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CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ
LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY  *  DOVOLENÁ PRO KAÎDÉHO  * SENIOR +55

EXOTIKA  - záloha 500 Kã, slevy  -20 %, dûti aÏ 0 Kã!
HORY 2015/16 – nákupem vãas u‰etfiíte! Tip: Itálie od 5 400 Kã, bus, 4x nocleh, 4x skipas!

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

Hnutí humanitární pomoci vzniklo
v Blansku jiÏ zaãátkem roku 1990 jako bez-
prostfiední reakce na zaloÏení V˘boru dob-
ré vÛle Olgy Havlové. Hnutí zaloÏila Jana
Kratochvílová, která spoleãnû s manÏelem
MUDr. Jaromírem Kratochvílem vede hnu-
tí dodnes, tedy celé ãtvrtstoletí. 

Paní Kratochvílová, jaké byly zaãátky
charitativní ãinnosti v Blansku?

Malá skupina lidí z Blanenska mûla sice od-
hodlání a nad‰ení, ale v té dobû scházely zku‰e-
nosti a také jakákoliv legislativa. S manÏelem
jsme se vydali do svûta „na zku‰enou”. Nav‰tívila
jsem pracovnû Holandsko a Itálii a s manÏelem
jsme mûsíc pob˘vali v Kanadû. Záhy jsme ale 
zjistili, Ïe není moÏno v‰echny poznatky ze 
zahraniãí slepû pfievést do na‰í praxe, zákonÛ ano-
rem; bylo tfieba vzít v potaz zdej‰í zvyklosti, men-
talitu a také moÏnosti, vãetnû finanãních. 

JiÏ v roce 1993 jsme díky grantÛm a darÛm
od rÛzn˘ch organizací i soukrom˘ch osob otev-
fieli denní stacionáfi Olga (pojmenovan˘ po paní
Havlové), kter˘ byl tehdy urãen jen pro dívky
a Ïeny s mentálním postiÏením.

Od té doby jste v budovatelském úsilí 
u‰li velk˘ kus cesty.

Ano, od roku 1995 jsme provoz stacioná-
fie roz‰ífiili také pro muÏe se stejn˘m postiÏe-
ním. V roce 1997 jsme v sousední budovû
zprovoznili dílny a sociální zázemí pro muÏe.

Stále se v‰ak jednalo jen o denní stacionáfi.
âím dál ãastûji se objevovala potfieba na‰ím kli-
entÛm dopfiát vlastní domov, a proto jsme vybu-

dovali v okrajové ãásti Blanska, v Klepaãovû,
chránûné byty - Centrum VELAN .

Kolik máte v souãasné dobû klientÛ v
obou objektech?

Centrum Velan disponuje ubytováním pro
8 trvale bydlících osob; momentálnû zde
bydlí 7 klientÛ.

Do denního stacionáfie Domov Olga dochá-
zí v prÛmûru 35 klientÛ dennû. Mají zde k
dispozici pracovní dílny textilní, stolafiskou,
rukodûlnou a hrnãífiskou, která je vybavena to-
ãírnou s hrnãífisk˘m kruhem. Klienti se také
vûnují práci na zahradû, v kuchyni a úklidové
ãinnosti. V̆ robky z dílen jsou prodávány
v prodejnû Karitásek, která má i vlastní e-shop,
kde si mohou zájemci zakoupit produkty na-

‰ich klientÛ a finanãnû tak podpofiit provoz sta-
cionáfie. KlientÛm je poskytována rehabilitace,
muzikoterapie, v‰eobecné vzdûlávání v PC tfií-
dû a tfieba také cílená sexuální v˘chova. 

Cílem Va‰í charitativní ãinnosti jsou men-
tálnû postiÏení lidé, proã jste si zvolili právû
tuto skupinu sociálnû handicapovan˘ch?

Do roku 1989 nemûli mentálnû postiÏení lidé
prakticky Ïádnou podporu; alespoÀ tady
v Blansku. V tehdej‰ím Svazu invalidÛ byly sek-
ce pro vozíãkáfie, nesly‰ící a podobné zdravotní
vady, ale starost o mentálnû postiÏené byla pou-
ze na rodinû. My se dnes snaÏíme pomoci rodi-
nám tûchto dûtí, ale i dospûl˘ch postiÏen˘ch,
s nároãnou péãí o jejich blízké. Nejen to, na‰í
snahou je vyuÏitím v‰ech odborn˘ch znalostí
a metod pomoci tûmto postiÏen˘m v jejich za-
pojení do bûÏného Ïivota v co nejvût‰í mífie. Je to
obtíÏn˘ úkol, ale nutn˘; pfiebíráme do jisté míry
odpovûdnost za to, Ïe v dobû, kdy se rodiãe tûch-
to klientÛ uÏ o své potomky nebudou moci po-
starat, bude tady nûkdo, kdo pomÛÏe.

Va‰e hnutí je nestátní, nezisková organi-
zace, jak se dafií zaji‰Èovat financování pro-
vozu Domova Olga i Centra Velan?

Neziskové organizace v sociální sféfie jsou
velmi flexibilní, dokáÏí se pohotovû pfiizpÛsobit
potfiebám v konkrétním regionu. Proto je jejich
provoz relativnû levn˘; nicménû bez podpory
státu by se neobe‰ly. V souãasnosti tvofií pod-
pora státu, kterou dostáváme prostfiednictvím
Jihomoravského kraje a mûsta Blanska, pfiibliÏ-
nû 30 % nákladÛ, dal‰ích cca 30 % získáváme

z plateb klientÛ, asi 5 - 10 % pochází z prodeje
v˘robkÛ na‰ich dílen, a zbytek, tedy zhruba tfie-
tinu, musíme zajistit ze sponzorsk˘ch darÛ. 

Zajistit tak velk˘ podíl financí od sponzo-
rÛ urãitû není snadné.

JiÏ 25 let se to nakonec vÏdy podafiilo, ale
je pravda, Ïe tento úkol je rok od roku obtíÏ-
nûj‰í. Letos jsme zaloÏili Klub pfiátel
Domova Olga; jeho ãlenové mohou pomoci
formou pravideln˘ch pfiíspûvkÛ nebo jedno-
rázov˘ch darÛ. Na oplátku dostanou men‰í
pozornosti a pfiedev‰ím jsou informováni
o provozu na‰eho stacionáfie a o tom, na ja-
k˘ konkrétní úãel byly jejich peníze pouÏity.

Klub má svoje stránky www.prateledo-
movaolga.cz, kde je moÏno se zaregistrovat.

âlenství v tomto klubu asi není jediná
moÏnost jak pomoci?

Uvítáme jakoukoliv formu sponzorování,
dárci mohou prostfiedky zaslat pfiímo na ná‰ 
úãet 6333631/0100, vhodná pomoc je také for-
mou nákupu v˘robkÛ z na‰ich dílen v prodej-
nû Karitásek. V pfiípadû zájmu mÛÏeme po 
dohodû pro firmy zajistit dodávku napfiíklad ta‰ek
s vánoãním motivem a dal‰í zajímavé produkty
práce na‰ich klientÛ. Více informací je moÏno
získat na na‰ich stránkách www.hhp.cz, kde je ta-
ké provozován e-shop prodejny Karitásek.

Paní Kratochvílová, dûkuji za informace
a pfieji Vám hodnû dal‰ích úspû‰n˘ch let
Va‰í prospû‰né ãinnosti.

Petr Hanáãek
Foto: ph

HNUTÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI
Domov Olga a Centrum Velan

Pfiedsedkynû HHP Jana Kratochvílová.


