MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA

Dále čtěte:

• Marie Farná dostala Cenu
hejtmana (str. 2)
• Blíží se další pyžamová
párty (str. 3)
• Rozhovor s Janem
Hanušem (str. 4)
• Další nové rubriky!
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CITÁT MĚSÍCE: Chcete-li pobavit Pána Boha, seznamte ho se svými plány do budoucna. (Woody Allen)

Letos se mnohé změní

1. lednem začíná nový rok, dvoutisícísedmý v pořadí a většina z nás se ptá, co
asi přinese. Je často slyšet heslo: „Dále pokračujeme nově“ a opravdu lidem
patřícím k Charitě Opava se mnohé změní.
Ti, kteří se setkávají se sociálními služ- ostatní služby poskytované Charitou
bami jako klienti nebo jako zaměst- Opava jsou od této daně osvobozeny.
nanci či dobrovolníci, věří, že násle- Vedoucí sociálních projektů si oddechdujících 365 dnů bude rokem kvality. li, chráněným dílnám přibyly starosti
Vstupuje v platnost nový zákon o so- stejně jako Elišce Heiderové z Krámku
ciálních, který skrze systém sociálních u Josífka. Pečlivě se připravovala, prodávek umožní klientům vybrat si orga- tože její život v zaměstnání se obrátí
nizaci, které důvěřují a tím přerozdělit naruby: musí zvládnout záludnosti
značnou část státních peněz určených DPH, udělat inventuru, přecenit zásopro tuto oblast. Jakost služeb budou by, nastavit jinou strategii zásobování
hlídat i jasně deﬁnované standardy obchůdku, účetní program VEMA
kvality. Větší podporu získají terénní a k tomu se věnovat praktikantce proslužby, které přinášejí odbornou po- jektu PRAPOZA. Být tak „sám voják
moc do rodin starajících se o nemoc- v poli“ a bez pomoci ekonomického
ného člověka.
úseku, těžko by se jí začínalo. Radikální
Další novinkou je DPH. V rámci chrá- řez udělaly i Chráněné dílny sv. Josefa
něných dílen, při poskytování reklam- v Jaktaři. Zaměřily se více na kompleních služeb, pronájmu a prodeje zboží tační práce a s napětím čekají, nakolik
a výrobků se organizace stane plátcem jim ekonomické ukazatele dovolí věnodaně z přidané hodnoty. Všechny vat se výrobě keramiky, šití a ostatním
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programům, které z velké části převzala dílna ve Vlaštovičkách.
K tomu, aby se Charita Opava na poli
poskytovatelů sociálních služeb neztratila, velkou mírou přispívá způsob
propagace organizace na veřejnosti.
Spolupráce s profesionálním novinářem a graﬁkem přináší své první ovoce. Základem těchto aktivit je nové
logo, které najdete v záhlaví Charitníku
i Domovníku. Postupně jej bude možné vidět i na hlavičkovém papíře, charitních autech, letácích atd. Spojením
zažitého logotypu charity CARITAS,
kterým je červený motiv slunce jako
životodárného zdroje, jako něčeho
všeobjímajícího, s modrým motivem
Hlásky, odvozeného od panoramatu
města Opavy, znázorňují určité sociální společenství a jeho soudržnost, spolupráci, vzájemnou pomoc. Tedy obraz,
který každý zaměstnanec i dobrovolník
Charity Opava nese ve svém srdci.

Slovo ředitele
První Domovník
Možná s překvapením se právě teď
díváte na současnou tvář vnitřního
časopisu Charity
Opava, který vstupuje do nového roku
s názvem Domovník. Proč taková změna? Původní jméno Charitník dostaly informace o naší
organizaci, které pravidelně vycházejí
v Hlásce a které čte přibližně 50 tisích
lidí z Opavy a okolí. S odbornou pomocí profesionálního novináře Ivo Mludka
a graﬁka Martina Feikuse dostává duše
Charity Opava i své tělo, svou vnější
podobu. Nové logo, graﬁcký manuál,
prezentace organizace před veřejností
i obraz, který si každý zaměstnanec či
dobrovolník nese ve svém srdci.
Domovník by chtěl ukázat, kdo jsou ti
chariťáci působící v Hošticích, Jaktaři,
Opavě, Vlaštovičkách či v dalších okolních obcích, kde navštěvují své klienty.
Na první straně tohoto měsíčníku byste
měli najít to nejdůležitější, co se ve spojitosti s charitou odehrálo. Druhá a třetí
strana přinese přehled událostí (stalo se)
a připravované akce (stane se). V rozhovoru na straně čtvrté bychom se mohli
navzájem představit a v následujícím
Hyde Parku se obohatit o různé pohledy na skutečnosti uvnitř organizace, na
život, na svět, v pravidelné rubrice také
novinky z oblasti sociální práce. Poslední
strana bude věnovaná společenské kronice, inzerátům a listárně. Svoje náměty
a dotazy můžete směřovat na Štěpánku
Gecovou (tel. 731625779, e-mail: gecova@charitaopava.cz).
Charita Opava je velké společenství lidí,
kteří spolu s uživateli služeb prožívají tolik zajímavého. Věřím, že náš Domovník
nebude mít nouzi o příběhy a události
z každodenního života, skrze které se
budeme více znát a budeme si blíž.
Jan HANUŠ, ředitel

PODPOŘTE NÁS
DMS stojí 30,- Kč
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Slibná spolupráce s hypermarketem TESCO

Prodali jsme všechny zásoby

Během adventních víkendů se konala v hypermarketu
Tesco sbírka pro děti ze stacionáře Mraveneček. Výtěžek
96 293 korun, který podpoří děti s těžkým tělesným
a mentálním postižením, je o téměř 10 tis větší ve
srovnání s loňským rokem. Děkujeme dobrovolníkům,
zaměstnancům Tesca a všem, kdo tuto sbírku podpořili.

Velká poptávka po výrobcích chráněných či rehabilitačních
dílen způsobila, že na konci roku 2006 jsme neměli prakticky
co prodávat. Do situace zasáhl i nový zákon o sociálních
službách, který chráněné dílny vyřadil ze systému sociálních
služeb, čímž se ocitly bez dotací ze státního rozpočtu a musely se soustředit na ﬁnančně výhodnější kompletační práce.

DMS Charita Opava
na tel číslo 87777
Děkujeme!
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STALO SE
• Od 1. ledna jsme plátci
DPH
S účinností od 1. 1. 2007 se Charita Opava stala plátcem daně z přidané hodnoty
podle § 95 odst. 7 zákona č. 235/2004
Sb. Tato změna se bude týkat pouze
zdanitelného plnění u těchto činností:
chráněné dílny, reklamní služby, pronájem a prodej zboží a výrobků. Všechny
ostatní služby poskytované Charitou
Opava jsou od daně z přidané hodnoty
osvobozeny. Přidělené identiﬁkační číslo
je CZ43964591.

Cena pro Marii Farnou
Významného ocenění se dočkala paní Marie Farná, uživatelka služeb Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné. Marie Farná píše
od roku 1993 poezii, je autorkou několika básnických sbírek. Letos byly dvě
z nich oceněny v rámci 3. ročníku Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje.
Básnířka Marie Farná má z ocenění ní básnické sbírky Střípky a Rekvizity
pochopitelně radost. „Po osmi měsících lásky,“ vzpomíná. Soutěž, v níž uspěstrávených v léčebně jsem zrovna přišla la, je určena autorům děl literárních,
domů. A čekala mě radostná zpráva, že publicistických, zpravodajských a daljsem získala čestné uznání hejtmana ších, které přispívají k poznání probléMoravskoslezského kraje za své posled- mů občanů se zdravotním postižením

• Mikulášské nadělení
pro ředitelství charity
Ponožku s tradiční mikulášskou nadílkou, ke které patří buráky, mandarinky,
pomeranče, perník a různé druhy sladkostí, letos dostali i zaměstnanci ředitelství. Černá barva ponožky sice nevěstila
nic dobrého, dalo se očekávat uhlí nebo
něco podobného – vždyť nikdo není dokonalý. Naštěstí se předpoklady nevyplnily a všichni byli spokojeni. Příjemnou
atmosféru dokreslila i důstojná postava
sv. Mikuláše s košíkem zaručeně katolických jablek v neopakovatelném provedení Pavla Rychty.

• Skupina Zpívající kytky
rozdávala radost
V prosinci minulého roku se takřka každý
víkend konalo vystoupení skupiny Zpívající kytky, kterou tvoří obyvatelé Domu sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách. Jedním z mnoha míst,
kde svou hudbou rozdávali radost, byl
například nový penzion pro seniory ve
Slavkově. Hudebníci se na svá vystoupení
poctivě připravovali celého půl roku, takže
se není co divit, že ve Slavkově i všech dalších místech sklidili velký úspěch. V pátek
5. ledna své umění představili také obyvatelům Vlaštoviček při Tříkrálovém koncertu v kapli charitního domu.

KALENDÁRIUM
• V lednu 1990 byla v naší republice obnovena činnost České katolické Charity, která se od roku 1951 musela podřídit
komunistickému režimu. V Opavě společenství žen otevřelo tzv. farní šatní skříň
v zákristii kostela Sv. Ducha.
• V lednu 1991 sestry dominikánky
nabídly tehdejší Oblastní charitě Opava
objekt kláštera ve Vlaštovičkách.
• 14. 1. 1992 se pod hlavičkou charity
v Opavě konal seminář křesťanských
lékařů.
• 1. 1. 1997 byla dekretem nově vzniklé Ostravsko-opavské diecéze zřízena
Diecézní charita ostravsko-opavská.
Jednou ze základních složek se stala
i Oblastní charita Opava.
• 25. 1. 2001 byl změněn název Oblastní charity Opava na dnešní Charita
Opava.
• V lednu 2003 byla střediska Občanská poradna, Charitní ošetřovatelsko-pečovatelská služba a Neškola přemístěna na Kylešovskou ulici č. 10 do budovy pronajaté od sester františkánek.
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a podporují myšlenku jejich společenské integrace. „Jsem šťastná, že mohu
být zase společně se svým manželem
v našem chráněném bydlení, které nám
poskytuje Charita Opava,“ dodává
Marie Farná. „Den mého ocenění loni
v prosinci byl jasný a pestrý, jako náruč
květin, které jsem dostala. A v mé duši
se rozsvítilo světlo radosti a vděčnosti
nad tím, že jsou na světě lidé, kteří nám
pomáhají nést těžký kříž duševního
onemocnění.“
Kresby k básním ve sbírce Rekvizity
lásky, vydané v roce 2004, jsou její,
sbírku Střípky z roku 2006 ilustroval
manžel autorky Milan Farný. Dalšími
oceněnými jsou Tereza Vejsadová za
choreograﬁi společného tanečního vystoupení handicapovaných a zdravých
tanečníků s názvem „Setkání“, Pavel
Sláma za díla z výtvarného katalogu
„Sochy“ a Kamil Štabla za cestopis
Protest Ride – Europa 2006.
Letošní udělení ceny hejtmana bylo
spojeno s vernisáží výstavy Svět kolem
nás v Nové síni GVUO v Ostravě-Porubě. Vystavené práce byly z velké části vytvořeny při arteterapii. Lidé často
dokáží mnohem lépe sdělit své emoce
a pocity pomocí výtvarného projevu.
Díla na uvedené výstavě mají jednu
výjimečnou vlastnost – mohou se s nimi seznámit i lidé s postižením zraku.
Obrazová plátna jsou totiž namalovaná strukturálně tak, aby je návštěvník
galerie mohl vnímat také dotykem.

Nevidomý našel zaměstnání
Nová chráněná dílna ve Vlaštovičkách byla slavnostně otevřena teprve loni
v říjnu. Už teď ale můžeme s jistotou říci, že změnila životy mnoha lidí se
zdravotním postižením, kteří zde našli zaměstnání a radost z dobře vykonané práce. Jedním z nich je i Robert Tokár.
Robert Tokár je mladý hoch, který již se věnuje keramice či tkaní na stavu.
druhým rokem bydlí v Domě sv. Cy- Vedoucí dílny Andrea Sakreidová má
rila a Medoděje pro zrakově postižené pro Roberta Tokára slova chvály: „Pan
ve Vlaštovičkách. Je velmi tichý, oby- Robert je učenlivý a snaží se neustále
čejný mladík. Nebýt nevidomý, patrně zlepšovat.“ Kromě Roberta pracuje
byste jej ve městě přehlédli, tak jako v nově otevřené chráněné dílně ještě
spoustu dalších, které každodenně na dalších šest lidí se zrakovým handicaulici potkáváte. Loni 16. října se však pem, zbylí zaměstnanci mají postižení
událo něco, co Robertovi, stejně jako jiné. Všichni příchozí návštěvníci se
několika dalším obyvatelům domu, zá- mohou přesvědčit, že sortiment výsadním způsobem změnilo dosavadní
život a zaběhnuté rituály. Slavnostně
byla otevřena nová Chráněná dílna
ve Vlaštovičkách. „Pro některé naše
nevidomé obyvatele, kteří nikdy v životě nebyli zaměstnáni, je tato událost
opravdovým mezníkem a přináší jim
do jejich života skutečnou kvalitativní
změnu,“ vysvětluje vedoucí domu ve
Vlaštovičkách Petra Hrbáčová.
Sám Robert již dříve zaměstnaný byl,
avšak nyní je velmi obtížné, ne-li nemožné najít pro něj zaměstnání na
otevřeném trhu práce. Dnes už ovšem
každé ráno po snídani v 7.20 přijde do
chráněné dílny, oblékne si pracovní
oděv a od svých nadřízených se dovídá, jaká činnost ho dnes čeká. Většinou

robků je poměrně široký. „Aby práce
nebyla jednotvárná a naše výrobky byly
co nejzajímavější, snažíme se keramiku
kombinovat s živými květinami nebo
s jinými materiály, například oplétáním proutím,“ dodává na vysvětlenou
Andrea Sakreidová a na závěr ještě
zdůrazňuje, že se zaměstnancům dílny včetně Roberta snaží maximálně
přizpůsobit podmínky a pracovní postupy. A co na to vše říká sám Robert?
Podle jeho vlastních slov ho práce
v dílně uspokojuje a cítí se tam spolu
s dalšími zaměstnanci dobře.
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Další pyžamová párty
Co si vzít na sebe? Pyžamo nebo noční košili? I takové dilema řeší uživatelé
služeb Klubu sv. Anežky, když pro ně personál v době masopustní uspořádá
pyžamovou párty.
Období mezi dobou vánoční a Pope- veselí a vtipkují, zvláště tehdy, když jeleční středou křesťanská tradice na- jich společníkem je šikovný personál.
zývá masopustem. Tento „čas šašků, Při vzpomínkách se rádi vracejí do let,
bláznů a komediantů“, dobu plnou kdy si právě při tancovačkách a růzradovánek, naplno prožívají i uživatelé ných jiných radovánkách našli své ceslužeb Klubu sv. Anežky, denního sta- loživotní partnery.
cionáře pro seniory. Někdo by si mohl V loňském roce se v rámci dopoledmyslet, že starý člověk už chce jen klid ního aktivizačního programu mohli
a pohodu. Aby ho nikdo nerušil a on poprvé zúčastnit i pyžamové párty.
mohl dřímat v křesle nebo sledovat Pocity byly ze začátku smíšené. Někdo
televizní program. Určitě se to nedá se hodně těšil, jiný nebyl moc nadšeříci o návštěvnících Klubu sv. Anežky. ný. „Ale personál je zkušený, umí lidi,
I když jsou to lidé s psychickým nebo se kterými prožívá téměř každý den,
fyzickým handicapem, velice rádi se dobře motivovat,“ říká vedoucí zaříze-

ní Jana Řehulková a dodává: „Motivace
je velmi důležitá. Je téměř pravidlem, že
právě ti, kteří jsou před zahájením programu rozpačití, při samotné realizace
pookřejí a jsou pak spokojeni.“ V rámci
hodnocení celoroční práce byla právě tato akce posouzena uživateli služeb i zaměstnanci jako nejnápaditější
a nejzdařilejší.
Po loňských skvělých zkušenostech
chtějí ve stacionáři i letošní rok začít
v době masopustní hodně zvesela. Kromě tradičního trénování paměti, muzikoterapie, taneční a pracovní terapie
připravují v měsíci lednu druhý ročník
pyžamové párty a na únor v prostorách zařízení společenský ples.
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Stane se
• Pozvánka na ples

Zveme na ples Charity Opava, který se
uskuteční v sobotu 3. února v kulturní
domě ve Stěbořicíh. Zahraje skupina
TAC-TIC, připravena bude bohatá
tombola a občerstvení. Vstupenky jsou
k dostání na recepci charity v Jaktaři a
v den konání plesu na místě. Začátek
je ve 20 hodin. Vedoucí tříkrálových
skupinek obdrží vstupenku zdarma
jako poděkování za obětavou práci.

• Charitní zabíjačka

Na zabijačku jsou zváni v rámci masopustního veselí všichni zaměstnanci
Charity Opava. Akce proběhne v pondělí 19. 2. v Jaktaři od 12 h., na ochutnávku se pak můžete těšit asi kolem
třetí odpoledne.

• Adorace

Z důvodů pořádání Tříkrálové sbírky se v lednu neuskuteční pravidelná
adorace, kterou Charita Opava pořádá každý měsíc. V únoru se sejdeme ve
čtvrtek 1. 2. v kapli sv. Anny v 15 h.

Napsali o nás
• Méně volajících

O poznání méně volajících než loni
zaznamenali v listopadu a v prosinci
na lince důvěry. „Možná to způsobuje
počasí, na tuto část roku tolik neobvyklé,“ prozradila vedoucí linky důvěry v Opavě Hana Friedrichová. Jak
dále potvrdila, lidé se na prvním místě
obracejí s problémy v mezilidských
vztazích. „Nějaké sezónní věci jsou
až na dalších místech. Pokud třeba
volají kvůli Vánocům, jedná se zejména o osamělé lidi, kteří se o Vánocích
cítí osamoceni více než v jiném období
roku,“ doplnila Friedrichová.
„V psychiatrické léčebně pacientů
přibývá“ - MS deník 10.12. 2006

DPH přinese revoluci v ekonomice

Informace o tom, že Charita Opava se od 1. 1. 2007 stává plátcem DPH, je
důležitá. Mnozí zaměstnanci se proto právem ptají, jakým způsobem se to
dotkne jejich konkrétních, každodenních pracovních starostí. „Některá pravidla je možné deﬁnovat již na začátku roku, ale mnohé věci vyjasní až praxe,“
říká vedoucí ekonomického úseku Ing. Tomáš Schaﬀartzik a dodává: „Pokud
budete mít jakoukoliv pochybnost či se budete potřebovat v něčem ujistit, kontaktujte, prosím, Marii Zezulkovou, ráda Vám poradí.“
Jak většinou víte, od 1. 1. 2007 je Cha- kde bude uplatňovaná na výstupu daň
rita Opava plátcem DPH. Pokud budete ve výši 19% (Chráněné dílny sv. Josefa,
vyplňovat různé statistiky a formuláře, Chráněná technická dílna, Chráněná
kterých se pravidelně na začátku roku dílna ve Vlaštovičkách, Krámek u Jovyrojí spousta, je třeba uvádět jako sífka, většina služeb Wellness centra)
odpověď ANO, organizace je plátcem a 5% u sauny, nezdanitelné činnosti
DPH. Originál osvědčení s přiděleným zůstávají všem střediskům poskytuidentiﬁkačním číslem CZ43964591 je jícím sociální služby a jako třetí je tu
založen na sekretariátě. Tato změna se ředitelství, které bude mít zvláštní
bude týkat pouze chráněných dílen, postavení a kde bude uplatňován tzv.
masérských, rekondičních a regenerač- koeﬁcient.
ních služeb ve Wellness centru, proná- „Některá pravidla je možné deﬁnovat
jmu, reklamních služeb a prodeje zbo- již na začátku roku, ale mnohé věci
ží a výrobků. Všechny ostatní služby vyjasní až praxe,“ vysvětluje celou siposkytované Charitou Opava jsou od tuaci Ing. Schaﬀartzik. Pravidla, která
daně z přidané hodnoty osvobozeny.
je třeba nastavit už od začátku u všech
To znamená, že z hlediska DPH v or- činností, jsou tato:
ganizaci najdeme tři režimy: střediska, • nákup bude realizován výhradně od

plátce DPH, výjimky odsouhlasí Marie
Zezulková,
• u každého nákupu je třeba si nechat
vystavit daňový doklad,
• není možné realizovat nákup na jednu fakturu společně u středisek poskytujícími sociální služby a středisek
v režimu DPH, např. nelze realizovat
hromadný nákup kancelářských potřeb
pro Dílny sv. Josefa a Linku důvěry,
• doklady je třeba odevzdat na ekonomický úsek vždy do 8. dne následujícího po měsíci, ve kterém byl náklad
uskutečněn,
• při zpracování dokladů na pokladně
bude docházet k časovým prodlevám,
protože pokladní bude ke zpracování
potřebovat více času, při větším množství dokumentů bude nutné se předem
domluvit,
• auta, která jsou zařazena v majetku
dílem, budou vykazovat jízdy výhradně pro činnost dílen, nemohou jet
v rámci aktivity sociálního projektu,
• v knihách jízd je důležité věnovat po-

zornost sloupcům „Středisko“ a „Účel“
kam se napíše např. jednání, školení,
převoz osob či materiálu apod.,
• auta, která jezdí pro dílny, nebudou
k datu 1.1.2007 používat karty na čerpání pohonných hmot, platba se bude
u pumpy hradit v hotovosti a bude třeba nabrat plnou nádrž,
• při vyplňování druhé strany cestovních příkazů se vyplní pouze kolonky
až do sloupce 5, ostatní dopíší zaměstnanci ekonomického úseku,
• výdaje hrazené z určitých dotací
a grantů je třeba vždy ohlásit,
• faktury nad 5 tis. Kč a jejich znění
bude nutné v prvním čtvrtletí konzultovat s ekonomkou.
„DPH nám všem, a hlavně lidem na
ekonomickém úseku, zamotá řádně
hlavu a zkomplikuje život. První čtvrtletí roku 2007 bude tedy obdobím, kdy
se řada věcí musí vychytat a doladit,“
předpokládá Ing. Schaﬀartzik který ale
připomíná, že s pomocnou radou je
vždy připravena Marie Zezulková.
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ROZHOVOR MĚSÍCE

Vydám se rovně
mírně do kopce
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a pak

říká v rozhovoru Jan Hanuš, ředitel opavské charity
Ve funkci, která dost zásadně změnila jeho život, je již dva roky.
V následujícím rozhovoru se ovšem příliš neohlíží, ale spíše dívá
kupředu. Jan Hanuš - ředitel organizace se 180 zaměstnanci, člen
Zastupitelstva města Opavy, pastorační rady římskokatolické farnosti,
ale také hlava šestičlenné rodiny, na níž za poslední dva roky přibylo
nemálo šedivých vlasů.
• Jste ve funkci již dva roky. Když se
nyní díváte zpět, jak byste uplynulou
dobu zhodnotil?
Kromě toho, že mi přibylo mi asi 185
nových stříbrných vlasů, jsem si všiml,
že naše Charita Opava ušla velký kus
cesty. Změnili jsme se snad všichni.
Vnímám posun v otevřenosti, ve spolupráci. Obrovský krok udělala ekonomika. Je vidět nesmírné nasazení
a pracovitost na střediscích... A stále se
učím všem zaměstnancům děkovat.
• V Charitě Opava je často slyšet heslo: „Dále pokračujeme nově“. Jaké
má ředitel představy o tom, že dále
budeme pokračovat nově?
Mám pokušení říct: Budeme se zdravit ne „dobrý den“, ale „nový den“. Na
otázku „jak se máš?“ budeme odpovídat: „nově“... Ale teď vážně. Věřím, že
jsme připravení využít možností, které
nám přinese zákon o sociálních službách. Bude trvat minimálně několik
měsíců, než se všechno řádně „utřepe“.
Jsme nastavení na spolupráci, ﬂexibilitu, na zvýšené nároky na odbornost.
Začínáme používat nové logo, které
má vyjádřit snahu být organizací, která pracuje v Opavě, v našem městě.
Bude zapotřebí ještě úžeji spolupracovat mezi některými středisky navzájem, možná dojde k vytvoření jakýchsi

sdružení středisek... Rozhodně udržíme aktivity, která máme a budeme dál
pracovat na jejich kvalitách. Také nastal čas na to, abychom některá služby
dále rozvíjeli.
• Pro mnoho lidí jste optimista, který stále něco nového tvoří. Vidíte se
také tak?
Myslím, že zas tolik toho netvořím
- rodina se čtyřmi dětmi není velká výjimka. V zaměstnání začínám být optimistou s realistickými kořeny. Naštěstí
mám kolem sebe lidi, kteří mě stále učí
tím optimistou být.
• Byl byste schopen sestavit ze svých
zaměstnanců živý Betlém? Koho
konkrétně byste nominoval na jednotlivé posty? Které role by bylo těžké obsadit?
Myslím že bych byl schopen. Jakési
zkušenosti z minulých let mám. Dokonce o tom i vážně uvažuji, snad
příští rok. Pan Dušek by byl Jezulátko,
já bych vzal roli osla, zbytek by nebyl
problém... Nominace nemám hotovy,
proto se ještě stále můžete hlásit.

• Co je a co není pro ředitele problém?
Někdy je problém vybalancovat tvrdý
a měkký styl řízení. Mnohdy musím
přeřadit na ředitelskou tvář a to pak
přináší různé těžkosti. Věřím, že až
jednou skončím s ředitelováním, nějaké přátele ještě budu mít. Určitě mi
nedělá těžkosti rozdělit půl miliónu na
prémiích.
• Charita Opava již delší dobu usiluje
o prostory v centru města. Naposledy
se mluvilo o domu s kaplí na Rybím
trhu. V jaké fázi se jednání nacházejí
a jaké jsou představy o jeho případném využití?
Charita Opava by měla být vidět také
v centru města. Jednou z variant je
dům na Rybím trhu. V současné době
je podaná žádost a čekáme na rozhodnutí. Představy o využití prostoru jsou
velmi rozmanité: centrum sociální
práce s kontaktním místem, místo
pro setkávání a vzdělávání (přednášky,
Internet, charitní knihovna), pracovně nazvané komunitní centrum. Rád
bych přesunul ředitelství. Našly by se
tu i krásné prostory pro denní stacionář pro seniory.
• Jak se z pozice ředitele církevní
organizace, která poskytuje sociální
služby a zaměstnává znevýhodněné
občany, díváte na spolupráci se zástupci Statutárního města Opava?
Spolupráce se zástupci Statutárního
města Opava je dobrá. Nacházíme
společnou řeč. Výsledky jsou vidět
nejen v rovině komunikace s představiteli města, ale i v oblasti ﬁnanční
podpory sociálních služeb, které poskytujeme.

• Předchozí ředitelka Charity Opava Anna Ekslerová předává v září 2004 zodpovědnost
za vedení svému nástupci.

• Zaměstnanci CHOPS by rádi věděli, jestli na středisko přibude auto
a jestli dostanou pracovní boty.
Být kouzelníkem, řekl bych: „Auta nebudou zapotřebí, jednám s dodavatelem sedmimílových bot...“ Jako ředitel
se budu snažit, aby auto přibylo v nej-

bližších době. Pracovní boty - podle
ﬁnanční situace střediska CHOPS.
• Do funkce ředitele jste jmenován
na čtyři roky. Opětné jmenování Stanovy DCHOO umožňují. Uvažujete
o tom, kterým směrem se v roce 2008
vydáte?
Vydám se rovně a pak mírně do kopce... Samozřejmě, že o tom uvažuji,
zatím však jen zlehka. Ředitelování je
hodně těžká práce. Tento rok mně čekají ještě různé důležité úkoly, na které
se soustředím a pak uvidím. Rozhodovat se budu zhruba na podzim. Fakt
je, že mám charitu rád a v charitě se
mi líbí.
• Ve Vlaštovičkách pomáháte nemocnému P. Františkovi při liturgii. Kterou modlitbu se nejraději modlíte?
Modlitbu k andělu strážnému a také Ježíšovu modlitbu. A před jídlem:
„Pane Bože, hlad už mám, čtyři, tři,
dva, jedna, ham...“
• Jedna klientka Klubu sv. Anežky
se vyjádřila, že by pan ředitel stál za
hřích. Co Vy na to?
Raději nic... Myslím, že nikdo nestojí
za hřích, tudíž ani já ne.
• Je o Vás známo, že jste bravurním
řidičem. Nasbíral jste již nějaké body
za přestupky?
Zatím žádné, jsem totiž opravdu bravurním řidičem! Nerad bych body
začínal sbírat. Auto potřebuji denně,
hodně mi spoří čas.
• Jste ředitelem organizace se 180 zaměstnanci, hlavou rodiny se čtyřmi
dětmi, zastupitelem, členem pastorační rady římskokatolické farnosti. Mohl byste nám prozradit, jak je
možné to všechno zvládnout?
To bych také rád věděl! Nejdříve se
snažím být manželem, pak otcem,
pak ředitelem a pak tím ostatním. Jak
mi to jde, ať posoudí moje žena, děti
a zaměstnanci. A hlavně: „bez Božího
požehnání marné naše namáhání...“
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HYDE PARK

Propagace charity jako
narušení naší každodennosti

Ivo MLUDEK
Alfred Schutz, zakladatel fenomenologické sociologie, vrátil tuto vědní disciplínu zpět ke zkoumání „obyčejných“
všedních aktivit života, v němž lidé
žijí svůj svět každodennosti a nemají
důvod ptát se, je-li skutečně takový,
za jaký ho považují. Tyto jejich umně
postavené konstrukce však berou za
své v kritické, mezní situaci, kdy se jim
obraz světa boří a vyvstávají nové, naléhavé a zásadní otázky po jeho skutečném smyslu. Kdo se pak umí s takovou
mezní situací vyrovnat, může z ní vyjít
posílen, především pak o uvědomění
si skutečných hodnot svého života,
které předtím neviděl, nepovažoval za
zásadní nebo třeba pokládal za samozřejmé.
Učeně tato teorie vypadá jen do chvíle,
kdy si ji porovnáme se starým lidovým
příslovím, znějícím nám tak trochu
nesmyslně či přinejmenším nespra-

vedlivě: Koho Pánbůh miluje, toho
trápením navštěvuje.
Práce charity je nepřetržitou konfrontací s mezními situacemi, s tímto narušením každodennosti. Je střetáváním
s lidmi, jimž nemoc, úraz, zdravotní
postižení či nešťastné zřetězení okolností navždy, mnohdy velmi tragicky,
změnilo život. To, že mnozí z nich byli
schopni se porovnat se svým osudem,
najít si v něm své místo a někdy i vidět
svět kolem sebe čistěji a zřetelněji, než
my ostatní, je přes všechno trápení
fascinující. Stejně jako pomoc, které
se jim již dlouhých patnáct let dostává
právě prostřednictvím charity.
Loni jsem přijal nabídku ředitele Jana
Hanuše, abych se na této práci podílel
i já při formování nové strategie public
relations opavské charity. Během svých
přednášek na Caritas – Vyšší odborné
škole sociální v Olomouci na toto téma
jsem se ujistil, jak je právě práce s veřejností u charitativních organizací
často podceňována. Studenty stále dokola varuji: nebudujeme-li promyšleně
a cílevědomě svůj obraz na veřejnosti,
nesnažíme-li se o pestrosti, náročnosti
a prospěšnosti své práce zpravit okolí,
protože jsme přesvědčeni, že o bohulibosti naší činnosti se ví jaksi automaticky, velmi škodíme své organizaci
a tím i lidem, kterým máme pomáhat.
Zvláště studenti dálkoví, kteří již většinou v charitativních organizacích
pracují, však často namítají, že na to
nemají čas, peníze, prostor. Za těmito

argumenty bývá bohužel rozpoznatelná nechuť či neschopnosti změnit zaběhaný styl práce. Proto jsem ke spolupráci s opavskou charitou přistupoval
nejprve s jistou skepsí. Ta se po čase
rozptýlila, neboť po několika měsících
jsem už přesvědčen, že jdeme při rekonstrukci našeho mediálního obrazu
velmi dobrým směrem.
Sdělovací prostředky ovlivňují životy nás všech více, než jsme si schopni
připustit. Zároveň na tom ale není nic
zvláště složitého - média totiž nestojí
vně společnosti, ale jsou její součástí, jsou ovlivňována a samy ovlivňují.
Stejně tak práce charity, chcete-li Charity Opava, se neodehrává mimo běžné životy občanů Opavy a okolí. Neexistuje charita a vedle ní občané města,
neplatí my a oni. Jen o sobě asi nevíme
tolik, kolik bychom vědět měli.
Pokusíme se to společně měnit. Jsem
přesvědčen, že je to velmi důležité
nejen pro práci opavské charity, ale
také pro všechny obyvatele Opavska.
Každodennost našeho všedního života totiž může být tak trochu narušena - a tedy obohacena - poznáváním
mezních situací, se kterými se vy, zaměstnanci charity, neustále setkáváte
při své práci. Nebude vůbec na škodu,
zatřese-li to našim měřítkem hodnot,
o němž nemáme v pádící každodennosti mnoho důvodů sami uvažovat.
(Autor je místopředseda
Rady Charity Opava)

Změní se můj úhel pohledu?

Štěpánka GECOVÁ
V Charitě Opava se v poslední době
hodně diskutuje o tom, jaké je tohle
společenství lidí, které osud svedl
dohromady na pole poskytovatelů
sociálních služeb. Mnozí tuto otázku
znají pod pojmem „charitní duch“.
Prostě otázka po charismatu, identitě.
Někomu při něm naskakuje husí kůže,
jiný se bojí o práci, další se hrdě hlásí
ke křesťanství či ocení pěkné vztahy
nebo aspoň snahu se svým bližním žít
v míru, podat pomocnou ruku. Věřím, že dobře polovina zaměstnanců
by přikývla i ke slovům „nedostatek
času“. Pro existenci časového dluhu je
tu spousta objektivních příčin: hodně

práce, musí se vyřešit nepředvídané
a naléhavé situace, časté telefonáty, je
třeba věnovat pozornost klientům, kolegům, návštěvám... Tak s tím se nedá
nic dělat, tyto skutečnosti patří přece
k pracovnímu procesu a nelze je změnit. Opravdu je nelze změnit?
Jedné tmavé a bouřlivé noci se vracela po výcvikové plavbě do přístavu
bitevní loď. Moře bylo rozbouřené
a cáry mlhy velice ztěžovaly viditelnost. Najednou hlásila hlídka: „Přímo
před námi světlo!“ „Je na místě nebo se
pohybuje na stranu?“ zeptal se kapitán.
„Na místě, pane kapitáne,“ odpověděla hlídka, což ovšem znamenalo, že se
schyluje ke srážce. Kapitán dal rozkaz
signalistovi, aby vyslal tento signál:
„Hrozí kolize, žádám vás o změnu
kurzu o 20 stupňů.“ Přišla odpověď:
„Já žádám vás o změnu kurzu o 20
stupňů.“ Kapitán řekl: „Pošlete tohle:
Já jsem kapitán. Změňte kurz o 20
stupňů.“ Přišla odpověď: „Já jsem námořník druhé třídy. Žádám vás o změnu kurzu o 20 stupňů.“ Kapitán, který
už byl velmi rozezlen, vyštěkl rozkaz:
„Já jsem bitevní loď. Změňte kurz o 20
stupňů!“ Po chvíli se rozsvítil signál: Já
jsem maják.“ (Stephen Covey) Tolik

o posunu úhlu pohledu.
Z pohledu asistentky ředitele, která
má v popisu práce, mimo jiné, organizovat řediteli denní pracovní program a uhlídat věčně neposedný čas,
je těžko pochopitelné, proč kancelář
statutárního zástupce někdo potřebuje navštívit v neodkladné záležitosti i pětkrát za den, proč je nutné
podepsat smlouvy právě v den, kdy
budou předány partnerům nebo nově
nastupujícím zaměstnancům, proč je
nelehké pochopit, že programy ředitelů se plánují dopředu, proč je obtížné
domluvit si schůzku a pak na ni přijít,
proč je namáhavé porozumět tomu, že
asistentka jen stěží může se svým nadřízeným mluvit právě v okamžiku, kdy
by si druzí přáli.
Jedním z úhlů pohledu by také mohlo být: buďme rádi, že nejsme v Itálii.
Dalším třeba to, že německá přesnost
a preciznost by nás asi zabila či připravila o rozum nebo minimálně o další
čas. Konečně, žiji teď v očekávání, jak
se můj úhel pohledu změní, když od
1.1. 2007 předám úkoly asistentky ředitele někomu jinému.
(Autorka se v Charitě
Opava zabývá oblastí PR)

5

Sociální práce
Sociální pracovníci
společně

Když se řekne slovo tým, mnoho lidí
napadne tým fotbalový či hokejový,
málo koho napadne tým pracovní.
Co je to vlastně tým? Představuji si ho
jako partu nadšených lidí se společným cílem, která táhne za jeden provaz a dělá práci, která je baví. Troufnu
si říci, že na většině středisek v naší
charitě působí mnoho takových týmů.
Jeden z těch nových je tým sociálních
pracovníků.
Tento tým dostal nelehký úkol pokrýt
sociální práci na všech střediscích
Charity Opava. Přibylo nám sice více
práce, ale také více motivace a nadšení, protože není nic lepšího, než když
můžete dělat práci, která má smysl,
která Vás naplňuje a máte podporu
vedoucích středisek a svých kolegů.
Před půl rokem, když se sociální pracovníci potkávali, navzájem toho
o sobě ani o své práci na střediscích
moc nevěděli. Nyní se situace změnila,
sociální pracovníci se setkávají na pravidelných schůzkách, pořádají miniškolení, vždy pod taktovkou zkušených
kolegyň, diskutují o svých problémech,
předávají si navzájem informace, poznatky a dovednosti, umí se navzájem
vyslechnout, pomoci si a podpořit se.
Věřím, že tato práce povede ke zkvalitnění a propojení sociální práce na
všech střediscích Charity Opava.
Zásluhu, na tom, že tento tým vznikl
a začal pracovat, mají všichni sociální
pracovníci a jejich vedoucí středisek,
protože se dokázali dohodnout a pochopili, že příští rok nás čekají, vzhledem k účinnosti nového sociálního zákona, velké změny a my všichni v Charitě Opava musíme být připraveni.
Petra THIEMLOVÁ
(Autorka je koordinátorka
sociální práce)

Návrat
Marie FARNÁ

Vidím vážku
plnou třpytu,
která létá po nefritu
nebe,
já miluju Tebe.
Zase jsme spolu
blikotající plamen svíce,
méně je někdy více.
Hlavou dole
visí žena
váhou lásky přetížena.
Chci být s Tebou
v jednom kole,
hlavu zvednout,
nebýt dole.
(Báseň ze sbírky Marie Farné, za
kterou loni obdržela Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje)
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Nabízím

Poděkování

Akce charity

• Daruji malou kondenzační chladničku, tichý chod, bez mražáku, stáří
10 let. hanus@charitaopava.cz

• Janu Pecháčkovou a Veroniku Adamcovou, dvě sympatické sociální pracovnice, již
v Charitě Opava uvidíme jen na návštěvě.
Loni 1. prosince jsme jim poděkovaly za
práci, kterou v Charitě vykonaly a „pracovně“ se s nimi rozloučily. Zvláštní poděkování patří Veronice Adamcové. Má totiž úžasný dar stmelit lidi a nadchnout je pro věc,
koordinace sociální práce byl její poslední
projekt, na kterém v Charitě pracovala. Veroniko a Jano, děkujeme vám a přejeme vám v nových působištích mnoho štěstí,
osobní a pracovní pohody.
Petra Thiemlová, koordinátorka sociální práce

• Schůzka Sekce zaměstnávání osob
znevýhodněných na trhu práce se
koná v pátek 5. 1. v 8.30 na sekretariátě ředitelství v Opavě-Jaktaři.

• Prodám chladničku ERC 2521
ELECTROLUX, rozměry 140x60x62,5,
objem chladničky 240 l, záruka do
března 2007. Eva Pospěchová, tel.:
553612780/kl.22
• Prodám plynový sporák MORA
s elektrickou troubou. Eva Pospěchová, tel.: 553612780/kl.22

Hledám

• Letos v lednu odchází do zaslouženého důchodu pan
František Matyášek z Chráněné technické dílny ve Velkých
Hošticích. Děkujeme mu za jeho obětavou práci a schopnost přinášet na dílnu klid a pohodu.
Kolektiv pracovníků Chráněné technické dílny

• Sháníme pánské boty a pánské zimní bundy, riﬂe, trička a svetry do příručního skladu Střediska vzájemné
pomoci. Dárci mohou volat v pondělí až pátek od 8 do 14 hodin na tel.:
553653776

Jubilea

Ostatní
Prodáváte něco? Nebo
naopak sháníte? Hledáte
někoho? Izerce zpravodaje Domovník je určena
právě pro vás! Vaše inzeráty, které zde umístíme
zdarma,
posílejte na adresu
gecova@charitaopava.cz

• Čtyřicáté narozeniny oslaví l9. ledna paní Zuzana Paverová z Klubu sv. Anežky.
Blahopřejeme!

Blahopřejeme
• paní Aleně Richtrové z Chráněných dílen sv. Josefa, která 1. ledna oslaví 40. narozeniny,
• panu Sebastiánu Dunkovi z Vlaštoviček, který se 7. ledna dožívá 60. let,
• paní Mgr. Marii Tiché z Mravenečku, která 7. ledna oslaví 55. narozeniny.
Hodně štěstí a osobní spokojenosti!

Listárna Domovníka
Spokojená zákaznice

• Rada Charity Opava se k pracovnímu jednání sejde s ředitelem organizace ve čtvrtek 11. 1. v 17.00 na sekretariátě ředitelství. Svým přehledem
a zkušenostmi v určitém oboru pomáhají řediteli učinit důležitá rozhodnutí.
Členství v radě je prestižní záležitostí
a je dobrovolné.
• V úterý 16. 1. se v Klubu sv. Anežky sejdou na své pravidelné schůzce
dobrovolníci Charity Opava. Koordinátorkou jejich práce je Mária Durkáčová, tel.: 553612780/kl.36.
• Porada vedoucích středisek ze
Sekce služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením se uskuteční
v úterý 16. 1. ve 13.00 v Setkávárně na
Kylešovské ulici. Začátek je ve 13.00
hodin.
• Setkávárna, aktivita Chráněného
a podporovaného bydlení pro duševně nemocné, připravuje v lednu
rozšíření nabídky činností o výuku pečení sladkostí. To znamená, že kromě
středy, kdy dopoledne probíhá výuka
vaření a odpoledne další aktivity, bude
možné ve čtvrtek odpoledne proniknout do tajů cukrářského umění. Prostory střediska se nacházejí v budově
na Kylešovské ulici č.10.

• Malování na hedvábí. Uskuteční se
v neděli 21. ledna od 14.30 do 18 h.
v pastoračním středisku minoritského
kláštera v Opavě. Hedvábný materiál
zakoupíte v prodejně Optysu, jinak
si vezměte s sebou štětec, zavařovací
sklenici na vodu, hadřík, pracovní
oděv a přezůvky. Barvy a rámy budou
zajištěny. Přihlášky: Jana Dostálová,
tel.: 553616723; mobil.: 731625617.

Michaela MAŠKOVÁ, Opava

Pavel ŠEFRÁNEK, chráněné dílny

• Sekce služeb pro osoby v nouzi
bude mít setkání dne 9. 1. v budově
na Kylešovské ulici v kanceláři Střediska vzájemné pomoci. Začátek je
v 9.00 hodin

Nepropásněte

Chtěla bych vám moc pochválit
výlohu v potravinách na Ostrožné
ulici v Opavě, kde vystavuje výrobky z chráněných dílen. Jsou opravdu
moc pěkné a je to přesně to, co bych
ráda koupila svému synovi, neteři
a synovci. Víte, velmi se mi líbil ten
panáček s červenými líčky a hnědými
vlásky a u něj je podobná panenka.
Vypadají tak jako sourozenci a já
bych je ráda koupila. V potravinách
mi sdělili,že z výlohy prodat nic nelze
a doporučili mi prodejnu na Kolářské
ulici. Tam už bohužel ten typ, který
chci koupit, nebyl. Chtěla bych vás poprosit, zda bych mohla tyto panáčky
odkoupit (třeba po odstranění z výlohy nebo zda třeba nemáte vyrobeny
ještě jedny). Budu moc ráda, když mi
odpovíte. Děkuji.

Paní jsme samozřejmě odpověděli a vyšli vstříc. A nezůstalo pouze
u těch dvou panáčků z výlohy, ale
paní Mašková u nás nakoupila i další dárky.

• Lednová schůzka ředitelství se
uskuteční v pondělí 8.1. ve 12.30 ve
školící dílně.

Pište nám!

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašimu názorům,
připomínkám a postřehům. Své příspěvky posílejte na adresu
gecova@charitaopava.cz. Těšíme se na ně!

• Duchovní obnova pro muže žijící
v manželství. Uskuteční se v sobotu
27. ledna v pastoračním středisku
minoritského kláštera v Opavě. Téma:
Víra, naděje a láska – P. Vítězslav Řehulka. Bude možnost adorace, svátosti
smíření, popovídání si u guláše, na závěr dne mše svatá. Začátek v 9 , konec
asi v 17 hodin. Cena 60 Kč. Přihlášky
nejpozději do 23. ledna na kontaktních číslech Centra pro rodinu v Opavě u Jany Dostálové (viz výše).
• Adorace pro maminky. Středa 31.
ledna ve 20 hodin v chrámu Sv. Ducha. Trvá půl hodiny a po ní je možnost posedět u čaje v pastoračním
středisku minoritského kláštera.
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