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CITÁT MĚSÍCE: Lépe je svůj kříž nést, než ho vléci po zemi. (Bretaňské přísloví)

Rozčlenění CHOPS se vyplatilo

Slovo ředitele
Vzdělávání pracovníků
Krajský úřad v
Ostravě rozhodl
o registraci sociálních služeb
poskytovaných
Charitou Opava. První krok
na nové cestě se podařil! Rozhodnutí
deﬁnuje druh služby, kapacitu zařízení
a okruh osob, kterým je poskytována.
Bez tohoto dokumentu bychom například nemohli dostat podporu ze státního rozpočtu. S žádostmi se ﬁnišovalo
na konci září a já bych rád poděkoval
všem, kteří se na tom podíleli, zvláště
těm, kteří ve své kanceláři strávili víc
jak běžných 8 hodin pracovní doby. I
druhý krok se tedy podařil!

Porada s ředitelem - zleva: Brigita Pohanělová, Petra Thiemlová a Libuše Smějová.

Možná si ještě vzpomenete na svou reakci, když jste se dověděli, že
nejdéle fungující středisko Charity Opava dostane novou tvář. Někteří
nový krok vítali, jiní byli skeptičtí. Dnes po půl roce můžeme říci, že
rozčlenění CHOPS se vyplatilo.
Koncem srpna se vedoucí nových kový koncentrátor, jsme schopni se
středisek - pečovatelské, ošetřo- v domácnostech postarat i o pacivatelské a hospicové péče - setkali enty s plicní diagnózou, kteří by jis ředitelem Charity Opava Janem nak museli zůstat v nemocnici.“ Ze
Hanušem. Na programu jednání zdravotnického vybavení jsme dále
bylo zhodnocení tohoto význam- koupili infuzní pumpu pro zajištěného kroku. Všechny tři vedoucí ní nitrožilní výživy, odsávačku pro
hodnotily tento krok kladně.
zahleněné pacienty a hlavně dva
„Rozvinula se velmi dobrá spolu- lineární dávkovače opiátů, které
práce s onkologií Slezské nemocnice udržují v krvi stálou hladinu léků.
v Opavě a s Ambulancí bolesti, kte- V porovnání s injekcemi, které se
rá je součástí ARO stejné nemoc- aplikují 3-4krát denně, jde o mnonice,“ vysvětluje Libuše Smějová, hem větší komfort pro pacienta,
vedoucí hospicové péče. „Tím, že neboť kanylka vpíchnutá do podmáme k dispozici přenosný kyslí- koží vydrží 3 až 4 dny.
Hospicová péče jezdí ke klientům,
Z výtěžku Tříkrálové sbírky u kterých byly vyčerpány léčebné
jsme koupili:
možnosti a léčba je orientována
výhradně na léčbu příznaků, pro• 2 kyslíkové koncentrátory vázející nevyléčitelné, především
• 1 infuzní pumpu
onkologické onemocnění (dušnost,
• 2 lineární dávkovače opiátů bolest, zajištění hydratace apod.),
kdežto Charitní ošetřovatelská
• 1 odsávačku
služba jezdí do domácnosti k lidem

+
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Rozčlenění CHOPS

Krok dlouho zvažovaný nese své ovoce. Rozčlenění CHOPS na tři střediska přineslo větší přehled o
poskytovaných službách pro klienty i pro donátory,
jasné oddělení zdravotnických úkonů od sociální péče,
rozdělení kompetenci pro jednotlivé vedoucí. Široká
veřejnost měla možnost pochopit, že máme odborně
vyškolený personál, který umí zajistit kvalitní služby.

stabilizovaným, s onemocněním,
které je bezprostředně neohrožuje
na životě. Každá zdravotní sestra
denně navštíví několik domácností,
proto se bez auta a řidičského průkazu neobejdou. „Zpočátku jsem
si musela zvyknout na to, že jako
vedoucí už nejsem zodpovědná za
pečovatelskou službu. Jsem ráda, že
k oddělení zdravotní a sociální péče
došlo, mohu se více věnovat své odbornosti zdravotní sestry,“ shrnuje
své zkušenosti Brigita Pohanělová.
„Na pečovatelské se vedoucí musí
ještě hodně učit,“ směje se Petra
Thiemlová. Jako odborník v oblasti
sociálních služeb má v současnosti
plné ruce práce především s tím,
jak sladit vzdělávání pečovatelek,
které nařizuje zákon, s každodenní
službou klientům. Ani její pečovatelky se bez toho, že by uměly řídit
auto, neobejdou.
„Jsem rád, že vzrostla prestiž zdravotních sester i pečovatelek. Jsou to
odborníci a dělají svou práci dobře,“
zhodnotil celý proces ředitel organizace Jan Hanuš.

ŘÍJEN
Složitá legislativa

Složitá legislativa naši organizaci zbytečně sužuje především ve spojení se stavebními činnostmi. Například
pro malý přístřešek na kola v Jaktaři bylo třeba vyřídit
ohlášení stavby. Proces je stejně složitý jako při stavebním
povolení (vyjádření odboru architekta, požárníků, o souladu s územním plánem, stanovisko hygieny, energetiků,
plynařů, vodařů atd.). A my stavíme jen malou kůlnu…

Ještě zmíním i krok třetí: zákonem
stanovené vzdělávání pracovníků v
sociálních službách. Stát měl na mysli
především kvalitu služby - adekvátně
proškolení zaměstnanci budou poskytovat kvalitní péči. A protože jde o
podmínku nutnou, mnohé organizace
nechaly rozhodnutí na pracovnících:
chceš-li tuto profesi vykonávat, najdi
řešení, jak vzdělání získáš. A zaplať si
ho. Je to stejné, jako získat řidičák.
Sami víte, že pracujete ve sféře společností spíše opomíjené, proto jsme se
v charitě rozhodli jít jiným směrem.
Domluvili jsme konání kurzu pro naše
zaměstnance přímo u školitele, zaplatíme také vyučujícího i část zameškané pracovní doby Jen díl, tj. sobotu a
neděli, dává jako malou část ze svého
osobního volna zaměstnanec.
Byl bych rád, kdybychom si uvědomili, že tíhu vzdělávání neseme spolu
každý odevzdává svůj díl. Kdo z tohoto procesu má mít prospěch, je klient.
Proto přeji nám všem, aby se dobré
dílo podařilo a my společně udělali
také třetí, neméně důležitý krok.

!

Jan HANUŠ, ředitel

Náhradní plnění
vyřešíme v charitě

!

Pozor, podnikatelé a ﬁrmy!
Už jen tři měsíce zbývají do
konce roku. Charita Opava
vám kvaliﬁkovaně a ochotně pomůže s náhradním
plněním.

Kontaktujte nás:
Ing. Tomáš Schaﬀartzik
tel: 553 612 780
mobil 731 625 802
plneni@charitaopava.cz

UDÁLOSTI V CHARITĚ
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STALO SE
• Výsledkem je originální
plastika
Jsou zakázky běžného charakteru,
které v chráněných dílnách vyrábí
s rutinou. Výjimkou byla v září
zakázka na výrobu reliéfních
keramických
plastik.
Zadání
objednatele byla taková, že reliéf
má mít v sobě symbol kříže, který
na první pohled nemusí nutně
vypadat jako kříž a zároveň bude
důstojným uměleckým předmětem,
který pohladí na duši uživatele a
návštěvníky hospice. K tomu všemu
ještě velmi krátký termín realizace
postavil naši keramickou dílnu před
nelehký úkol. Konečným výsledkem
bylo 26 originálních plastik,
které již v tuto dobu zdobí pokoje
hospice a podle ohlasu se velmi líbí.

Zakázky, výjezdy, odpočinek:
kombinace chráněných dílen

Ani turnaj v kuželkách se neobešel bez povzbuzování a smíchu.

• Čtvrtletní zasedání
Na pravidelném čtvrtletním setkání
se v pátek 14. září sešli vedoucí Charity Opava. Na programu byl, mimo
jiné, např. strategický plán Charity
Opava či možnost certiﬁkace sociálních služeb v systému ISO (International Organization for Standardization).

KALENDÁRIUM
• 1. října 1994 zahájila práci
pobočka Charitní ošetřovatelskopečovatelské služby v Hradci n.
Moravicí.
• 30. října 1996 byla ustanovena
nejnovější, dosud platná registrace
Charity Opava jako součást
římskokatolické církve v Rejstříku
právnických osob Ministerstva
kultury České republiky.
• 1. října 1997 vzniklo střediska
Linka důvěry, nazvaného původně
Linka pomoci – povodeň.
• 22. října 2000 získala Sociálněprávní poradna členství v Asociaci
občanských poraden a její název se
změnil na Občanskou poradnu.
• 1. října 2004 jsme slavnostně
zahájili spolupráci se společností
Tesco Stores ČR
• 5. října 2004 byly slavnostně
požehány prostory projektu Equal
a Chráněné technické dílny pro
muže a ženy ve Velkých Hošticích.
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V těchto dnech byla dokončena jedna z největších zakázek keramické
dílny Chráněných dílen sv. Josefa, která ve ﬁnančním objemu přesahuje částku 100 tisíc korun. Dárkové keramické předměty si objednala ﬁnská farmaceutická společnost ORION PHARMA, která má
zastoupení v Praze a Bratislavě. Celkem 700 kusů keramických sad se
nepřetržitě vyrábělo od letošního června. Byla spotřebováno více jak
tuna keramické hlíny a přes 30 kilo barevných glazur.
Další aktivitou byla účast chrá- Překážka druhá: Na městském
něných dílen na tradičním hrn- úřadě nejdříve nechtěli dát souhlas
čířském jarmarku v Kunštátu na na prodejní místo, ale i toto se po
Moravě. Tato prestižní akce je úpěnlivých intervencích podařidlouhé roky dopředu vyhrazená lo překonat. Pak již nic nebránilo
pro keramiky z celé republiky, kteří předvést své výrobky na prestižmezi sebe jen velmi těžko přijíma- ním jarmarku.
jí nového člena. Takže se zdálo, že Překážka třetí: Jako prodejní místo
výjezd do Kunštátu bude překoná- byly přiděleny provizorní prostory
vání překážek.
- několik krabic na místo okolních
První překážkou se zdálo samot- zastřešených stánků, které snadno
né nalezení místa, ale po několika vydržely dopolední déšť.
drobných odchylkách z kurzu se Přes všechny tyto překážky byla
příjezd podařil.
většina výrobků chráněných dí-

Ralaxace na houpačce.

len rychle rozprodána a po tomto
úspěchu, bylo dílnám přislíbeno, že
příští rok budou oﬁciálně pozvání
a bude jim rezervován stánek.
Nejen při práci, ale i v odreagování
byla pospolitost chráněných dílen
patrná, když vyrazili na půlden do
přírody a v zázemí Rybářské bašty ve Stěbořicích prožili - výjezdní
zasedání. „Během dopoledne probíhaly nelítostné sportovní souboje
v kopané, volejbale, kuželkách a ti
nejodvážnější vystoupili až na samý
vrchol svých sil a uspořádali letecký den na místních houpačkách,“
řekla Kamila Kupková a dodala:
„V odpoledním programu se soutěžilo v recitaci, ve zpěvu, ne zřídka i
v ukázkách činohry, dramatu nebo
pohádek. Nechyběl ani umělecký
tanec.“

Charita Opava
vyhlašuje 1. ročník celonárodní fotografické soutěže
MŮJ SVĚT
Téma: Portrét
Pravidla soutěže:
• zapojit se mohou zaměstnanci a
dobrovolníci charit v České republice
• lze zaslat maximálně 3 snímky za
osobu
• fotograﬁe posílejte v digitální podobě v nezmenšeném formátu nebo
klasickou fotograﬁi (13x18 cm,
18x24 cm) do 15. listopadu 2007
na uvedený kontakt
• fotograﬁe nesmí být oceněna v jakékoliv předchozí soutěži
• nezapomeňte přiložit kontakt a název své charity
Ceny pro vítěze:
1. místo - cena v hodnotě 7.000 Kč
2. místo - cena v hodnotě 4.000 Kč
3. místo - cena v hodnotě 2.000 Kč
4. – 6. místo - čestné uznání

Všechny soutěžní snímky budou
po vyhodnocení zveřejněny na webových stránkách Charity Opava
www.charitaopava.cz. Předání cen
se uskuteční při slavnostní vernisáži
výstavy nejlepších fotograﬁí začátkem prosince. Termín bude upřesněn.

Kontakt:
Složení odborné poroty:
• Doc. Mgr. Jindřich Štreit, profesionální fotograf a pedagog na Institutu tvůrčí fotograﬁe FPF Slezské
univerzity v Opavě
• Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., pedagog na ITF FPF SU v Opavě
• Bc. Štefan Gúber, absolvent ITF
FPF SU v Opavě

Charita Opava
Ludmila Vicherková
Přemyslovců 26
747 07 Opava
tel: 553 612 788
mobil: 604 175 518
vicherkova@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

č. 9 - Říjen 2007

UDÁLOSTI V CHARITĚ

Linka důvěry - deset let na drátě

Desetileté dítě je vlastně bezproblémové... Má za sebou většinou události jako první stálý zub, první lásku na pískovišti, první školní den,
první pětku ve škole. Je zvídavé, ale už ne tolik, aby rodiče bolela hlava
z otázky „A proč?“. A jaká je desetiletá sociální služba? Možná trochu
podobná...
Má leccos za sebou. Nejisté proﬁ- ní situace těchto lidí vyžadovala nelování. První stálé klienty, spokoje- jen ošetření jejich základních potřeb,
né i nespokojené. První lásky, tedy ale také to, aby jim někdo pomohl
spolupráce s milými kolegy a jinými vyrovnat se s šokujícími událostmi
organizacemi. A také loučení s nimi. a ztrátami. V roce 2000 se přejmeNeustále se učí. Přizpůsobuje se no- novala na Linku důvěry a slouží jako
vějšímu pojetí služeb v psychosoci- první psychosociální pomoc lidem v
ální oblasti a potřebám klientů. Ale situacích, které nejsou schopni sami
co nesmí, to je zakrnět! A to se snad unést. Patří mezi ně psychická onedaří, ale posuďte sami.
mocnění, domácí násilí, neshody v
Linka pomoci povodeň vznikla v roce rodině a mnohé jiné. Linkou prošlo
1997, oﬁciálně slaví desetileté výročí na 60 externích spolupracovníků,
letos 1. října. Jak symbolické! Vznikla celkem věnovali této práci přes 90
jako pracoviště pro osoby, které byly tisíc hodin.
v roce 1997 postiženy povodní. Akut- Od letošního roku je většina Linek

důvěry sociálními službami, tzv. „telefonickou krizovou pomocí“ podle
zákona o sociálních službách. Linka
důvěry v Opavě se po celou dobu
fungování zapojovala do činnosti
profesní asociace ČAPLD (Česká
asociace pracovníků Linek důvěry,
založena v roce 1995), která se stará o
udržení kvality služeb a růst oboru.
Zbývá jen popřát, aby letošní výročí
nebylo poslední a ať dále slouží lidem
jako záchytná síť, když nebudou vědět, jak dál.
Klienti se mohu dovolat na pevnou
linku, mobilní telefon, nebo využít e-mailu každý den v roce 20 hodin.

…jsme tady pro vás
už 10 let…
V měsíci říjnu slaví opavská Linka důvěry 10 let od svého založení.
Linka důvěry je anonymní služba, kde si můžete pomocí telefonu nebo e-mailu promluvit s pomáhajícím profesionálem o svém
trápení, svěřit se a získat informaci či radu. Slouží jako záchytná síť
lidem, kteří neví, jak dál.
Jsme tady pro vás denně od 10 hodin dopoledne do 6 hodin ráno.
Tel: 553 61 64 07
Mob: 736 14 91 42
V pondělky od 19 do 21 hodin
možno i: 800 12 06 12
linka.duvery@charitaopava.cz

Charitám nastávají krušné chvíle

Řadě charit v České republice nastávají krušné chvíle. Například charitám v Olomouckém kraji chybí i nadále na zajištění sociálních služeb 3,8
milionu korun. I přes to, že mezi ně Olomoucký kraj v polovině minulého měsíce rozdělil v rámci mimořádné dotace 2,5 milionu korun, stále
hrozí některým projektům zánik. Ze služeb charit v rámci olomoucké
diecéze již odešlo podle sdělení ředitele Arcidiecézní charity Václava Keprta. kvůli dopadu zákona o sociálních službách, který změnil přerozdělování peněz, osm desítek lidí.
„Ze strany Olomouckého kraje jde rově, kde se deﬁcit pohybuje kolem
o pozitivní krok. Pro nás však toto 35 procent,“ doplnil šéf Arcidiecézmartyrium ještě nekončí. Situace je ní charity.
stále vážná. Propuštěno bylo již 79
Jeho slova potvrzují i samotlidí, dalších 80 až 100 lidí má upo- ní zástupci charit. Například zázornění na podobnou možnost z or- břežská charita potřebovala získat
ganizačních důvodů,“ uvedl Keprt.
na svou práci 850 tisíc korun, od
Po ﬁnanční injekci krajského kraje získala čtvrtinu. „Pro nás to
úřadu se deﬁcit charit v kraji snížil vyřešeno není, peníze dokryly dluh
ze 14 na 12 procent. V rámci celé přes prázdniny. Od 1. září vzniká
Arcidiecézní charity, která zahrnu- každým dnem dluh na pečovatelské
je kromě Olomouckého kraje i kraj služby,“ uvedl ředitel tamní charity
Zlínský, část Jihomoravského kraje Jiří Karger. „Javornická charita má
a Pardubického kraje, chybí podle i podpoře kraje stále deﬁcit 400.000
Keprta na zajištění služeb 11,5 mi- korun. Nesmí nastat žádná havarijní
lionu korun. V Olomouckém kraji situace. Pro klienty i zaměstnance je
jde o částku 3,76 milionu korun. tato situace stresující,“ doplnil také
„Mnohé projekty jsou existenčně ředitel javornické charity Robert
ohrožené i nadále. Jde například o Neugebauer.
denní stacionář Šimon v Javorníku,
Podle Keprta je situace velmi
který je stále ve velkých problémech, závažná také ve Zlíně, kde Arcidieohroženy jsou i služby ve Šternber- cézní charita rovněž působí. Chybí
ku, kde je stacionář pro problémové zde podle něj 5,5 milionu korun a
skupiny či občanská poradna v Pře- hrozí, že se některé služby budou

muset zrušit.
O rozdělení 5,7 milionu korun
neziskovým organizacím poskytujícím služby v sociální oblasti rozhodli olomoučtí krajští zastupitelé
v polovině září. Uspokojili tak jen
malou část požadavků. Neziskové
organizace celkem žádaly kraj o 25
milionů korun.
Neziskové organizace v kraji pro
letošní rok žádaly stát o 150 milionů
korun, z ministerstva práce a sociálních věcí ale dostaly jen 98,3 milionu korun. Kraj z vlastního rozpočtu uvolnil pro neziskové organizace,
ale i obce 4,1 milionu korun na prevenci kriminality, protidrogovou
prevenci či integrace menšin. Loni
neziskovým organizacím rozdělil
čtyři miliony korun. Olomoucký
kraj letos musel podpořit i sociální
služby, které poskytují příspěvkové
organizace kraje. Od státu dostaly
jen 400,9 milionu korun namísto
požadovaných 530 milionů korun.
Kraj pro ně ze svého rozpočtu uvolnil 78,3 milionu korun.
Zákon o sociálních službách začala platit od ledna letošního roku.
Přinesl s sebou nový způsob ﬁnancování sociálních služeb i přerozdělování peněz. (ČTK)
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Stane se
• Prezentace opavských
neziskových organizací
Již druhým rokem probíhají v měsíci
říjnu v Opavě Dny sociálních služeb.
Prezentace neziskových organizací
proběhne ve čtvrtek 4. října 2007
v sále Kulturního domu Na Rybníčku. Charita Opava se zde bude prezentovat například ukázkami masáží,
měřením tlaku, kulturním vystoupením nebo činnostmi chráněných dílen.
Po celou dobu akce bude probíhat v
sále doprovodný program.

• Sbírka šatstva
Středisko vzájemné pomoci Charity
Opava pořádá jednorázovou sbírku
šatstva do. Uskuteční se v pondělí 1.
a úterý 2. října, vždy v časech od 8
do 17 hodin. Železniční vagon bude
přistaven na nákladním nádraží ČD
ve stanici Opava – Východ.
Na místo se dostanete z Těšínské ulice
kolem Lidlu, dále pak po Kylešovské
ulici, kde naproti penzionů Mirka a
Věra je vjezd do bývalých uhelných
skladů.

Napsali o nás
• Podporuje opa vský magistrát dobrovolnictví?
Zájem města o dobrovolnickou činnost není téměř žádný. To tvrdí koordinátorka dobrovolnických aktivit
při Centru Elim Opava Alžběta Kubíčková s tím, že o podpoře ﬁnanční
se prý nedá mluvit vůbec. S tím, ale
nesouhlasí ředitel opavské charity
Jan Hanuš. Jeho zkušenost je opačná.
Podle jeho názoru činnost jeho organizace město podporuje dostatečně.
(...) Jan Hanuš vysvětluje, že v opavské charitě dobrovolnické projekty
předmětem žádostí o podporu nebývají. A to hlavně z principiálních
důvodů, protože se jedná o projekty
dobrovolné.
Opavský a hlučínský Denník,
18. září 2007

• Výbor OFS se sešel v dílně
Charity
Neobvyklé
zasedání
Výkonného výboru Okrasního fotbalového
svazu se uskutečnilo v pondělí 4.
září. K jednání se jeho členové sešli
v prostorách chráněných dílen sv.
Josefa. Členové výboru se seznámili s činností dílen, ve kterých je v
současné době zaměstnáno téměř
padesát zdravotně postižených.
Region Opavsko, 11. září 2007

• Zaměstnanci charity
darovali krev
Zaměstnanci Chráněných dílen svatého Josefa opavské charity založili
novou tradici. Devět z nich se rozhodlo, že rozmnoží řady dárců krve a
pět z nich tuto drahocennou tekutinu
nakonec na opavské transfúzní stanici poskytlo.
Mladá fronta DNES 11.9.2007

4

ROZHOVOR MĚSÍCE

č. 9 - Říjen 2007

„Zůstávám v úžasu, co všechno lidé
dokáži přežít a zůstat žít,“

říká Dagmar Sližová ze střediska Chráněné bydlení.
Neúnavný bojovník, zakladatel a optimista, tak by se dala charakteV domě U Trojice jsou čtyři byty,
rizovat Dáša Sližová. Patří mezi několik málo lidí, kteří byli při pokteré sloužily jako náhradní
povodňovém rozvoji opavské charity. Za deset let práce v organizaci
bydlení pro potřebné po pobyla u zrodu mnoha aktivit, které dodnes existují.
vodni v roce 1997. Později
z toho vzniklo
• Michaela a Zuzana z Klubu sv. o penězích, ale o myšlence poselchráněné
Anežky si Vás vybraly pro tento roz- ství radostné zvěsti, vzniklo noční
bydlení. Na
hovor a chtějí se zeptat: Co Vás při- bdění, požehnání koledníčků…
Posun je markantní. Dříve se těžce
počátku
mělo k návratu zpět do Charity?
hledali koledníci, lidé nás mnohbyla myšNejdříve musím říci, proč jsem
de vyhazovali, i psa na nás pustili,
lenka naodešla. Po deseti letech v charitě
to snad dnes již není. Dnes je vše
bídnout
jsem cítila, že potřebuji změnu.
organizačně perfektně zvládnuté.
náhradManžela jsem měnit nechtěla, bydNa druhou stranu se mi zdá, že
ní dolení také ne, takže zbývala práce.
se myšlenka poselství na mnoha
mov
Zároveň jsem dostala nabídku na
místech vytrácí.
s e
místo ekonomky do Dlaně života,
o.p.s. Bylo to tam jako v charitě
před deseti léty, jenže jsem viděla • Byla jste také při vzniku časopisu
problematiku z praktického hle- Sem tam...
S rozšiřováním charity začala
diska a narážela jsem na idylické
vznikat potřeba informovanosti
nadšení. Byla jsem tam takovým
uvnitř organizace. S časopisýčkem. Také jsem zjistila, že ekosem začaly A.
nomika není to pravé, že se chci
Ekslerová a P.
věnovat lidem.
Kasašová.
A proč jsem se vrátila? Odchodem
Nejprve
jsem si uvědomila, že mi charita
vznikl
chybí, že zde mám spoustu přáT a m
tel. Viděla jsem, že po nás zůstalo
tam, ale
spousta dobré práce, i když jsem
protože
předtím viděla hodně negativnínevyho. Zažila jsem zde takovou atcházel
mosféru, že dokážeme táhnout za
pravijeden provaz, sice si občas stěžudelně,
jeme, ale dokážeme zabrat.
dostal
vším všudy, že je to to nejlepší,
• Začínala jste s tříkrálovou sbírkou. jméno Sem tam. Nyní se časopis
co můžeme udělat. Dnes bydlení
Jaké byly její začátky? Vidíte dnes přetransformoval do dnešních
podob Domovníku a Charitníku.
chápeme spíše jako dát uživateposun?
lům služeb zázemí a podporu, aby
Nápad přišel shora. Zpočátku
vládla ke sbírce nedůvěra, zda to • Také jste začínala s Chráněným se naučili žít v hranicích své nemoci a dokázali jít dál.
není zneužití poselství tří králů bydlením...
U zrodu byl Petr Fabián, pak Hana je zaměřeno jen na peníze, že
ka Friedrichová, nápad pochází • Máte za sebou mnoho kurzů a stusbírek už je až až, to byl názor
od Aničky Ekslerové.
dia, mimo jiné i postabortní synmnoha kněží. Ale nebylo to jen
drom.

Dělala jsem několik kurzů a terapeutických výcviků, například
Rogers výcvik nebo NEST (nové
zkušenosti po prožití traumatu).
Vede jej mezinárodní organizace
a zaměřuje se na metodu terapie
pomoci skupině lidem po zneužití, zanedbávání a ztrátě těhotenství. Výsledkem je mezinárodní
certiﬁkát, který není v České republice uznávaný.

• Co je na Vaší práci nejtěžší, a co je
naopak nejhezčí?

Dáša Sližová s manželem Jaroslavem a syny Petrem (18) a Jiřím (17).

Uvědomování si, že to nejsem já,
kdo ví, co je nejlepší pro jiného člověka. Pokora, nemyslet si, že jsem
expertem, že všemu rozumím. A
také skloubit práci, která je časově
náročná s rodinou.
Nejhezčí je setkávání se s lidmi a

jejich osudy. Zůstávám v úctě a
úžasu, co všechno lidé dokáži přežít a zůstat žít.

•Co
byst
e
vzkáz a l a
čtenářům Domovníku?

Je moc fajn,
že jste. Jsem ráda
mezi vámi.

Ing. Dagmar Sližová
• narozena v Pardubicích
• je vdaná a má dvě děti
• vystudovala gymnázium
v Pardubicích a následně
VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická), Katedra ekonomika a řízení
• v Opavě žije již dvacet let
• od května 1997 pracuje v charitě, pracovala jako asistentka
ředitelky, na úseku vztahů, na
Lince důvěry a v chráněném
bydlení
• koníčky: rodina, hnutí Brontosaurus, turistika, folk a
country

Pro další rozhovor si Dáša
Sližová vybrala Irenu Berkovou. A důvod? Není vidět,
není slyšet, ale kudy projde,
tam je hezky. Nejen čisto, ale
mile. Když tady je, tak je to
samozřejmost, když není, je
to vidět. A otázka zní: Jak to
dělá?

č. 9 - Říjen 2007

HYDE PARK

Dílna ve Vlaštovičkách slaví rok

Chráněná dílna ve Vlaštovičkách byla otevřena 16. října loňského roku. Stalo se to v rámci projektu spoluﬁnancovaného Evropskou unií, Ministerstven pro místní rozvoj ČR a Moravskoslezským krajem s názvem Nový
systém bydlení, práce a podpory pro lidi se zrakovým postižením a lidi duševně nemocné. Letos tedy slaví rok
svého fungování, i když kořeny sahají mnohem hlouběji.
Zdravotně postižení zaměstnanci
pracují v keramické dílně, mohou
se naučit tkát na stavu či navlékají
korálky. V současnosti vyrábějí pro
celou republiku upomínkové medailky Tříkrálové sbírky 2008. V říjnu se
chystají v Opavě na Den sociálních
služeb, do Brna na veletrh zdravotní
techniky HOSPIMedica 2007, 24. listopadu na prodejní akci do Bohumína
a 8 a 9. prosince do Kravař.
Na této stránce přinášíme osobní
vyznání vedoucí Chráněné dílny ve
Vlaštovičkách Marie Bennkové a některých zdravotně znevýhodněných
zaměstnanců, kteří měli v září možnost prezentovat své vlastní výrobky
zákazníkům v obchůdku umístěném
Práce v chráněné dílně je různorodá. Na snímku výroba keramiky.
v supermarketu TERNO.

Čím větší stres, tím více se smějeme

Marie BENNKOVÁ
K Vlaštovičkám mám vřelý osobní
vztah, je to skoro můj druhý domov.
Bydlím v Oldřišově, ale maminka i
babička, strýc a taky kmotra pocházejí
z Vlaštoviček. Když mi byly tři roky,
onemocněla jsem a hrozila mi operace. K uzdravení mohl přispět pobyt
mimo domov, proto jsem přes týden
byla ve Vlaštovičkách a domů jezdila
jen na víkendy. Do budovy kláštera
jsem chodila do školky.
Druhou silnou vzpomínkou je doba,
kdy moje první dcera měla tři roky.
Byla jsem ve Vlaštovičkách na návštěvě a chtěla nastoupit do práce. V
objektu kláštera už byl dům pro zrakově postižené. Do dílny v prostorách
domu přijímali pracovníka, bylo vypsáno výběrové řízení. Zatelefonovala

jsem a byla přijata. V kolektivu jsme
si navzájem rozuměli, bývalo veselo.
Setkala jsem se s postiženými lidmi a
žebříček hodnot se mi podstatně změnil – pochopila jsem, že v životě není
důležité mít dvě televize, dvě auta a
nevím co ještě. I manžel měl pro moji
novou práci uznání. Říkával: „Nemohl bych tu pracovat, neunesl bych tíhu
jejich postižení.“ Starší dcera se s nevidomými pěkně sblížila, umí se zapojit,
popovídat si s nimi.
Za rok jsem nastoupila na druhou
mateřskou dovolenou. I přesto jsem
byla s charitou stále v kontaktu, měla
jsem dohodu o provedení práce. Za
další dva roky jsem se vrátila, ale už
do dílen v Jaktaři. Pro zrakově postižené klienty bylo přínosem, že se
naučili cestovat MHD, měli změnu a
rozšířili své obzory o další dovednosti.
V Chráněných dílnách sv. Josefa jsem
pracovala až do srpna 2007 a musím
říct, že jsem se s betonovým nádvořím
neuměla srovnat.
Přišel tedy letošní srpen a můj sen se
vyplnil – vrátila jsem se do Vlaštoviček. Chtěla bych poděkovat všem v

domě, jak pěkně mě mezi sebe přijali.
Ze zaměstnanců jsem nejvíc znala Andreu Sakreidovou. Věděla, co
umím, jak vycházím s klienty. Petra
Hrbáčová mi umožnila vedle práce
v dílně dělat i nové věci: aranžovat
květiny, navrhnout úpravu zahrady a
s klienty ji pak uskutečnit. Prostě bych
chtěla poděkovat za přijetí a upřímnost všem zaměstnancům domu sv.
C+M. Dík patří i klientům. Ze začátku to pro ně bylo jistě těžké. Ale snaží se a práce se daří. Myslím, že jsou
spokojení a já bych jim chtěla popřát,
aby to bylo stále lepší a lepší. Aby jim
i zdravotní stav dovolil dále se učit a
zdokonalovat.
Do kostela pravidelně nechodím, ale
životní zkušenosti utvrdily moji osobní víru i postoj k ní. Každé ráno při
cestě do práce míjím kříž, vždycky se
modlím, aby v novém dni všechno
dobře dopadlo. Společně s Aničkou
Vaňkovou máme takové motto, které
nás táhne: „Čím větší stres, tím více se
smějem.“ A přání do budoucna? Chtěla bych, aby k nám do dílny zákazníci
chodili jako do velkoobchodu.

Ve Vlaštovičkách si to chválíme

Vojta HUSÁR Broňkou tvoříme dvojici. Mám tu

Chtěl bych říct, že jsem v dílnách ve
Vlaštovičkách moc spokojený. Paní
vedoucí i ostatní zaměstnanci (Lenka a Martina) se nám věnují. Hodně
činností jsem se už naučil a těším se,
že to bude tak i nadále.
Na dnešní první den prodeje nás
Maruška Bennková připravovala. S

note-book, kam zapisuji, co jsme
prodali a za jakou cenu. Broňka si
prodej vyzkoušela už dřív na Mostech v Přerově a s penězi také umí
zacházet. Když pracovala na recepci,
chodívala s dopisy na poštu.
Tady v obchůdku nás to baví, můžeme to, co jsme vyrobili, nabízet a
prodávat.
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Sociální práce
• Podzim ve znamení změn
Léto skončilo a s ním i většina
radostí a starostí spojených s
obdobím dovolené. Změnilo se
nám počasí, což někteří uvítali a
jiní oplakali. Ale ani některé věci
týkající se sociálních pracovníků
v Charitě Opava nezůstaly při
starém. Očekávaná byla změna
příjmení a rodinného stavu milé
kolegyně Radany Hartošové,
nyní Plevové. Přejeme jí tímto
ještě jednou samé sluníčko ve
vztahu s manželem a pokud
přijdou mráčky, tak jen dočasné.
V Radčině profesním životě
nastala také změna. Spolu s
Katarínou Durkáčovou, vedoucí
Střediska vzájemné pomoci, se
stala koordinátorkou sociální
práce v Charitě. Oběma držíme
pěsti v náročném úkolu a těšíme
se na spolupráci. Náš tým se
rozrostl o další sílu. Je jí nová
sociální pracovnice, poradce
Občanské poradny, Romana
Najvertová, kterou jsme poprvé
přivítali jako kolegyni na
začátku září. I jí přejeme hodně
uspokojení z práce a dobrý pocit
z týmu, ve kterém pracuje. Na
podzim nás čekají různá školení
a kurzy, prezentace středisek na
Dni sociálních služeb v Opavě,
plánování personálního obsazení
v sociální práci do příštího roku
a mnoho jiného. Doufáme, že se
nám podaří doběhnout do cílové
rovinky roku 2007 bez nehod a
těšíme se na to, že se budeme
moci ohlédnout za dobře
vykonanou prací.
Přála bych si, abychom všichni,
nejen
sociální
pracovníci,
dokázali brát změny v životě
jako příležitost a pěkně si je
užili. Hezký začátek podzimu.
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ
(Autorka je sociální pracovnice)

Co všechno zvládne
vedoucí chráněné dílny?
• 1000 keramických placek
pro Tříkrálovou sbírku za den
• nachystat osnovu tkacího
stavu
• z utkané látky ušít pěkné
věci
• aranžovat květiny
• nakoupit hlínu
• zajet pro přízi do Krnova
• starat se o zakázky
• jednat s obecními úřady i
velkoobchody
• zajistit víkendové prodeje
• porady a schůzky dílny i
celé Charity Opava
• komunitní plán města
• záležitosti projektu spoluﬁnancovaného EU

LIDÉ
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Inzerce charity

Společenská kronika

Koupím

Jubilea

• Koupíme dřevěné rámečky o

velikosti okolo 15 x 20 cm pro
práci do Rehabilitačních dílen,
nebo alespoň dřevěné lišty, ze
kterých bychom si rámečky
vyrobili.
Kontakt: Petra Kremerová
tel: 553 612 780
• Koupím byt 2 + 1 v osobním
vlastnictví v cihlové zástavbě.
tel: 604 306 746
• Sbírám staré časopisy ABC,
pokud možno kompletní. Dále
uvítám staré dětské diaﬁlmy
do promítaček. Cena dohodou.
Tomáš Schaﬀartzik
tel: 553 612 780

* Milé Janě GLABASŇOVÉ k jejím 45. narozeninám přejeme hodně štěstí a radosti v osobním i profesním životě.
pracovníci ředitelství
* Vše nejlepší k půlkulatým narozeninám 55 let,
hlavně hodně štěstí, zdraví a lásky a méně pracovních cestování paní Margaretě GAJDOŠÍKOVÉ.
přejí všichni z Chráněné technické dílny
* Všechno nejlepší, štěstí, zdraví a spokojenost přejí
paní Regině HAVLÍKOVÉ ke 40. narozeninám
pracovníci Chráněných dílen sv. Josefa
• Dne 14. října vzpomeneme nedožité 50. narozeniny pana Libora
KUBÍČKA.
Vzpomínají zaměstnanci Chráněných dílen v Jaktaři

Hledám
Rehabilitační dílny stále
přijímají pro svou práci staré
ﬂaušové kabáty. Vám dosloužily?
Nám ještě poslouží k výrobě
rohožek a papučí.
tel: 553 612 780
•

• Hledám pronájem bytu 2 + 1.
tel: 604 306 746

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 chovanec@charitaopava.cz
• Chcete-li, abychom vám Domovník vydávaný Charitou Opava posílali v elektronické podobě, napište
nám na adresu:
chovanec@charitaopava.cz

Blahopřejeme
• Hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho dalších spokojených let... Romanu DOBRUŠOVI, Ludmile KRPCOVÉ, Anně ŠMÍDOVÉ, Miluši MORÉOVÉ, Libuši KOŠKOVÉ, Mileně ČEVOROVÉ a Haně
BENIÁNOVÉ. Mezi bývalé zaměstnance patří Hana HRŇOVÁ, která oslaví 59 let a Mojmír KRAMNÝ 64 let.
všem přejí zaměstnanci Chráněných dílen v Jaktaři

Poděkování
• Chtěla bych poděkovat Tomáši PCHÁLKOVI za vysoce profesionální přístup při řešení krizové situace na silnici, ve které se zaměstnanci CHOS ocitli a zároveň Mgr. Radaně PLEVOVÉ z Vlaštoviček
za rychlé zapůjčení náhradního automobilu.
Brigita POHANĚLOVÁ
• Rehabilitační dílny udělují pochvalu panu Oldřichu DUŠKOVI
za vymalování prostor RD, které probíhalo za provozu, a díky dobré
vzájemné komunikaci k oboustranné spokojenosti.
Pavel RYCHTA
• Po dlouhých 15 letech práce v Rehabilitačních dílnách odchází na
zasloužený odpočinek paní Anna MLÝNKOVÁ. Chtěl bych jí poděkovat za tvůrčí práci, často psychicky vyčerpávající, kterou vykonávala na pozici vedoucí šicí dílny, později i keramické dílny a pomáhala
více jak stovce klientů, kteří dílnami za tuto éru prošli. Do dalších
let chci jí popřát za celý kolektiv pracovníků a klientů hodně zdraví,
elánu k realizaci svých zálib a pohody v kruhu své rodiny. A k tomu
všemu přejeme hodně Božího požehnání.
Pavel RYCHTA

Listárna Domovníka
• Praxe v charitě
Dobrý den pane řediteli,
chtěla jsem vám poděkovat, že
jste mi umožnil brigádu v charitě
Opava.
Navštívila jsem dvě z vašich
středisek a to Klub sv. Anežky a

Rehabilitační dílny. V obou těchto zařízeních se mi zaměstnanci i
vedoucí hodně věnovali, všechno
mi velmi dobře vysvětlili, i když
to nebyla jejich povinnost a měli
se mnou velkou trpělivost. V obou
zařízeních jsem načerpala spoustu

Pište nám!

nových informací, které určitě
využiji jak v normálním životě,
tak hlavně při mém studium na
CARITAS. Ještě jednou děkuji a
mějte se hezky.
S pozdravem
Adéla KRAMNÁ

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu chovanec@charitaopava.cz. Těšíme se na ně!
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Info servis
Informujeme
• Sbírka šatstva
Středisko vzájemné pomoci Charity Opava pořádá jednorázovou
sbírku šatstva. Ta se uskuteční
se v pondělí 1. a úterý 2. října,
v časech od 8 do 17 hodin.
Železniční vagon bude přistaven
na nákladním nádraží ČD ve stanici Opava – Východ.
• Prezentace opavských neziskových organizací
Již druhým rokem probíhají v měsíci říjnu v Opavě Dny sociálních
služeb. Prezentace neziskových
organizací proběhne ve čtvrtek
4. října 2007 v sále Kulturního
domu Na Rybníčku. Po celou
dobu akce bude probíhat v sále
doprovodný program.
• Nové oddělení
V Rehabilitačních dílnách jsme
otevřeli nové oddělení pro klienty s nízkou schopností pracovat a
soustředit se. Přijali jsme novou
pracovnici – vychovatelku, paní
Petru KREMZEROVOU, která
místnost po dřívější PRAPOZE
upravila a vybavila pro práci s těmito klienty.
• P. M. Augustynovicz bude
k dispozici v pondělí, středy
a pátky v čase 11 - 12 hodin na
ředitelství v mítnosti naproti jídelny.

Nepropásněte
• Vladimír Suchánek, Výběr
z litograﬁcké tvorby
Výstava světového graﬁka, který
je ve světě znám svými exlibris,
bude probíhat již jen do konce
října v Památníku Petra Bezruče.
• Lacrimae Alexandri Magni (Slzy Alexandra Velikého),
Opera Tomáše Hanzlíka na libreto neznámého autora z roku
1764. Damian Orchestra diriguje
Tomáš Hanzlík
Kostel sv. Václava, středa 3. října,
začátek ve 20 hodin.
• Gulo čar
koncert romské kapely
Ve čtvrtek 4. října v Lidovém
domě, koncert začíná ve 20 hodin.
• 6. mezinárodní malířské sympozium Jantarová cesta Hradec
nad Moravicí.
Výstava bude pro veřejnost otevřena od 1. do 14. října, 10 – 17
hodin, ve Velké dvoraně Červeného zámku Hradec nad Moravicí.
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