Noc na Karlštejně  |  promítání fi lmu v horní části 
náměstí  |  pořadatel statutární město Jihlava

#KV tEN$ na nÁM stí

 www.jihlava.cz  
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Posláním je pomoc a podpora 
potřebným. „Oblastní charita Jihla-
va je profesionální organizace, která 
poskytuje pomoc a podporu potřeb-
ným lidem a jejich okolí. Pracovníci 
i dobrovolníci kladou důraz na lid-
skou důstojnost a duchovní hodno-
tu každého člověka. Usilují o změ-
nu postojů lidí vedoucí ke zvyšování 
společenské soudržnosti.“ 

Tak zní poslání této organizace, 
která je jednou z deseti oblastních 
Charit brněnské diecéze a jednou 
ze tří set Charit, které sdružuje 
Charita Česká republika.

Diecézní charita Brno - Oblast-
ní charita Jihlava je církevně práv-
nická osoba, jejímž zřizovatelem je 
biskup brněnský. Je tedy součástí 
katolické církve.

„Naše organizace vznikla 13. srp-
na 1992 jako dobrovolná aktivita 
lidí, kteří chtěli pomáhat bližnímu 
v nouzi. To vše bez ohledu na věk, 
pohlaví, politické smýšlení, rodinné 
uspořádání, zdravotní stav, sexuál-
ní orientaci, sociální a ekonomickou 
situaci a postavení, jejich příslušnost 
k etnické nebo národnostní menšině, 
víře, náboženství a kultuře,“ před-
stavuje Charitu Michal Novotný, 
ředitel organizace. 

Sociální i zdravotní služby 
nejen v Jihlavě

„Postupem času se naše organiza-
ce profesionalizovala a rozrůstala o 
další projekty, které měly naplňovat 
poslání organizace - službu milosrdné 
lásky lidem v nějakém ohrožení nebo 
nouzi,“ uvedl Novotný. 

Hlavní činností je tedy poskytová-
ní sociálních a zdravotních služeb 
těm osobám, které z důvodu svého 
věku, částečné ztráty soběstačnos-
ti a zhoršeného zdravotního stavu 
nejsou již samy schopny zajišťovat 
plně své životní potřeby nebo jsou 
z různých důvodů ohroženy sociál-
ním vyloučením. 

V současné době sahá území, kde 
jsou uskutečňovány služby Oblast-
ní charity Jihlava, od Jihlavska až 
po Telčsko a Dačicko. „Nepůsobíme 
tedy jen v Jihlavě a okolí. Naše působ-
nost sahá téměř k hranicím s Rakous-
kem,“ vysvětlil dále Novotný.

Komu konkrétně Charita 
pomáhá?

Zde přinášíme výčet služeb, které 
Oblastní charita Jihlava poskytuje:

- nemocným a nevyléčitelně 
nemocným na sklonku života - 
Charitní ošetřovatelská služba Jih-
lava, Bárka – Charitní domácí hos-
picová péče Jihlava

- seniorům a zdravotně znevýhod-
něným - Charitní pečovatelská služ-
ba (Luka nad Jihlavou, Kostelec, 

Telč, Nová Říše, Kamenice), Den-
ní stacionář Pohodář Luka nad Jih-
lavou

- osobám s mentálním a tělesným 
postižením - Adapta Jihlava a Osob-
ní asistence Dačice

- dětem a mládeži - Nízkoprahové 
kluby (Vrakbar Jihlava, Erko Jihla-
va, ZASTÁVka Telč, Maják Luka n. 
Jihlavou)

- rodinám s dětmi - Klubíčko Jih-
lava

- lidem se závislostí - Centrum U 
Větrníku a Následná péče Jihlava

- lidem ze sociálně vyloučených 
lokalit - Terénní programy SOVY

- preventivní programy pro školní 
děti - Centrum primární prevence 
Vrakbar Jihlava, Pohádková školič-
ka

- další - Domovinka Dačice - šat-
ník, Sběr šatstva, Dobrovolnické 
centrum

Nová služba může pomoci 
i lidem z Jihlavy

Mezi zcela nové služby Oblast-
ní charity Jihlava patří Denní sta-
cionář Pohodář v Lukách nad Jih-
lavou. Denní stacionář Pohodář je 
zařízení pro seniory a zdravotně 
postižené. Mohou je využít lidé 
z Luk a okolí, ale i lidé z Jihlavy. 
„Například lidé z Březinek by moh-
li služeb využít, Luka mají relativně 
blízko a doprava není problém. Pra-
covníci stacionáře totiž své uživatele 

sváží autem,“ uvedl M. Novotný.
V rámci služby je poskytována 

pomoc při zvládání běžných úko-
nů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, poskytnutí stra-
vy, aktivizační činnosti jako ruč-
ní práce, besedy, rehabilitační cvi-
čení, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociál-
ně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv. Služba sídlí 
v bezbariérovém přízemí zrekon-
struované budovy bývalé sýpky 
v Lukách nad Jihlavou. K dispo-
zici je například i bazén. Zájem-
ci se mohou obrátit na vedou-
cí služby T. Chlupáčkovou – tel. 
734 172 277.

Potřebných je více
„Naše služby pomáhají širokému 

spektru potřebných lidí. Vnímáme 
však, že jsou zde stále ještě lidé, kterým 
se pomoci nedostává – kteří z pomysl-
ného síta vypadávají. Naším přáním 
je, aby i tito lidé měli šanci na lepší, 
důstojnější život. Toho bychom rádi 
dosáhli novou strategií, jež má za cíl 
vyhledat ty nejpotřebnější a nabíd-
nout jim adekvátní pomoc. Je to běh na 
dlouhou trať, ale věříme, že s pomocí 
všech našich podporovatelů, dárců a li-
dí dobré vůle, kteří se již nyní zapojují 
například do Tříkrálové sbírky, se naše 
snahy naplní,“ řekl závěrem Michal 
Novotný.

Více informací na www.jihlava.cha-
rita.cz. -tz- 

Představujeme

Oblastní charita Jihlava pomáhá
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