MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA

Dále čtěte:

• Zpívající kytky ve
Vlaštovičkách (str. 2)
• Pomozte středisku! (str. 3)
• „Zvládneme i Tsunami!“
Rozhovor s Petrou
Hrbáčovou (str. 4)
• Další nové rubriky

č. 2 – ÚNOR 2007
CITÁT MĚSÍCE: Dokonalý obraz musí mít jak světlo tak stín (Ludwig Uhland)

Jsme stále štědřejší

Opět se potvrdilo, že lidé na Opavsku jsou rok od roku štědřejší. Dárci letos při
Tříkrálové sbírce Charitě Opava věnovali 1 310 425 korun. Tato částka předčila
i loňskou velmi úspěšnou sbírku, při níž se vybralo 1 286 017,50 korun.
Celá akce začala již ve čtvrtek 4. ledna sv. Anežky hladce proběhla soutěž dětí z
odpoledne, kdy opavský děkan P. Pavel mateřských škol o nejkrásnější tříkráloCieslar požehnal plnému kostelu koled- vou korunku. Její vítězkou se letos stala
níčků. Ti pak až do 14. ledna plnili svou Nikola Brusová z MŠ na Slavkovského
misi: přáli požehnání a od mnohých ulici v Jaktaři. Nejkrásnější tříkrálový
přijali dar do připravené pokladničky. kostým bude znám až v únoru, fotograKoordinaci Tříkrálové sbírky na Opav- ﬁe k nám totiž přicházely až do 31.ledna.
sku se letos poprvé věnovala Mária A konečně známe i další nej… z letošní
Durkáčová. Své dojmy popisuje takto: sbírky: největší obnos v pokladničce, 17
„Tato akce a vlastně i tradice se mi vždy 672,50 Kč, přinesla skupinka Jany Monlíbila. I proto jsem letos přijala nabídku tágové z Kateřinek.
sbírku v organizovat. Teď jsem ale ráda, Do přípravy této rozsáhlé akce se akže už mám všechno za sebou. Bylo to ně- tivně zapojili také děti z mateřských
kdy hodně náročné, protože to bylo po- škol, opavský klub seniorů, zaměstprvé.“ Jak však Mária dodává, sama by nanci a uživatelé služeb Charity Opava
tak rozsáhlou akci nezvládla: „Moc chci a rovněž příznivci na vesnicích, kteří v
poděkovat kolegyním a kolegům, kteří prosinci vyráběli dárečky, rozdávané
mi jakýmkoliv způsobem pomohli.“
při sbírce. Zaměstnanci Charity Opava
Doprovodné akce měla na starosti dnes také počítali peníze a připravovali je do
již zkušená pracovnice PR Ludmila Vi- banky, pomáhali při ukládání peněz do
cherková. V kině Mír zajistila promítání trezorů, mnozí v místě svého bydliště
ﬁlmu „Jak se krotí krokodýli“. V Klubu koledovali. O zkušenosti z koledování
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Ceníky pro sociální služby
Na začátku roku se podařilo sestavit ceníky pro všechny
sociální služby poskytované Charitou Opava a uzavřít
nové smlouvy s klienty. Je to velmi významný krok a
příklad dobré spolupráce sociálních pracovníků a ekonomického úseku. Přípravu ztížila především skutečnost, že
důležitá vyhláška k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách vyšla až na konci minulého roku.

před Kauﬂandem se podělila skupinka
zaměstnanců Klubu sv. Anežky: „Zažily
jsme spoustu legrace. A náš důležitý poznatek - do pokladničky přispívali hlavně
mladí lidé a střední generace, starší lidé
skoro vůbec. Příští rok jdeme znovu, ale
později odpoledne by to bylo lepší.“ Již
tradičně šla na koledu i tzv. skupinka
VIP ve složení Hanuš, Pchálek, Závorka. Navštívili opavskou nemocnici, zasedání rady města Opavy a úřad práce. Na
střediscích Charity Opava také prověřili
připravenost a štědrost zaměstnanců.
Výtěžek sbírky se bude dělit takto: 35
% je určeno na humanitární pomoc,
diecézní charitu a režii sbírky, 65 % organizace použije na nákup rehabilitačních a zdravotnických pomůcek, jako
jsou např. polohovací postele, přenosná
imobilní vana, elektrická odsávačka, a
také pro ﬁnancování terénních služeb a
provozu středisek pečujících o seniory a
lidi s duševním onemocněním.
Podrobné výsledky Tříkrálové sbírky
najdete na www.charitaopava.cz.

ÚNOR
Chybí zkušení sociální pracovníci

Poslední měsíce opět potvrdili dlouhodobější bolest
organizace: nedostatek zkušených sociálních pracovníků. Mnoho mladých lidí se v Charitě Opava zapracuje,
doplní si vzdělání, absolvují různé kurzy a výcviky a
pak je životní situace vede k tomu, aby změnili zaměstnavatele. Častým důvodem jsou ﬁnanční podmínky,
dále složité dojíždění nebo touha zkusit jinou práci.

Slovo ředitele
Únor je dobou
radosti a naděje
Masopust ve
srovnání s Vánocemi, kdy se
lidé snaží být
jeden k druhému pozorní, je
dobou bláznivých radovánek, plesů a společenských večerů. Křesťané o Vánocích
slaví na konci prosince narození
Ježíše Krista, 6. ledna jeho zjevení
světu při návštěvě Tří králů a následující neděli křest v řece Jordánu,
kterým začalo Kristovo veřejné působení. Než začne období půstu, dříve především od masa (maso-půst)
a na jeho konci připomínka konce
Ježíšova života, je tu čas radosti,
kterou přináší naděje na novou,
lepší budoucnost.
Věřím, že i Charitě Opava se rýsují
časy budoucí a to především pro rok
2007. Všem střediskům poskytujícím sociální služby se podařilo ve
spolupráci s ekonomickým úsekem
sestavit ceníky služeb a uzavřít nové
smlouvy s klienty i přesto, že celou
věc velmi komplikovalo pozdní vydání vyhlášky k novému zákonu
č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Ekonomové již mají první
signály o tom, jak to vypadá s živobytím organizace pro příští rok a to
především z hlediska poskytnutých
dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Probíhají
intenzivní jednání se Statutárním
městem Opava. Slibně se rozjíždí
tržní hospodaření v chráněných
dílnách, které přestaly být sociální
službou, ocitly se bez dotací MPSV
a mají se co ohánět. Rozvíjí se koordinace sociální práce. Zkrátka
vidím, že Charita Opava má chuť
do života.
Pro zaměstnance mnohých středisek je v době masopustu jedinečná
příležitost prožít krásné chvíle s
uživateli služeb při výrobě masek i
při maškarní zábavě, při tradičním
pečení koblihů nebo při pyžamové
párty. A protože posláním organizace je poskytovat sociální služby
a zaměstnávat lidi, kteří jsou na
otevřeném trhu práce znevýhodněni
pro svůj zdravotní stav, věk, druh
vzdělání apod., nepřijdou zkrátka
ani zaměstnanci. Jistě si nenechají
ujít masopustní zabíjačku a společně s dobrovolníky a příznivci Charity Opava se mohou přijít pobavit
do Stěbořic na již tradiční charitní
ples.
Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Koordinátorka navštívila
opavskou charitu
V pátek 12. ledna navštívila Charitu
Opava Kateřina Gellnarová, koordinátorka komunitního plánování v Opavě.
Z jejích rukou přijali ocenění všichni
účinkující, kteří v říjnu loňského roku
svým kulturním programem obohatili
Den sociálních služeb v Opavě. Zavítala do Rehabilitačních dílen pro duševně
nemocné a mentálně postižené, kde se
setkala se členy CHA-CHA divadla a v
Chráněných dílnách sv. Josefa pozdravila
Tomáše Koliandra a členy kapely Zpívající kytky z Domu sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách,
kteří jsou zde zaměstnáni.

Kytky zpívaly ve Vlaštovičkách
Muzicírování v Domě svatých Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve
Vlaštovičkách má historii tak dlouhou jako dům samotný. Zpívající kytky, jak zní
dnešní název místní skupiny, jsou už neodmyslitelnou součástí zdejšího života.
Vždyť už jedna z prvních obyvatelek nadáním a podle toho se také vyvíjel
domu paní Iveta Dunková je výbor- styl hudby, který se tu hrál a zpíval.
nou zpěvačkou, která své zkušenosti Hudebníci se svým programem vysbírala na řadě festivalů převážně stupovali při různých příležitostech.
rómské hudby. A po ní do Vlašto- Vyvíjel se i název skupiny: od Čirikle
viček přicházelo (a také odcházelo) až k dnešním Zpívajícím kytkám.
mnoho dalších obyvatel s hudebním Na Tříkrálový koncert se kapela Zpí-

• DMS v roce 2006
Za rok 2006 Charita Opava obdržela od
dárců prostřednictvím 1331 DMS částku
35.937 Kč. Tento moderní způsob sponzorství umožňuje smlouva uzavřená
mezi Charitou Opava a Fórem dárců.
Uvedená čísla jsou neoﬁciální, konečná
částka bude potvrzena do konce března.

• Nejkrásnější tříkrálová
korunka z Jaktaře
Krásnou panenku, vyrobenou v Chráněných dílnách sv. Josefa, předal ve čtvrtek
18. ledna vítězce soutěže o nejkrásnější
tříkrálovou korunku Nikole Brusové z
MŠ na Slavkovské ulici v Opavě-Jaktaři
ředitel Charity Opava Jan Hanuš. Do
soutěže se 4. ledna v Klubu sv. Anežky
zapojilo šest mateřských škol z Opavy.
Porota tu nejhezčí vybírala ze 120 přihlášených. Barvy, pastelky i ostatní pomůcky
sponzorsky věnovala ﬁrma KODEX.

• Studenti středních škol
pomáhali charitě
Ve stacionáři Mraveneček se v úterý 16.
ledna konalo slavnostní ukončení sbírky
„Pomáhejte s námi“, kterou pořádal
hypermarket TESCO ve spolupráci s
Charitou Opava. Akce se zúčastnili zástupci Statutárního města Opavy, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
Tesca, Charity Opava a dobrovolníci
ze Střední zdravotnické školy v Opavě,
Mendelova gymnázia a Církevní střední
školy v Odrách. Studenti těchto středních škol se sbírce během adventních
víkendů věnovali celkem po 374 hodin,
když v budově hypermarketu prodávali
barevné záložky. Mnozí z nich za svou
iniciativu převzali ocenění v podobě
drobných dárků. Celé setkání svým vystoupením obohatili klienti stacionáře.

KALENDÁRIUM
• 3. února 1992 zahájily svoji činnosti
Rehabilitační dílny pro duševně nemocné a mentálně postižené. Začínaly
v Opavě na Březinově ulici v prostorách
Ústavu sociální péče Marianum. pod názvem Chráněné rehabilitační dílny pro
invalidy.
• V únoru 1993 proběhla ﬁnanční
sbírka pro válkou zasažené Chorvatsko.
• V únoru 1994 byl vypraven kamion
dárků pro dětský domov v Bělorusku
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vající kytky připravovala dlouhé tři
měsíce. Pravidelně každý týden piloval soubor na uzavřených zkouškách
jednotlivé písničky. „Rozhodli jsme se
pro vánoční koledy a pohádkové melodie, protože tento druh muziky se k
tříkrálové tématice náramně hodí,“
prozradila ještě před koncertem vedoucí souboru Iveta Dunková.
V pátek 5. ledna v 17 hodin byla kaple
Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách téměř plná. Vedoucí souboru opravdu
měla při výběru repertoáru šťastnou
ruku. Připravený program se líbil,
obecenstvo odměnilo skupinu po
každé písni vřelým potleskem. „Mě
osobně se to moc líbilo,“ ve zkratce
zhodnotila koncert Andrea Sakreidová, jedna z řady příchozích, kteří
si první letošní koncert skupiny nenechali ujít.
Diváci i kapela se dobře bavili a hodinové vystoupení uteklo jako voda. Na
závěr Iveta Dunková představila jednotlivé účinkující. Tříkrálový koncert
odehráli v poněkud nestandardním
složení. Z důvodu nemoci „na pódiu“
scházela Bohuška Žůrková. Stálé členy kapely doplnili dva hosté – Marie
a Jiří Laifertovi.

Zdravotní sestra se musí
neustále profesně vzdělávat

Jedním ze středisek opavské charity je Charitní ošetřovatelsko-pečovatelské
služba (CHOPS). Poskytuje klientům kvalitní péči v domácím prostředí.
Pečovatelská služba zajišťuje především pomoc v domácnosti a při hygieně,
nákupy, pochůzky, doprovod k lékaři. Odbornou péči v rámci ošetřovatelské
služby zajišťují kvaliﬁkované zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Jsou to především převazy, odběry, aplikace injekcí, inzulínu,
výměna katetrů. Tyto výkony hradí zdravotní pojišťovny.
Loni 1. května začal platit zákon ti kreditů a poté může být registrace
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získá- znovu prodloužena na dalších šest
vání a uznávání způsobilosti k výkonu let.
nelékařských zdravotnických povolá- „V některých organizacích není saní a vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou mozřejmostí, aby zaměstnancům bylo
se stanoví kreditní systém pro vydání umožněno si doplňovat vzdělání. Jsme
osvědčení k výkonu zdravotnického rády, že v Charitě Opava tomu tak
povolání bez odborného dohledu. Co není a že i my můžeme zvýšením kvalito znamená pro zdravotníky v praxi? ﬁkace přispět ke zkvalitnění péče o staZdravotní sestry dokládají ministerstvu zdravotnictví doklady o vzdělání, praxi, bezúhonnosti a zdravotní
způsobilosti. K tomu všemu získaly
ještě navíc označení „registrovaná“.
Toto určení se ve světě již používá a je
zárukou kvality práce sester. K získání
registrace musejí doložit, že se kontinuálně vzdělávají ve své profesi.
Registrace byla získána na šest let.
Během této doby je každá zdravotní
sestra povinna si zvyšovat kvaliﬁkaci,
účastnit se různých kongresů, konferencí či seminářů, kde jsou prezentovány nejnovější poznatky z oboru.
Každá vzdělávací akce je ohodnocena
kreditními body. Během šestiletého
období je třeba dosáhnout čtyřice-

ré a nemocné lidi,“ říká paní Libuše
Smějová, zástupce vedoucí Charitní
ošetřovatelsko-pečovatelské služby.
Právě Libuše Smějová spolu s další
zdravotní sestrou Hanou Komárkovou absolvují v Brně na NCO NZO
(Národní centrum ošetřovatelství a
nelékařských zdravotnických oborů)
studium v geriatrii, což je obor zabývající se stářím, poruchami a chorobami
ve stáří, neboť drtivou většinu klientů
CHOPS tvoří právě senioři. A dodává:
„Jsme přesvědčeny, že označení ´registrovaná zdravotní sestra´ zvýší prestiž
naší profese a důvěru našich pacientů,
jež jsou nám svěřeni do rukou.“
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Středisko prosí o spolupráci

Na podzim loňského roku se Středisko vzájemné pomoci přestěhovalo z Jaktaře do budovy na Kylešovské ulici, kde také v suterénu vznikl příruční sklad
oblečení, takový Charitní šatník v malém. I když nepanuje tuhá zima, bezdomovci a sociálně slabí si chodí pro oblečení. A sklad by proto potřeboval
doplnit.
Vzhledem k malému skladovacímu nožky, tepláky, zimní bundy, čepice
prostoru není reálné vyhlásit veřej- a také zachovalé boty. Toto vše jsou
nou sbírku. A tady máte příležitost potřebné věci, které bezdomovci nebo
pomoci vy, zaměstnanci, dobrovolníci klienti azylových domů přicházejí
a příznivci Charity Opava.
žádat. Dále můžete darovat dámské
Nedostává se především pánského zimní bundy a riﬂe nebo kalhoty k
oblečení: riﬂe, manšestráky, trička s běžnému nošení, velikost 40 a větší.
krátkým i dlouhým rukávem, svetry, Menších kalhot máme dostatek.
mikiny, pyžama, spodní prádlo, po- Pokud doma máte některé z těchto

věcí a víte, že je už nebudete potřebovat, můžete je do 15. února přinést
přímo do Střediska vzájemné pomoci
na Kylešovskou ulici nebo kontaktovat vedoucí střediska Bc. Chlubovou.
na telefonu 553 653 776 nebo mobilu
720 244 100.
„Ještě mám jednu prosbu,“ říká Petra
Chlubová, „prosím, nenechávejte věci
nikde jinde v domě na Kylešovské ulici,
ale zkontaktujte vždy mě a můžeme se
individuálně domluvit na formě předání ošacení. Předem Vám děkuji za
ochotu a pomoc.“
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Stane se
• Charitní zabíjačka
V pondělí 19. února před Popeleční
středou se poprvé v Charitě Opava
uskuteční zabíjačka. V rámci masopustního veselí jsou do Jaktaře ve 12
hodin zváni všichni zaměstnanci organizace. Na ochutnávku pro zabíjačku
typických jídel se pak můžete těšit asi
kolem třetí odpoledne. K mámí budou
také koláče a pivo.

• Postní duchovní obnova
pro charitní pracovníky

Každý z nás se nějakým způsobem
potýká s pocitem bezradnosti a bezmoci, ať už vůči sobě nebo při vztazích
s druhými. K rozjímání na toto téma
jsou zváni všichni charitní pracovníci
na chatu pod Soláněm, Hutisko-Solanec, v termínu od 25. 2. (večer) do
1. 3. (dopoledne), cena 1000 korun,
nebo do exercičního domu v Českém
Těšíně v termínu od 11.3. (večer) do
15.3. (dopoledne), cena 1100 korun. V
ceně je zahrnuto ubytování a strava.
Předpokládaný počet účastníků je 1215 osob. V případě zájmu se můžete do
15. února obrátit na Ing. Dagmar Sližovou, Kylešovská 10, 746 01 Opava,
e-mail: dagmar.slizova@centrum.cz, tel.:
731625795,

• Kontrola z ÚP Ostrava
Ve čtvrtek 8. února se na kontrolu
projektu PRAPORA (Praxe – podpora – zaměstnání) ohlásili zaměstnanci
Úřadu práce Ostrava. Cílem aktivity je
účastníkům projektu pomoci zvýšit jejich dovednosti a znalosti tak, aby měli
větší šanci nalézt odpovídající zaměstnání. Charita Opava při této činnosti
spolupracuje s Úřadem práce v Opavě.
Dílo je spoluﬁnancováno Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Petra Chlubová ze Střediska vzájemné pomoci má tentokráte prosbu na vás, zaměstnance, dobrovolníky a příznivce charity.

AUKRO - možná šance i pro vás

Internet je moderní komunikační prostředek a téměř bezedná zásobárna informací. Mnozí z nás si bez něho svoji práci ani neumí představit. Prodáváte
nebo naopak sháníte a nemůžete sehnat a nebo hledáte další exempláře do
své sbírky? Tak pro vás všechny jsou tu internetové aukce na www.aukro.cz.
Systém je zaměřen na solidnost obchodu. Nespolehliví partneři jsou jasně
označeni a vy s nimi nemusíte obchodovat. A co je důležité pro nás – mohou
ho využít i organizace.
Co je třeba učinit? Je to jednoduché. Tento způsob obchodu mohou vyStačí se na příslušných webových užít i organizace. Z neziskového
stránkách zaregistrovat a nabíd- sektoru si jej pro dražbu již vybrala
nout své zboží, případně vyhledat např. Nadace Naše dítě nebo Nadace
to, co chcete koupit. V aukcích vy- Terezy Maxové.
stupujete pod přezdívkou, kterou si Tuto možnost začíná testovat i marzvolíte. Potvrzení registrace přijde keting Chráněných dílen sv. Josefa.
poštou na vámi uvedenou adresu. Je Na zkoušku zadal Ing. Šefránek protím zajištěna anonymita a zároveň dej relaxačního lehátka, které orgaověřena reálná existence každého nizace dostala darem. Pro transakci
jednotlivce. Za způsob inzerce si vybral „prodat v aukci s přihazovásystém počítá dle ceníku poplatky, ním“ a zvolil základní cenu 300 Kč.
které se jedenkrát měsíčně naúčtu- Zájemci si mohou na svém počítači
jí. Spokojenost či nespokojenost s zadat, že chtějí věc koupit a stanoví
obchodováním si vyjadřují partneři také horní hranici. Např. sejdou-li
vzájemně. Slovní hodnocení o vaší se tři zájemci, kteří mají stanovený
solidnosti si může kdokoliv přečíst, limit 350, 400 a 500 Kč, systém sám
vše zůstává na stránce o uživateli.
bude za ně přihazovat o nejnutněj-

ší částku. Předmět může získat ten,
který si dal nejvyšší limit a zaplatí
401 Kč. Délka aukce, způsob vyzvednutí předmětu a platba jsou dohodnuty předem. Kupující se také může
průběžně dotazovat na podrobnosti,
které ho o daném předmětu nejvíce
zajímají.
„Uvidíme, jak se nám obchod rozběhne a jaké budou možnosti prodeje
keramiky i jiných výrobků dílen“ komentuje celou situaci Ing. Šefránek a
dodává, že pokud se osvědčí, může
nahradit internetový obchod, který
se chráněným dílnám v minulosti
neosvědčil.
„Systém nabízí možnost prohlédnout
si situaci na trhu, zmapovat co se za
kolik prodává a uplatnit kreativitu a
marketingové dovednosti,“ doplňuje
Ing. Schaffartzik, autor myšlenky
zkusit internetovou aukci v Charitě.
„Pokud se někdo do AUKRA zaregistruje přes www stránky Charity Opava, organizace dostane 150 korun.“

• Afrika ve Vlaštovičkách

V úterý 6. února můžete ve Vlaštovičkách prožít neopakovatelné zážitky při povídání MUDr. Petra Škrly a
jeho manželky, kteří se deset let starali
o zdraví lidí z černého kontinentu.
S sebou si přinesou šípy, hadí kůže,
kameny a další zajímavé předměty,
zazpívají africké písně za doprovodu
bubnů a pro milovníky kulinářského
umění bude připraveno jedno z typických afrických jídel. Zváni jsou všichni
chariťáci, setkání začíná v 15 hodin.

Napsali o nás
• Spokojenost s Charitní
ošetřovatelsko-pečovatelskou
službou

Dne 7. ledna 2007 zemřela naše drahá
maminka, paní Anna Pawlasová. Děkuji charitní ošetřovatelské péči pí B.
Pohanělové a všem sestrám z Charity.
Zvlášť bych poděkovala sestře M. Laifertové, která měla maminku v péči a
pomohla jí i nám při její těžké nemoci
jak duševně, tak psychicky tuto situaci
zvládnout. Děkuji, dcera Z. Šustková s
rodinou.
„Poděkování“ - Opavský a hlučínský
Region 23. ledna 2007
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„Mám tu posádku, která
zvládne i Tsunami,“
říká Petra Hrbáčová, vedoucí Domu sv. Cyrila
a Metoděje pro zrakově postižené

V životě už vyzkoušela
mnohé.
Ve
Vlaštovičkách
pracuje
od
roku 2000 a
práce s lidmi
se jí líbí.
Neměnila
by.
Petra
Hrbáčová starostlivá
maminka
d v o u
kluků,
rodačka
z Bělé.

• Jsem ráda, že jste přijala pozvání k
rozhovoru. S jakými pocity do něho
jdete?
Přicházím s otázkou, jak jsem si zasloužila, že jsem druhá, s kým vyjde
v Domovníku rozhovor. A také mám
obavy, co tomu lidé řeknou.
• Bydlíte ve Vlaštovičkách. Pocházíte
odtud?
Do Vlaštoviček si mě z Bělé přivedl
manžel. Bydlím tu 14 let.
• Jaké jsou Vaše první vzpomínky na
setkání s charitou?
Byla jsem dlouho bez zaměstnání.
Velmi jsem už chtěla někde pracovat
a místo pořád nebylo. Jednou jsem si
dodala odvahu a jela do Kateřinek, kde
sídlila tehdejší oblastní charita. Zazvonila jsem. Otevřela mi ředitelka Anička
Ekslerová a s mateřskou laskavostí mě
pozvala dál. Radovala jsem se, že tam
vůbec někdo byl. Nevím, jestli bych zazvonila i podruhé. Viděla jsem, jak se
zaměstnanci před začátkem provozní
schůze modlí a to mě spolu s přátelskou atmosférou velmi oslovilo.
• A Vaše první vzpomínka na dům ve
Vlaštovičkách a na klienty?
S kočárkem jsem chodila okolo na procházku. Přestavba domu, auta, spousta
lidí. Ke konci akce celá vesnice uklízela okolí a to bylo něco mimořádného!
První klientkou byla Jaruška – prostě
sluníčko.

• Jaká myšlenka se vám vybaví, když se řekne „Jan Hanuš,
vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené“.
Rozhodný, obětavý a houževnatý kapitán lodi s nebojácnou
posádkou. Setkání s Janem Hanušem mi obrátilo život. Pomohl mi především tím, že po mé
druhé mateřské dovolené přišel
s nabídkou zaměstnání. Byl to v
mém životě jasný předěl. Jako
vedoucí spoustu věcí vyřešil
s á m .
Zaměstnanci o
mnoha problémech vůbec nevěděli.
Existuje taková skoro již
legenda: tehdejší
ředitelka jej prý viděla modlit se v kostele a řekla si: „Ten bude
dobrým vedoucím.“ A tak se i stalo.
• A když se řekne „Petra Hrbáčová,
vedoucí téhož domu“?
Zvědavý a někdy pořádně „vyjukaný“
aspirant na post kapitána téže lodi
se stejnou posádkou, která zvládne i
TSUNAMI ...
• Co Vás napadlo, když jste se poprvé
dověděla o tom, že byste měla Jana
Hanuše nahradit?
Byla to odvaha! (Drží se za hlavu.)
Kdybych věděla, co to bude obnášet,
nikdy bych takové místo nepřijala!
Dnes jsou na vedoucí středisek kladeny mnohem větší nároky. Ale mám tu
fajn lidi. Měla jsem obavu, jak mě zaměstnanci přijmou. Byla jsem jednou
z nich a kdyby se to nepovedlo, na jaké
místo bych se vrátila? Na jiné středisko? Nakonec byli rádi, že jsem právě
jednou z nich.
• Ve funkci jste už nějaký ten rok.
Změnil se Váš pohled na práci s uživateli služeb?
Už tak dobře neznám každého klienta.
Nejlépe je znají sociální pracovnice a
sociální asistenti. Dříve vedoucí řešil
sociální práci a měl jednoho člověka
na sociální rehabilitaci. Já jsem začínala jako hospodyňka. Přibývalo uživatelů služeb, bylo třeba více lidí věnujících
se rehabilitaci. Udělala jsem si instruktorský kurz a učila vaření (mám hotelovou školu), pak také sebeobsluhu.
Nakonec vedoucí potřeboval zástupce... Dnes tu mám především složku
„stížnosti“ (smích) a také jsem orga-

nizovala dvě svatby obyvatel domu.
Na mé současné práci mě nejvíc baví
to, že nikdy nevím, co přesně přijde.
V současnosti je větší nemocnost zaměstnanců, proto dělám hospodyňku,
objednávám obědy, chystám várnice.
(Potměšilý úsměv.)
• Jak vidíte současnost Vlaštoviček?
Se vznikem dílen se z mnohých klientů
stali moji kolegové, což všechny
povzbudilo. Někteří jsou ve svém věku
poprvé zaměstnáni. Dobře jsme také
nastavili fungování schůzek: dílny
řeší zaměstnání a na jiném setkání se
zabýváme provozem domu.
• Co Vás v současnosti nejvíc trápí a
z čeho máte největší radost?
Největší radost mám z možnosti nabídnout lidem z domu práci a také se
těším na nové obyvatele. Starost mi
dělá hodně věcí. Například to, že jsou
na mě ty starosti vidět a přenášejí se
tím do mého okolí. Jsou vidět na mém
obličeji nebo se poznají podle tónu
hlasu. Také se bojím, aby Vlaštovičky
nepřišly o dobré jméno, o sponzory.
• A teď trochu z jiného soudku. Jaké
jídlo máte nejraději?
Cokoliv, kde je rýže.
• Na kterém místě se nejlépe cítíte: ve
světě vůbec, ve Vlaštovičkách, tam,
kde pracujete? A proč?
Jsem hrdá na to, že jsem Češka – a to
nejen když jde o hokej nebo fotbal. Ve
Vlaštovičkách máme opravený domeček – tam jsem doma. A domov pro

zrakově postižené je mým druhým
domovem.
• Kdybyste teď měla možnost oslovit
člověka, o kterém víte, že žil nebo
ještě žije, koho byste si vybrala a co
byste mu řekla nebo na co byste se
zeptala?
Zeptala bych se Olgy Havlové, která
jednou řekla, že člověk má dělat jen to,
na co má sílu. Otázka by zněla: „Kde
jste na to všechno, co jste prožila, tu
sílu vzala?“
• Rozhovor vyjde v Domovníku.
Chtěla byste něco vzkázat jeho čtenářům?
V poslední době si více dobrých a zkušených lidí z Charity Opava vybralo
jiné zaměstnání. Ptala jsem se sama
sebe, co se to děje, že odcházejí? Ráda
bych vzkázala všem zaměstnancům:
Lidi, vytrvejte! Jsme v dobrých rukou
Hospodina i ředitele.
Na závěr dostala Petra Hrbáčová
otázku, koho by vybrala pro příští
rozhovor a na co by se zeptala. Volba padla na zástupce ředitele a vedoucího ekonomického úseku Ing.
Tomáše Schaﬀartzika. S panem
ředitelem jsou prý často vidět, jak
přecházejí z kanceláře do kanceláře
jako ﬁgurky Petra a Pavla na orloji.
A otázka pro něho: Proč nemá zpět
dveře, které byly kdysi mezi ředitelnou a jeho současnou kanceláří?

„Mám tu posádku, která zvládne i Tsunami,“ říká Petra Hrbáčová (třetí zprava v
kruhu svých spolupracovníků), vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje.
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Některé hodnoty jsou nadčasové

Jan HANUŠ
Začal nový rok a s ním nám média přinesla nejrůznější přehledy událostí a
bilancování uplynulé doby. Zaujal mě

televizní pořad o novoročních projevech prezidentů republiky. Rád bych se
s Vámi podělil o zajímavou myšlenku
z proslovu našeho prvního prezidenta
Tomáše Garyka Masaryka. Z jeho úst
zazněla slova povzbuzení. Mluvil zhruba
toto: „Nenechme se znervóznit hospodářskými a ekonomickými problémy doby,
nenechme se znechutit politickými tahanicemi a nečistým bojem, snažme se my
sami budovat společnost, tvořit morálku,
odpovědnost…“ Masarykův projev byl
svým obsahem odlišný od ostatních
mluvčích a právě proto mně oslovil. Jeho
slova jsem vnímal jako nadčasová.
Češi dnešních dnů žijí v nejistotě. Republika ještě na začátku roku neměla
vládu, přestože od voleb uplynulo
několik měsíců. Zástupci nás všech a
tvůrci společného hospodaření a hodnot národa se neumějí dohodnout, sle-

dujeme stále jen boje o moc, ﬁnanční
skandály, korupce. Ostatně k čemu
tohle všechno vede, když každý člověk,
a pomazané hlavy v politickém popředí nevyjímaje, je rád, najde-li v životě
opravdového přítele, má místo, kam
si chodí odpočinout a kde se cítí bezpečně, v hloubi své bytosti ctí pravdu a
spravedlnost a jeho srdce pookřeje při
konání nezištného dobra.
Známý fyzikální zákon říká, že každá akce vyvolá reakci stejně velikou
opačného směru. Vím, s tou reakcí se
to nesmí přehánět. a právě proto bych
si přál, abychom se snažili kolem sebe
tvořit ovzduší spolupráce a otevřenosti. Hledat a vidět v člověku vedle mne
to dobré. Věřím tomu, že se nám všem
bude lépe dýchat (a existovat). Jsem
totiž optimista.
(Autor je ředitelem Charity Opava)

Co je v našem životě důležité

Alena ČECHOVÁ
Líbí se mi tato moudrost, která mi
přišla po Internetu. Ráda bych se o
ni s vámi podělila: „Učitel filozofie
jednoho dne přišel do třídy. Když se
studenti usadili, vzal ze šuplíku nádobu a naplnil ji až po povrch kameny. Potom se zeptal studentů, zda

si myslí, že je nádoba plná. Studenti
s ním souhlasili, že je. Potom profesor
vzal krabičku s kamínky a vysypal je
do nádoby s kameny, zatřásl nádobou
a samozřejmě, že kamínky popadaly
mezi kameny. Profesor se zeptal znovu. Je teď nádoba plná? Studenti se pousmáli a souhlasili, že je. Ale profesor
vzal krabičku s velmi jemným pískem
a vysypal ho do nádoby. Samozřejmě
písek vyplní i ty nejmenší mezírky
mezi kameny. Teď už byla nádoba
opravdu plná. Potom profesor řekl:
„Touto ukázkou jsem chtěl znázornit,
že život je jako tato nádoba. Kameny
znázorňují důležité věci ve vašem životě. Jako jsou vaše rodina, partner,
zdraví, děti. Všechno, co je tak důležité, že kdyby jste toto ztratili, bylo by to
velmi zničující. Kamínky znázorňují
ostatní, méně důležité věci. Například
vaše zaměstnaní,dům, auto... A písek
je všechno ostatní. Drobnosti.
Když dáte písek do nádoby jako první,

nezůstane vám žádné místo pro kameny. To stejné platí v životě. Když budete
ztrácet čas a energii na drobnosti - materiální věci, nikdy nebudete mít čas
na ty věci, které jsou skutečně důležité.
Věnujte pozornost rozhodujícím věcem
ve vašem životě. Hrajte si se svými dětmi, vezměte svého partnera tancovat.
Vždy bude čas jít do práce, uklidit dům,
uvařit oběd, nakoupit. Dejte si záležet
na kamenech (věcech, na kterých vám
skutečně záleží). Určete si své cíle. To
ostatní jsou jen kamínky a písek. Hodně
štěstí, doufám, že se vám to podaří.“
A abychom nezůstali jen u vážných
věcí, ještě je tu dodatek: „Pak přistoupil
student a ptá se profesora: ´Myslíte, že
nádoba už je plná?´ Profesor připustil,
že ano. Student vzal půllitr piva a vlil ho
do nádoby. Pivo se vsáklo do písku.
Ponaučení? Na pivo se vždycky místo
najde!!“
(Autorka je asistentkou ředitele
Charity Opava)

Vzpomínejte s námi: jaké byly plesy Charity Opava

Sociální práce
Co vlastně dělá sociální
pracovník?

Stále slyším ze všech stran otázky typů
- Co je to sociální práce? Co vlastně
dělá sociální pracovník? Když zahloubám v paměti, vybaví se mi poučka ze
školy, že sociální práce je oblast činností, jejichž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních
problémů.
Představte si člověka, který se ocitne
v nějaké nepříznivé situaci, ať už z
důvodů nemoci, zdravotního postižení, ztráty zaměstnání, ztráty zázemí
apod. a potřebuje pomoc. Kdo ji poskytne? Vždy je pěkné, pokud první
pomoc poskytne rodina nebo přátelé.
Jsou však lidé, kteří potřebují pomoc
individuální, cítí se osamoceni, nebo
jejich problém již přerostl do krizové situace, která potřebuje urychlené
řešení. Proto jsme tady my! Charita
Opava.
Potom se z člověka, který vyhledá naši
pomoc stává náš klient a tady nastupuje práce sociálního pracovníka.
Vnímám charitu pro mnoho našich
klientů jako jediný ostrůvek pomoci v
rozbouřeném moři. Zde je mu poskytnuta kvaliﬁkovaná rada, vyřízeny potřebné dávky, nabídnuty a poskytnuty
potřebné služby. Sociální pracovník ho
potom provází také celým pobytem v
poskytnuté službě. Klient však není
pro sociálního pracovníka jen objektem pomoci, ale většinou i „přítelem“,
klient neočekává jen strohou radu, ale
také projevený zájem. Když se klient
může někomu vypovídat ze svých problémů, starostí a pocitů, mnohdy pro
něj sociální pracovník udělá víc, než
když mu předloží celý sociální zákon.
Sociální práce je krásná, rozmanitá,
umí člověka potěšit, většinou ve spojení se spokojeným klientem, a jen
občas zarmoutit či zklamat. Závěrem
snad jen, že i úsměv či pochvala může
být také forma „sociální práce“, která
nestojí žádné úsilí, ale všem pomůže
dodat optimismus a lepší pohled na
svět.
Petra THIEMLOVÁ
(Autorka je koordinátorka
sociální práce)
Schůzky sociálních pracovníků
proběhnou v únoru vždy v pátek 9. a
23. ve 12:30 hodin na Kylešovské ulici
ve Středisku vzájemné pomoci.
•

• Psychosociální výcvik pro sociální
pracovníky Charity Opava proběhne
v termínu od 22. - 24. března na
faře v Hlavnici. Lektorkami budou
pí Pastuchová a pí Malíková.

Poznáte se na společenském večeru z Otic z roku 2002? Tak se radovali kolegové z výhry v tombole v roce 2005 na plese ve Stěbořicích

Pište nám!
Své komentáře na tuto
stranu, která je určena
právě pro vaše příspěvky,
posílejte na adresu
gecova@charitaopava.cz.
Těšíme se na ně!
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Info servis

Společenská kronika
Poděkování

Nabízím

Důležité schůzky

• Dne 1. 1. 2007 ukončila pracovní poměr v Charitě Opava
sympatická EVA KUBESOVÁ. Nové působiště našla ve vězeňské službě v Opavě jako sociální pracovnice a tím si splnila pracovní sen. Děkujeme jí za práci, kterou pro charitu a zejména pro Vlaštovičky vykonala a přejeme jí mnoho dalších
splněných snů nejen v pracovním, ale i v osobním životě.
Tým sociálních pracovníků

• Nabízím kachlová kamna viz.
přiložený obrázek. Tomáš Pchálek,
e-mail: pchalek@charitaopava.cz
tel.: 731 953 961,

Jubilea
• Pan ZDENĚK ŠMAHLÍK

• Schůzka Sekce zaměstnávání osob
znevýhodněných na trhu práce se
koná ve středu 7. února ve 13 hodin ve
školící dílně projektu PRAPOZA.

Informujeme

• Paní REGÍNA FLASCHKOVÁ

• 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.:
553 653 776

oslaví 7. února 35. narozeniny. Přání všeho nejlepšího
posílají Chráněné dílny sv. Josefa.

• Slečně LENCE KONEČNÉ

Ostatní
• Prodáváte něco?
Nebo naopak sháníte? Hledáte
někoho? Inzerce zpravodaje
Domovník je určena právě pro
vás! Vaše inzeráty, které zde
umístíme zdarma, posílejte na
adresu gecova@charitaopava.cz
• Chcete-li, abychom vám
Domovník,
případně
další
materiály vydávané Charitou
Opava posílali v elektronické
podobě, napište si o ně na adresu
gecova@charitaopava.cz

k 25. narozeninám všechno nejlepší v soukromém i
profesním životě a hlavně úspěchy ve studiu přeje kolektiv
zaměstnanců projektu PRAPOZA.

Vážení, od mé kamarádky, která Vám již
několik let přispívá provoz domu sv.Cyrila a Metoděje jsem získala na Vás kontakt. Naše nadace je založena na pomoc
zrakově postiženým dětem od narození
do 25 let věku. Pokud by bylo něco, čím
bychom Vám případně mohli pomoci,
napište nám. Je možné si prohlédnout
naše webové stránky www.nadaceleontinka.cz. Hezký den. S úctou
Ing. Martina STUPKOVÁ
výkoná ředitelka Nadace Leontina
Takové zprávy rádi dostáváme. Zástupci
Charity Opava se určitě s nadací zkontaktují.
Redakce

• V areálu v Jaktaři nastávají poměrně velké změny. V místech, kde dříve
byla kuřárna, sklad stolárny a dílna
pana Duška, vzniknou skladovací
prostory pro objemné kompletační
zakázky Chráněných dílen sv. Josefa.
Část stěny směřující do zahrady bude
možné demontovat a využít při akcích
charity, jako je např. Sluníčkové odpoledne. Velká část nákladů bude hrazena z dotací opavského úřadu práce.
• Současná stolárna v Jaktaři se ruší.
Do uvolněných prostor se nastěhuje
keramická dílna.

• Slečna MIROSLAVA PARCHAVA

oslaví 17. února oslaví 30. narozeniny. Do třetice přicházejí
se srdečným blahopřáním Chráněné dílny sv. Josefa.

Blahopřejeme
• Narozeniny oslaví v měsíci únoru Marie Bennková, Milan Martínek, Ing.
Tomáš Schaﬀartzik, Ing. Milada Květová, Ivana Vavrlová a Marcela Smijová.
Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, duševní a osobní pohodu přejí spolupracovníci kolektivu zaměstnanců Chráněných dílen sv. Josefa

Listárna Domovníka
Napište naší nadaci

• Sekce služeb pro osoby v nouzi
bude mít setkání v úterý 6. února v
budově na Kylešovské ulici v kanceláři
Střediska vzájemné pomoci. Začátek je
v 9 hodin
• Porada vedoucích středisek ze Sekce služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením se uskuteční v úterý 6. února ve 13 hodin v Setkávárně
na Kylešovské ulici.

oslaví 10. února své 45. narozeniny. Srdečně blahopřejí
Chráněné dílny sv. Josefa!

Hledám

• Únorová schůzka ředitelství se
uskuteční v pondělí 5. února ve 12.30
ve školící dílně projektu PRAPOZA.

• Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1, vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele
Diecézní charity ostravsko-opavské,
Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava s nástupem do funkce nejpozději
od 1. června 2007. Přihlášku včetně
požadovaných dokladů je možné nejpozději do 28. února posílat na e-mail
aligocky@doo.cz nebo doporučeně
poštou na adresu Biskupství ostravsko-opavské, Sekretariát biskupa, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1.

Nepropásněte

Posílejte materiály
elektronicky
Jelikož patřím mezi příznivce Charity
Opava a několikrát jsem s ní již spolupracoval, jsem také příjemcem četných dopisů
a novoročních přání, výročních zpráv, občasníků apod. Chápu důvody pro jejich rozesílání, nicméně pokud mluvím za sebe,
rád bych Vám ušetřil náklady spojené s
touto agendou, které by jste mohli účelněji
použít pro potřebné.
Myslím, že při dnešních cenách za služby
České pošty a.s. a při četnosti těchto zásilek za rok by to byla částka velice pěkná.
Proč nevyužijete možnosti elektronické komunikace s vašimi příznivci a dárci. Proč
se alespoň nepokusíte vytvořit registr lidí,

Pište nám!

kteří mají zájem a možnost přispívat
Charitě Opava touto formou. Zasílání
veškerých výše uvedených tištěných materiálů elektronickou poštou by mi rozhodně nevadilo. S pozdravem a přáním
dalších úspěšně realizovaných plánů.
Jindřich Hrbáč
Děkujeme za námět, o něčem takovém
už nějakou dobu uvažujeme a zmíněný
registr již vzniká.
Objem poštou zasílaných informací se
v lońském roce značně snížil. Panu Hrbáčovi vše rádi pošleme v elektronické
podobě.
Redakce

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

• V sobotu 10. února v rámci Světového dne nemocných udělí biskup Lobkowicz svátost nemocných přítomným seniorům. Mše svatá v katedrále
Božského Spasitele v Ostravě začíná v
7.30 hodin
• XXII. tradiční ples Pěveckého
sboru Stěbořice se koná v sobotu
10. února v 19.30 hodin v Kulturním
domě ve Stěbořicích. Je připraven
kulturní program a bohatá tombola.
Po skončení plesu bude zajištěn odvoz do Opavy.
• Církevní konzervatoř uvede koncert pro Klokánka
Církevní konzervatoř Opava ve spolupráci s humanitární organizací ADRA
pořádá beneﬁční koncert, jehož výtěžek bude věnován na Fond ohrožených dětí Klokánek, Dolní Benešov.
Koncert se uskuteční ve čtvrtek 15.
února v 19 hodin v koncertním sále
Knihovny Petra Bezruče v Opavě.
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