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CITÁT MĚSÍCE: Spravedlivým jest smrt pokojným přístavem. (Sv. Ambrož)

Hospicová péče také u nás

Libuše Smějová má s péčí o pacienty v domácím prostředí bohaté zkušenosti.

„Až mi bude zle, někdo přijde na pomoc.“ I takto lze vyjádřit pojem CHARITA, křesťanská milosrdná láska. První službou, kterou Charita Opava ve
své historii poskytovala, byla starost o nemocné v jejich domácím prostředí.
Mnozí lidé ji dodnes považují za základní image organizace. Tento měsíc k ní
přibude Charitní hospicová péče s názvem POKOJNÝ PŘÍSTAV.
Víc jak 15 let existující Charitní ošet- mnoha školeními věnovaných péči o pařovatelsko-pečovatelská služba nabízí cienty v terminálním stádiu, počítáme
Opavanům od dubna novou pomoc. K se spoluprací s podobným zařízením v
odborné ošetřovatelské péči registrova- Ostravě. V odborné přípravě jsme udělali
ných zdravotních sester a pečovatelské maximum a věřím, že klienti budou s naslužbě přibyla Charitní hospicová péče, šimi službami spokojeni,“ dodává.
která nese název POKOJNÝ PŘÍSTAV. Smyslem hospicové péče je v domácím
Inspirací pro toto pojmenování byl citát prostředí ošetřovat klienty v termisv. Ambrože: „Spravedlivým jest smrt nálním stádiu jejich onemocnění tak,
pokojným přístavem.“ Vedoucí nové aby mohli i v posledním období svého
služby se stala Libuše Smějová, Charitní života zůstat doma v kruhu svých blízošetřovatelskou službu povede Brigita kých. Pozornost se věnuje všem čtyřem
Pohanělová a Charitní pečovatelskou rozměrům lidského života: fyzickému
službu Petra Thiemlová, DiS.
a psychickému spolu se sociálními i
„Onkologických pacientů přibývá,“ duchovními potřebami. Klient může
osvětluje Libuše Smějová důvod, proč službu využívat dlouhodobě i krátkodose opavská charita na otevření Charitní bě, vždy podle aktuálního zdravotního
hospicové péče dlouhodobě připravo- stavu a individuálních potřeb.
vala. „Zaměstnanci se účastnili seminářů Odborně vyškolený personál je připrapořádaných hospicem v Rajhradě, prošli ven 24 hodin kdykoliv poradit. Zdra-
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Řešení hospicové péče
Podařilo se nám vyřešit všechny změny související se
zavedením hospicové péče. Spolupráce mezi vedoucími
Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské
služby a Charitní hospicové péče byla příkladná.

votní sestry spolupracují s obvodním
lékařem i onkologem. Profesionálně si
poradí s aplikací injekce, podáváním
analgetik dávkovači, aplikací infúze,
ošetřováním stomií, podáváním výživy či s převazy ran. Sociální pracovník
pak zajistí například pomoc při vyřízení
příspěvku na kompenzační pomůcky,
podání žádosti o zvýšení příspěvku na
bezmocnost apod.
Nemocnému i rodině také poskytneme
psychickou podporu. Z kompenzačních
pomůcek také budeme zajišťovat zapůjčení polohovací postele, toaletního
křesla, mechanického vozíku, chodítka
či sedáku do vany.

POKOJNÝ PŘÍSTAV
Charitní hospicová péče
Volejte 24 hodin denně
tel. 737999979

Službu můžete v dubnu podpořit
zasláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS CHARITAOPAVA - tel. 87777

DUBEN
DMS je stále méně

Pouze 74 DMS odeslali v letošním roce dárci ve
prospěch Charity Opava. Loni jsme přitom dostávali
měsíčně přes 100 DMS. Bohužel se nám stále nedaří
občany Opavska dostatečně zaujmout

Slovo ředitele
Pokojný přístav
„Spravedlivým jest smrt
pokojným přístavem.“
(sv.
Ambrož) Možná si řeknete:
až příliš vážné
na citát měsíce. Snad. Od nepaměti
společnost považovala za moudré
právě ty, kteří se uměli podívat na
život jaksi z ptačí perspektivy. Dohlédli až za hranice každodenních
běžných starostí. Jsou situace, které
nás v životě potkají zaručeně jen
jednou. A prožitek vlastní smrti k
nim neodmyslitelně patří.
Otázkami důstojného konce života
se zabývá i hospicové hnutí. Výchozí
myšlenkou je být člověku nablízku
v jeho posledních chvílích života,
podržet ho za ruku, dodat mu sílu
a odvahu. Nedává si za cíl vyléčení,
ale odstranění utrpení. Nepodporuje délku života, ale jeho kvalitu. Pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem poslední období života pokud
možno v rodinném kruhu.
V dubnu Charita Opava rozšiřuje nabídku svých služeb o charitní
hospicovou péči. Jaro a období Velikonoc má svou neopakovatelnou
hloubku. Příroda se probouzí, všechno pokračuje nově. Jaru předcházel
podzim, který posbíral plody, určil,
co je dobré a co nemá hodnotu a pak
přišla zima a nařídila pokoj. Jakýsi
klid na lůžku. I lidský život má své
zákonitosti jara a zimy. Křesťané
si je připomínají skrze život Ježíše
Krista. Čeká nás po smrti ještě něco?
Žít v naději, nebo bez naděje?
Pro charitní hospicovou péči jsme
zvolili název POKOJNÝ PŘÍSTAV.
Jaké asociace či emoce toto pojmenování vzbuzuje? Odpočinek, spočinutí, završení cesty, která mohla
být dlouhá či namáhavá. ... A také
začátek. Do přístavu lodě vplouvají
a zase vyplouvají. Kam? Kdo ví?
Jan HANUŠ, ředitel

Radostné Velikonoce
všem lidem dobré
vůle.

UDÁLOSTI V CHARITĚ
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STALO SE
• „Kolečko“ pro nové
zaměstnance
Krátkou návštěvu všech 16 středisek
Charity Opava zorganizovala pro zaměstnance v úterý 6. března Ludmila
Vicherková. Zúčastnili se noví i již zkušení pracovníci organizace. Každý měl
možnost se seznámit se širokou škálou
poskytovaných služeb opavské charity. Povinnost starat se o to, aby každý
nový zaměstnanec v rámci zkušební
doby absolvoval „kolečko“, mají vedoucí.

• Verše Mons. Veselého
zazněly pro seniory
Verše P. Veselého jsou mezi lidmi velmi
oblíbené. Také senioři z Klubu sv. Anežky
se s otcem děkanem ve výslužbě setkávají
velmi rádi. V rámci oslav 12. výročí založení tohoto zařízení se v pátek 22. března uskutečnilo již tradiční, milé setkání.
Program byl připraven asi na hodinu. P.
Veselý mluvil o svém předchůdci P. Františku Vičarovi i o svém životě. Vyprávění
bylo prokládáno novými i známými básněmi. Přítomní pak otci Josefovi popřáli
k jeho jmeninám. Páteční dopoledne prožili všichni v příjemné atmosféře. „Byl to
můj nejhezčí den prožitý v klubu,“ řekla
bezprostředně po skončení akce paní,
která užívá služeb zařízení už šest let.
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Opavané byli štědří, darovali
nám víc jak vagon ošacení
O sbírku šactva, kterou jsme pořádali 26. března, byl velký zájem. Lidé z Opavy i
okolních vesnic přiváželi své dary převážně autem, mnozí použili jízdní kolo a
někteří neváhali přijít i pěšky. Během dvou hodin se naplnily už tři čtvrtiny vagonu.
Díky vstřícnosti Českých drah, které nakonec přistavily i druhý, neobjednaný vagon,
mohla sbírka probíhat až do ohlášených 17 hodin.
„Já myslím, že sbírka dopadla dobře, pomůže především sociálně slabým
naplnil se jeden velký vagon a dru- spoluobčanům a těm, kdo se ocitli v
hý, který byl menší, z jedné čtvrtiny. náhlé krizové situaci po požáru, poPřekvapil nás velký zájem o sbírku, vodni či v těžké životní situaci. Část
zvláště v dopoledních hodinách bylo věcí se dostane do chudších zemí
velmi rušno,“ hodnotí průběh akce jako humanitární pomoc. „Děkujeme
vedoucí Střediska vzájemné pomoci všem dárcům nejen za hmotné dary,
Petra Chlubová. Ošacení i ostatní sbí- ale i za ﬁnanční podporu, která je pro
rané předměty poputují do Diakonie nás velmi významná,“ vyslovuje své
Broumov, kde budou rozděleny. Díl uznání hlavní organizátorka sbírky.

Vybraná ﬁnanční pomoc činí 17 tisíc
korun. Za dopravu materiálu zaplatíme 7 tisíc a 10 tisíc bude odesláno
na humanitární pomoc na Zakarpatskou Ukrajinu, kde podpoří projekty
Adopce na dálku, Důstojný život a
misijní činnost.
Reakce lidí byly pozitivní: „Je dobře,
že tohle děláte, máme spoustu věcí,
které už nepotřebujeme. Bylo by škoda
je vyhodit.“ Mnozí se ptali, zda budeme sběr opakovat. Charita Opava
počítá s tím, že by se sbírka mohla na
podzim opakovat. Tahle jarní se třeba
stane základem pěkné tradice.

• Stadion patřil dětem
Asi 150 tříkrálových koledníků si v
pondělí 12. března přišlo zabruslit na
opavský zimní stadion. I když v okrese
Ostrava byly prázdniny o něco dříve, vedoucí skupinek se postarali, aby také děti
z okolních obcí mohly tuto akci navštívit:
„Ve škole nám po domluvě vyšli vstříc a
děti byly uvolněny z vyučování. Paní starostka nám zajistila dopravu, takže nás
přijelo z Velké Polomi a okolních vesnic
více než třicet,“ řekla s úsměvem paní
Demlová. Poděkování patří také Technickým službám za bezplatný pronájem
zimního stationu. Bruslení uzavřelo sérii
doprovodných akcí, které byly organizovány v rámci Tříkrálové sbírky.

K vagonu bylo možné dojít pěšky i pohodlně přijet autem.

Jako dárci se zapojili také zaměstnanci Charity Opava.

Oldřich Dušek měl neustále plné ruce práce.

Během dvou hodin jsme naplnili téměř celý vagon.

Díky Českým drahám jsme měli k dispozici i druhý vagon.

Bc. Petra Chlubová, vedoucí SVP, při zapečetění vagonu.

KALENDÁRIUM
• 21. dubna 2004 nás navštívili ve Vlaštovičkách členové parlamentního Výboru
pro sociální politiku a zdravotnictví .
• 24. dubna 1995 byl v Klubu sv. Anežky uspořádán první večer poezie s otcem děkanem Mons. Josefem Veselým.
• 24. dubna 1999 byly vytvořeny první
webové stránky Charity Opava.
• V dubnu 1990 v prostorách fary
minoritského kláštera na Masarykově
ulici byla otevřena charitní Knihovna
křesťanské literatury.
• V dubnu 1998 vzniklo Nouzové ubytování pro ženy a matky s dětmi jako
součást Střediska vzájemné pomoci.
Ubytování se dnes nachází na Komenského 18.
• V dubnu 2004 byl otevřen klub Chráněného a podporovaného bydlení s
názvem Setkávárna (se sebou samým i
s druhými) v budově na Kylešovské 10,
ve 3. patře.
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Němečtí kolegové na praxi

Deset zdravotně znevýhodněných zaměstnanců s psychickými obtížemi z dílen pro postižené lidi v Berlíně absolvovalo v Chráněné technické dílně ve
Velkých Hošticích (CHTD) na konci března čtrnáctidenní pracovní praxi.
Krátce si prohlédli všech 15 středisek Charity Opava. Na ředitelství v Jaktaři
se setkali s ředitelem organizace Janem Hanušem. Nejvíce času pak strávili ve
společnosti zaměstnanců charitní dílny. Pro chvíle odpočinku byl připraven
bohatý kulturní program.
Hoštická chráněná dílna spolupra- bytu pro již vyřazené osobní počítacuje, mimo jiné, se čtyřmi organiza- če. Montují se do nich již používané,
cemi z Berlína, zabývajícími se po- případně i recyklované PC součástky.
dobnou problematikou v Německu. Na základě této aktivity přijelo z Ber„V nedávné minulosti jsme byli jedni lína 10 zdravotně znevýhodněných
z mála, kteří poznali, jak to funguje pracovníků na svou první zahraniční
jinde. Myslím, že tento fakt posunul pracovní praxi. Věkový průměr skucelou Charitu Opava hodně dopředu,“ piny byl 25-30 let.
pochvaluje si mezinárodní spolupráci V pondělí 18. března si krátce proIng. Leon Juřášek, vedoucí CHTD. „V hlédli všech 15 středisek Charity Oparámci již ukončeného projektu EQUAL va a na ředitelství v Jaktaři se setkali s
jsme viděli dílny v Rakousku, Německu ředitelem organizace Janem Hanuči Finsku.“
šem. Nejvíce se zajímali o to, jaké typy
Berlínský projekt „PC-Upcycling in sociálních služeb jsou lidem poskytoWfbM“, tzv. repas počítačů, hledá vány zde a srovnávali je s těmi, které
možnosti zhodnocení a nalezení od- znají z Německa. U našich západních

sousedů najdeme např. Občanskou
poradnu či rehabilitační dílny.
Pracovní praxi, zajištění zdravotní
péče i aktivity ve volném čase připravili zaměstnanci hoštické dílny. Do
němčiny většinou překládaly pracovnice Charity Opava: B. Pohanělová, H.
Friedrichová, L. Konečná a H. Smějová. K nim se přidala ochotná paní
Polčíková. Z připravených kulturních
akcí si každý mohl vybrat. Většina má
vážné zdravotní problémy, rychle se
unaví a udržet celý den pozornost je
opravdu náročně. Proto někteří už večer odpočívali.
Opava s bohatou historií i architektonickými památkami se návštěvě velmi
líbila, protože Berlín byl za 2. světové války zničen a všechno je vlastně
vybudované nově. Zaujalo i Hornické
muzeum v Ostravě, zákulisí Slezského
divadla a baletní představení „Čaroděj ze země OZ“. S mimořádnou
prohlídkou vyšli vstříc i na zámku v
Hradci nad Moravicí. Převážná část
zdejšího inventáře má původ právě v
Německu. Posledním větším podnikem byla návštěva přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně.
Pozornost upoutaly i všudypřítomné
obchůdky vietnamských přistěhovalců, kde se dá velmi levně nakoupit.
Z jídla nejvíce nadchlo samozřejmě
české pivo a knedlíky, zvláště ty bramborové.
Všech pracovních i mimopracovních
aktivit se účastnili také zaměstnanci
z hoštické dílny, kde je velmi dobrý
kolektiv. Lidé se spolu rádi baví a setkávání mimo pracovní dobu přispívá
k dobré náladě i na pracovišti.

Trenéři pro seniory v Klubu sv. Anežky
Dnes je trénování moderní. Zajdete do Fit centra, domluvíte si osobního trenéra a výsledek je zaručený – postavička jako lusk. Ti intelektuálněji založení
by možná uvítali nějaké to Fit-intelekt centrum s osobním trenérem paměti.
Vypadá to jako legrace? Omyl. Trenéři paměti existují a mají na to certiﬁkát!
A ještě méně se ví, že Charita Opa- „Ve stacionáři se nám osvědčilo mít
va má zaměstnance, kteří takové smíšenou skupinku. Umíme se věnoosvědčení získali. Pracují v Klubu vat i lidem s demencí Alzheimerova
sv. Anežky, denním stacionáři pro typu. Jsem ráda, že již zkušené praseniory, kde tímto cvičením pomá- covnice si mohly své znalosti a dohají starším lidem udržet si mentální vednosti prohloubit,“ říká vedoucí
svěžest i v pozdním věku.
zařízení Jana Řehulková. EURAG„Je rozdíl vytvářet tréninkovou ho- -Centrum pro trénování paměti a
dinu pro člověka psychicky zdatného Česká společnost pro trénování paa pro lidi např. se stařeckou demencí
nebo s demencí Azheimerova typu,“
vysvětluje Michaela Mošová, která
spolu se Zuzanou Paverovou již zmíněné oprávnění vlastní a dodává: „I
v našem zařízení při této aktivitě vytváříme skupinky, abychom program
mohli lépe přizpůsobit individuálním
schopnostem uživatelů služeb.“
Pro více zdatné jsou připraveny
různé hry, testy, křížovky. Otázky
mohou být kladeny přímo konkrétnímu člověku. Pro méně zdatné se
většinou připravuje vzpomínkový
program, do kterého se rádi zapojí
téměř všichni.

měti a mozkový jogging připravily
skutečně bohatý program: od nauky
o mozku a teoretického úvodu do
problematiky paměti, přes strategie
a metody až po tvorbu programu pro
praktický výcvik.
„V kurzu jsme si na praktických příkladech i na sobě ověřili, že metody
opravdu fungují. Zvládla jsem si zapamatovat 43 jmen amerických prezidentů tak, jak jdou po sobě, i sto čísel
známého čísla Pí,“ sděluje své dojmy
Zuzana Paverová.
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Stane se
• Jan Hanuš dočasně
ve vedení diecézní charity

Jan Hanuš, ředitel opavské charity, byl
dočasně pověřen vedením celé Diecézní
charity ostravsko-opavské. Nový ředitel, který vzešel z výběrovém řízení, se
funkce ujme v nejbližších dnech. Jméno nového ředitele nebylo do uzávěrky
tohoto čísla oﬁciálně zveřejněno.

• Senioři z Klubu sv. Anežky
sportovně i bezpečně

V Klubu sv. Anežky, denním stacionáři
pro seniory, mají na duben připravený
opravdu zajímavý program. Při „Jarních sportovních hrách“ si zasoutěží ve
stavění komínu či zapínání knoﬂíků.
Kdo má nejsilnější dech, dofoukne dál
kouli z papíru a nejšikovnější prsty dostanou nejrychleji zápalky do krabičky.
A při tom všem nezapomínají na svoji
bezpečnost. Na setkání se zaměstnancem městské policie si připomenou,
čeho se při pochůzkách městem vyvarovat.

• Přijďte si pro inspiraci

Uživatelé služeb i zaměstnanci Klubu sv. Anežky mají dobré nápady a
šikovné ruce. Přijďte se přesvědčit! Ve
středu 4. dubna a ve čtvrtek 5. dubna
od 8 do 12 máte jedinečnou možnost
prohlédnout si jarně vyzdobené prostory stacionáře. Trocha inspirace pro
velikonoční výzdobu vlastního bytu se
jistě bude hodit.

Napsali o nás
• Charita zavádí
hospicovou péči

Smyslem hospicové péče je v domácím
prostředí ošetřovat klienty v terminálním stadiu jejich onemocnění tak, aby
mohli i v posledním období svého života zůstat doma v kruhu svých blízkých.
„Pozornost věnujeme všem čtyřem
rozměrům lidského života: fyzickému
a psychickému spolu se sociálními i
duchovními potřebami. Lidé mohou
službu využívat dlouhodobě i krátkodobě, vždy podle aktuálního zdravotního stavu a individuálních potřeb,“
uvedla Libuše Smějová.
Pracovníci hospicového centra jsou
připraveni poradit i po telefonu. Zdravotní sestry spolupracují s obvodním
lékařem i onkologem.
Opavský a hlučínský Deník,
22. března 2007

• Kde vaří nejlepší knedlíky

Zjistit, jak fungují v Česku technické
chráněné dílny, osobně poznat své české partnery a také se naučit základy
češtiny. To jsou hlavní cíle společného
sociálního projektu a důvody dvanáctidenního pobytu skupiny handicapovaných lidí z Německa v opavské
charitě.
Během výletů není nouze o humorné
situace při dorozumívání. To když hosté chtějí použít své předem připravené
fráze v češtině: „Jeden z nich rozložil
velký arch papíru, kde měl napsány
dotazy typu Kde tu čepují nejlepší pivo
nebo Kde vaří nejlepší knedlíky,“ líčí
Matějíčková.
„Postižení poznávají Česko“ - Mladá fronta DNES 29.3. 2007
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„Zkus pro nezaměstnané
něco udělat,“

uslyšel Ing. Leon Jurášek, vedoucí
Chráněné technické dílny ve Velkých Hošticích.
Bydlí s manželkou v Bolaticích.
Obě dcery jsou již dospělé. Jak sám
říká, jeho vztah k dílně je až příliš
osobní. Hlídá ji. Vždyť i kapička
jedu dokáže znehodnotit mnoho
jídla. A osobní krédo? Jedinec by
nedokázal nic, společně tvoříme
velké dílo.
• Co tomu říkáte, že Vás Ing. Schaffartzik vybral? Co jste si pomyslel,
když jste se to dověděl?
No to mi ještě chybělo. (smích) Mám
málo problémů?
•Ing. Schaﬀartzika by zajímalo,
proč pracujete právě v charitě? Ve
svém životě už jste prý vedl útvary daleko větší, než je celá Charita
Opava.
V charitě jsem v podstatě náhodou.
V Moravskoslezské armaturce Dolní
Benešov probíhala restrukturalizace,
i já byl nucen propouštět zaměstnance vlastního odboru. Dělalo se mi to
těžce, vnitřně jsem s tím nesouhlasil.
Pak došlo k situaci, že buď půjde kolega nebo já. Byl na tom hůř a já si
řekl, že nějakou práci vždycky najdu.
A tak jsem šel.
Následovaly 3 roky ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě ve velice
zajímavém nemocničním prostředí s
nejmodernější technikou. Smlouvu
jsem měl na dobru určitou, která mi
s příchodem nového ředitele nebyla
prodloužena.
• Na jakých pozicích jste pracoval a
za kolik lidí nesl zodpovědnost?
V armaturce jsem dělal vedoucího
energetiky. Byl to jeden z mála nepřetržitých provozů s asi 90 lidmi.
Jako vedoucí bych služby dělat ne-

musel. Když ale lidé reptali, že to
nebo ono nejde, sloužil jsem s nimi
a tak si ověřil, jak se věci ve skutečnosti mají.
V nemocnici jsem se dostal k velmi
zajímavé práci. Jako vedoucí centrálního dispečinku jsem měl na starost
asi 350 lidí. Zabezpečovali jsme servis veškerého lékařského vybavení,
provoz operačních sálů, kde např.
při operaci srdce musela být teplota
+9°C a zabezpečit záložní zdroje napájení. A k tomu všemu patřila i část
dopravy.
• Jak to bylo dále?
Dostal jsem se na úřad práce. Nejprve jsem z toho měl legraci, ale pak si
uvědomil, že už nejsem nejmladší a
práci jen tak nenajdu. Zkoušel jsem
tři soukromé ﬁrmy, kde jsem chvíli
dělal „dobrovolníka“, abych poznal
prostředí a solidnost ﬁrmy. Ani k
jednomu jsem nakonec nenastoupil. Následovalo výběrové řízení na
pozici ředitele ostravské charity sv.
Alexandra. Neuspěl jsem, ale všimla
si mě Soňa Rašková. Skrze ni jsem
poznal Aničku Ekslerovou a ta řekla
historicky důležitou větu: „Leone, ty
víš, co to je být nezaměstnaný. Zkus
pro nezaměstnané něco udělat.“ Navrhl jsem projekt, jak založit chráněnou dílnu. Přípravy trvaly skoro3/4
roku. Nejprve se rozběhla spolupráce s Ostravou, později i s městem
Opava.
• Jak byste krátce představil CHTD
Velké Hoštice?
Fajnoví lidé se širokým spektrem působnosti.
• Co to znamená konkrétně?

Ing. Leon Jurášek s manželkou a dcerami. U nás neobvyklé křestní jméno mu dal tatínek,
který za války sloužil v Anglii, kde jméno Leon uslyšíte poměrně často.

Jsou tu lidé nejrůznějších povah a
povolání. Máme tu řezníky, strojní zámečníky, natěrače, malíře,
zemědělce, ženy v domácnosti,
... . Vždy se najde někdo, kdo
se umí k problému odborně
postavit. Lidé tu mají fyzický hendikep, ale umějí dělat
odbornou práci. Proto se
soustřeďujeme především
na nebezpečné odpady.
Umíme vyřešit jednorázové problémové záležitosti:
demontáž lékařských přístrojů, výpočetních center,
ﬁrem, které ukončily provoz. V oblasti zpracování
dřeva jsme dokonce prodali know-how.
• Co na práci, kterou v
současnosti děláte, považujete za
nejtěžší?
Vnější vztahy. Tzn. sehnat práci, která se zaplatí a která vyhovuje našemu
provozu. Hodně spolupracuji s Hanou Matějíčkovou. Za jedno setkání
s ředitelem organizace může dojednat v podstatě tři věci: zakázku pro
dílnu, případný sponzorský dar a
možnost zaměstnání pro již zapracovaného, zdravotně znevýhodněného
člověka z našeho provozu. Až pro
15% lidí se podaří takové místo dohodnout.
• Čeho si na své součastné práci
nejvíce ceníte?
Dobrou náladu a dostatek práce.
Máme-li dostatek práce a materiálu, spoluzaměstnanci vidí jistotu
zaměstnání, což se nejvíc projeví v
dobré atmosféře střediska.
• A co Vás osobně nejvíce baví?
Je to takové pestré. Mimopracovní
aktivity. (smích) Pro utužení kolektivu pořádáme poznávací akce.
Např. jsme byli 2 dny v Praze. Poseděli přímo v prostorách parlamentu,
dověděli se něco o jeho fungování,
o historii a pak si odhlasovali, jestli
půjdeme společně na oběd. (smích)
Viděli jsme muzikál Kleopatra, prohlédli si zákulisí Národního divadla,
starou část Prahy. Nebo jsme v Hranicích viděli výrobu obrazovek. Jak
se to přesně jmenovalo? (Na pomoc
přichází Hana Matějíčková: LG. Philips Displays, Technologické centrum
Hranice. Také jsme byli v Dlouhých
Stráních v přečerpávací elektrárně.)
Tak to vidíte, já jsem tady řízený a
naváděný. (Všeobecný smích. Od
někoho je slyšet: „On se tu má dobře.
Všichni před panem šéfem chodí v
předklonu!“) Snažíme se, aby lidé vi-

děli
místa, na
která se
běžně nedostanou.
Plánujeme
Tatru Kopřivnice, zvláště
unikátní trenažér na testování aut.
• A plány do budoucna?
Trvale udržitelný rozvoj. Každý rok
se zvedá objem výroby v tunách i v
korunách. Abych já jednou mohl
v klidu odejít do důchodu a pak se
tu zastavit a mrknout na to, jak to
tu prosperuje. (úsměv) Je to oblast,
která se v podstatě ve školách neučí.
Nejvíce nás trápí, že jsme v pronájmu. Nejlepší by byl vlastní objekt,
kde bychom si provozní plochy
upravili podle svých představ. Jinak
středisko má budoucnost, jak také
ukázala technicko-ekonomická analýza, zpracovaná katedrou ekonomiky VŠB. Jsou to služby, které je třeba
provozovat zde na tomto místě
• Kdybyste mohl jednu věc v současné Charitě Opava změnit jako
mávnutím kouzelného proutku. Co
byste si vybral a proč?
Drobné věci ano, ale zásadního bych
neměnil nic. Je to organizace na dobré úrovni, kde se lidé hodně snaží.
Aby měli práci, aby sloužili druhým.
Vyzvedl bych vysokou vzdělanost.
• Co byste vzkázal lidem, kteří tento rozhovor budou číst?
Aby se jim dobře pracovalo a aby
měli dobrou náladu. Každý den je
jedinečný, už se nevrátí.
K příštímu rozhovoru byla pozvána Brigita Pohanělová. Ing. Jurášek
vidí CHOPS jako nosné středisko
charity. Jako její základní image.
Sestry zde denně prokazují vysokou obětavost. Dělají právě to, co si
lidé pod pojmem charita představí:
že až jim bude zle, někdo přijde na
pomoc. A otázka: „Gita dala dohromady obrovské dílo. Jak se jí to
podařilo?“

HYDE PARK
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APRÍLOVÁ ODHALENÍ LETOŠNÍHO ROKU

Smích je kořením života. Vědci se dokonce
snaží vyzkoumat, jestli je pravdou, že
dobrá nálady prodlužuje život. Určitě se
ale všichni shodneme na tom, že lidskou

lopotu na tomto světě zpříjemňuje. 1.
apríl k tomu dává každoročně příležitost.
Kanadským žertíkům se asi každý rád
vyhne, trocha humoru však nezaškodí.

Sociální práce

Proto je pro vás připravena tato stránka
fotograﬁí z doby ne tak dávno minulé.
Najdete se? Příjemné vzpomínání a dobře
se bavte!

Tajná přátelství Co všechno umí hoši z charity

Hrdě reprezentují svoji organizaci.

Jsou stále v jednom kole a na koni.

Uznávají úspěšné a chytré ženy.

V rozpacích darují květiny.

Vzorně se postarají o děti.

Mají nekonvenční přístup k módě.

Sociální výcvik stál
opravu za to
V pátek 23. 3. 2007 byl zahájen dlouho očekávaný sociální výcvik. Ráno
bylo nevlídné počasí, pršelo. Když
jsem si představila, že na středisku
mám plno práce a sobotu nebudu
trávit se svými dětmi, moc se mi nechtělo. Uviděla jsem ale dobrou náladu a nadšení ostatních kolegyň a
počáteční nejistota rychle vyprchala.
A tak se jelo…
Aklimatizace na faře v Hlavnici proběhla v pohodě, když zavoněly napečené koláče vlastní výroby a zavonělo
ranní kafíčko, nikomu se již domů
nechtělo. Přijely lektorky Mgr. Pastuchová a Mgr. Malíková a mohly
jsme začít.
Byly to dva dny přátelství, porozumění, sebepoznání, silných emocí, ale
také legrace a dobrého jídla. Poznaly
jsme se navzájem nejenom jako kolegové, ale hlavně jako lidé se všemi
pozitivními i negativními vlastnostmi, které jsou v každém z nás. Těch
negativních bylo úplně minimálně.
Dnes již vím, že Gabka je výborná
kuchařka, Petra dobrá organizátorka, Katka je starostlivá, Radka je
hodná, Ivana upřímná a Radana
člověk, na kterého je za každé situace
spolehnutí. Vím, že kdybychom měly
práce a starostí ještě více, budeme se
umět domluvit a to je to nejlepší zjištění, které nám dává jistotu a chuť do
další společné práce.
Závěrem, bych chtěla poděkovat vedení Charity Opava, že nám umožnilo tento výcvik absolvovat a vzkázat STÁL ZA TO !!!!
Petra THIEMLOVÁ
(Autorka je koordinátorka
Schůzky sociálních pracovníků
proběhnou v pátek 13. a 27. dubna od
12.30 do 14.30 na Kylešovské ulici v
kanceláři Střediska vzájemné pomoci.
•

Umí se vžít do typicky ženských rolí.

Vzájemná podpora na SVP

Úkoly hospodyněk zvládnou hravě.

Jak asi zareaguje vedení?

Rozhodnutí bylo a i nadále bude na řediteli. Ten současný umí i střílet!

Změny prac. zařazení jsou možná.

Třeba se za lidi někdo postaví ...

LIDÉ
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Společenská kronika

Info servis

Prodám

Poděkování

Akce charity

• Prodám kvalitní kočárek TRENDLINE
ROADSTER,
prostorný
sportovní kočárek až 100cm na leh
– velmi měkké odpružení s regulací
tuhosti – překlápěcí a výškově
stavitelná rukojeť – nánožník v horní
části se zipy pro rychlý přístup k dítěti
– odepínací zadní část boudy se síťkou
na léto – sundávací prací potah včetně
boudy, nafukovací kola, 2 roky starý
po 1 dítěti, málo používaný. Původní
cena 6.500,-- nyní 4.500,--. Dále
prodám kvalitní velkou a stabilní
dětskou skládací ohrádku CAM, ještě
v záruce. Původní cena 3.500,--, nyní
2.000,--. Tel. 604 221 266.

• Od dubna letošního roku nebude Dům sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené s největší pravděpodobností tak docela stejným zařízením, jakým byl po
uplynulých téměř jedenáct let svého trvání. Začátkem
dubna odešla do důchodu Anička SAKREIDOVÁ,
poslední z těch, kteří byli aktivně přítomní při otevření našeho domu v roce 1996. Jestli Aničku znáte, tak
jistě pochopíte, jak nesnadno je se s takovým člověkem v zaměstnání rozloučit. Vy z vás, kteří jste neměli
příležitost se s Aničkou setkat, vězte, že tato žena nebyla u nás řadovým zaměstnancem, ale hlavně byla po celou dobu dobrou duší domu, která dokáže
poradit, povzbudit či pomoci a nic za to od vás neočekává. Aničko, moc vám
děkujeme.
Zaměstnanci Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené

• Jarní úklid proběhne symbolicky v
pátek 13. dubna ve všech střediscích
Charity Opava. Podrobnosti přinášíme na samostatném plakátku.

• Prodám nábytkovou stěnu třídílnou,
sedací soupravu a konferenční stůl
– vše holandského typu. Stěnu možno
sestavit dle vlastního vkusu. Ceny:
nábytková stěna 6.000 Kč, sedačka
3.000 Kč, konferenční stůl 1.500 Kč.
Jako komplet vše za 8.000 Kč. Kontakt:
Tomáš Pchálek, 731953961 nebo
pchalek@charitaopava.cz.

• Novou vedoucí Chráněné dílny
ve Vlaštovičkách se od 1. dubna
stala Marie BENNKOVÁ. Andrea SAKREIDOVÁ, dosavadní
vedoucí, očekává radostnou událost – narození dalšího potomka.
Oběma blahopřejeme!
Zaměstnanci Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené

Blahopřejeme
• Narozeniny oslaví v měsíci dubnu Katarína DURKÁČOVÁ, Ing. Leon JURÁ• Charita Opava prodá obytný přívěs.
Podrobnosti o technickém stavu
podá Oldřich Dušek, tel.: 731625803.
Své nabídky můžete zasílat na
e-mail: gecova@charitaopava.cz, tel.:
731625779.

Pronájem
• Pronajmu byt 2+1 (65 m2) s krytou
lodžií v rodinném domě na Englišové
ul. v Opavě. U domu je zahrádka. Měsíční nájemné činí 5900,- + inkaso do
1500,-. Tel. 605929553.
• Pronajmu garsonku na Masarykove ul. nad restaurací Vesmír. Tel.
605929553.

Hledám
• Až budete odkládat po zimě své obnošené ﬂaušové kabáty, můžete je donést do rehabilitačních dílen k dalšímu
zpracování. Nebudou Vám překážet
doma a na novou zimní sezónu si pořídíte modernější. Doporučujeme opět
ﬂaušák. Pavel Rychta, tel.: 553612780,
e-mail: rd@charitaopava.cz.
• Hledáme vhodné využití obytného
přívěsu, který je v současnosti majetkem Charity Opava. Jednotlivci i kolektivy mohou své návrhy posílat na
e-mail: gecova@charitaopava.cz.

Nabízím
• Nabízím kříže volně k rozebrání.
Tel.: 731953961. E-mail: pchalek@charitaopava.cz.

ŠEK, Kamila KUPKOVÁ, Ilona MICHALČÍKOVÁ, Brigita POHANĚLOVÁ,
Pavel RYCHTA, Andrea SAKREIDOVÁ, Libuše SMĚJOVÁ, David STALCER,
Blažena SVOBODOVÁ, Rudolf ŠKOPEK, Jiří TOTKA, Andrea VÁCHOVÁ
a Hynek ZÁVORKA. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, duševní a
osobní pohodu.

Poděkování

• Ve dnech 26. - 28. dubna proběhla na ředitelství kontrola z Okresní správy soci-

álního zabezpečení v Opavě. Agenda Charity Opava je v republice jedna z nejsložitějších a je vedena velmi pečlivě. Poděkování za pečlivou práci patří předenším
Aleně PECHNÍKOVÉ, Haně STOKLASOVÉ, Ing. Miladě KVĚTOVÉ a Evě
POSPĚCHOVÉ.
Ing. Tomáš SCHAFFARTZIK, vedoucí ekonomického úseku.

Listárna Domovníka
Studenti v kontaktu s Charitou Opava
Dobrý den,
jmenuji se Tereza Bendíková a jsem
studentkou ekonomické fakulty na Vysoké škole Báňské v Ostravě, pro seminární práci do předmětu Ekonomika
neziskových organizací jsem si vybrala
právě Vaši organizaci. Chtěla bych Vás
požádat, jestli byste mi, prosím, neposlali na tento mail Výroční zprávu z roku
2006 a nějaké informace o problémech,
se kterými se Charita potýká- toto téma
musím zhodnotit a vyslovit svůj názor
a doporučení.
Předem děkuji za spolupráci.
S přáním krásného dne

Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o Charitu Opava. Doporučila bych Vám naše www
stránky: www.charitaopava.cz, kde
najdete i výročí zprávy (v oddílu „Ke
stažení). Za rok 2006 ji budeme mít v
květnu-červnu, protože naše účetnictví
podléhá auditu. Další dotazy Vám ráda
zodpovím. Otázky z oblasti práce s klienty by vysvětlila Mgr. Iva Burianová,
burianova@charitaopava.cz, z oblasti
ekonomiky Ing. Tomáš Schaﬀartzik,
schaﬀartzik@charitaopava.cz.
Hezký den přeje

Tereza BENDÍKOVÁ

Pište nám!

Štěpánka GECOVÁ,
asistentka ředitele

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

• Andělskou Horu je možné navštívit: 11.-18. března, 1.–8. dubna, 6.–
13. května, 24. června–1. července,
29. července–5. srpna, 26. srpna–2.
září, 16.–23. září, 21.–28. října, 18.–
25. listopadu, 23. prosince–1. ledna.
Pobyt si můžete zamluvit u Aleny
Čechové, tel.: 553612780/38, e-mail:
cechova@charitaopava.cz.
• Společenství otce Pia pořádá pro
děti opavských farností „Letní příměstský tábor“. Ve dnech 9. až 15.
července si mohou každý den od 8
do 16 hodin hrát a zpívat v jiném
prostředí. Připravena bude také
katecheze. Přihlásit je možné děti
od 6 do 11 let na e-mailové adrese:
durkacova@charitaopava.cz nebo
telefonicky na čísle: 553 612 780/
kl.22. Případné dotazy ráda zodpoví Mária Durkáčová, personální
úsek ředitelství Charity Opava. Akci
podporuje děkan P. Pavel Cieslar a
ředitel opavské charity Jan Hanuš.

Nepropásněte
• Víkend pro osamělé matky se
uskuteční 20. – 22.dubna 2007 v
exercičním domě v Českém Těšíně. Je určen pro maminky, které z
nejrůznějších důvodů vychovávají
své děti samy. Povede jej MUDr.
Jitka Krausová a P. Josef Červenka.
Cena cca 550,- Kč. Přihlášky: CPR
Olomouc, tel: 587 405 250, e-mail:
reznickm@arcibol.cz
• Jednodenní setkání pro ženy se
uskuteční v sobotu 5. května 2007 v
pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Témata: Pýcha
a pokora – F. Böhmová, Sebepřijetí – Dana Čichoňová. Během dne
bude možnost sdílení se, adorace,
svátosti smíření. Začátek v 9.00 a
ukončení kolem 17.00. Cena: 100,Kč. Přihlášky do 1.května na mobil:
731 625 617 nebo e-mail: cprop@doo.cz, tel.:553 616 723
• Adorace pro maminky se uskuteční ve středu 25. dubna ve 20.00
v kostele sv. Ducha.
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