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CITÁT MĚSÍCE: Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. (Joseph Addison)

Čím je a kam směřuje charita

Pan Závorka, drží v ruce pásku s nápisem: On to zase někdo poskládá.

dobrovolníky a zástupce spolupracující veřejnosti. Sešlost vskutku
nevídaná (!) a hlavně připravená
spolupracovat. Cílem setkání bylo
připravit podklady pro vypracování strategického plánu Charity
Opava s časovým horizontem pěti
let. Nikdo z účastníků dopředu
nevěděl, jakým způsobem se bude
postupovat. Metodu připravil a
celým procesem provázel pan Vladislav Vik z obecně prospěšné společnosti Nová škola.
Od životních příběhů každého
účastníka a jeho osobních hodnot
se společenství postupně dopracovalo k abstraktnějším a obecnějším
věcem, na kterých opavská charita
staví a chce je dále rozvíjet. Bylo
stanoveno deset cílů: 1.Charita
Opava jako součást společenského
života, 2. místo v centru města, 3.
kvalita poskytovaných služeb, 4.
depistáž a marketing, 5. public
relations, 6. poslání a duchovní
hodnoty, 7. vztah k církvi, 8. dobrovolníci, 9. sociální ﬁrma a 10.
spolupráce se Slezskou univerzitou.
O všech cílech a dalším postupu se
podrobněji dočtete v příštím čísle
Domovníku.

V návalu každodenních povinností si je málokdo schopen uvědomit,
kam ve skutečnosti svým konáním směřuje. V Charitě Opava jsme
se na chvíli zastavili, abychom se zamysleli nad tím, čím jsme a čím
bychom do budoucna měli být. Stanovili jsme si deset oblastí, které
jsou pro vývoj organizace v příštích pěti letech důležité.
Vědět, co chci a jak toho mohu do- konaly v Držkovicích velké chasáhnout, se považuje za polovinu ritní exercicie (duchovní cvičení).
úspěchu, ale může to znamenat i Zúčastnili se lidé různých profesí:
mnohem víc - životní moudrost. od ředitele a ekonomky, přes sociTo, že je z mnoha důvodů prospěš- ální pracovníky a zdravotníky, až
né znát odpověď na tyto otázky, se po mistrovou chráněných dílen,
ví už dlouho. Už moudří ﬁlozofové
ve starém Řecku uzpůsobili svůj životní rytmus cíli, který považovali
za důležitý. I křesťané se už od starověku ptají, co dělat v případě, že
se někdo chce dobře rozhodnout a
jít za poznaným cílem. Přípravu a
proces rozhodování popsal např.
sv. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitů, už v polovině 16. století ve
svých Duchovních cvičeních.
V Charitě Opava na konci roku
2007 dozrál čas k tomu, abychom
se odpovědně rozhodli, co dál.
Které hodnoty či oblasti rozvíjet,
co nám dělá starosti, co zbytečně bere energii a chuť do práce.
Proto se poslední tři říjnové dny Soustředění při práci u přípravy strategického plánu Charity Opava v Držkovicích.

+

PROSINEC

Struktura zaměstnanců se změnila

Posláním opavské charity je vedle poskytování
služeb také zaměstnávat lidi, kteří jsou nějakým
způsobem znevýhodnění. Během posledních dvou
let se struktura zaměstnanců výrazně změnila
právě ve prospěch zaměstnanců chráněných dílen.
Z 51 na začátku roku 2006 jejich počet vzrostl o 63
% až na 83 v listopadu 2007.

PROSINEC
Tříkráloví koledníci mají velký úkol

Charita Opava letos postoupila nově vzniklé Charitě Hrabyně území, na kterém při předchozích
Tříkrálových sbírkách štědrost lidí vůči potřebným
přinesla vždy 300 tisíc korun. Tyto ﬁnance by
organizaci mohly výrazně chybět. Proto mají koledníci velký úkol: snažit se vykoledovat na pomoc
seniorům stejnou částku jako loni.

Slovo ředitele
Adventní čekání
Milé dámy a
vážení pánové, čekají nás
slavnostní
chvíle štědrovečerní
večeře, bilancování na konci roku a plány či
předsevzetí na začátku 366 dnů
nového roku. V tento nevšední
čas bych rád svá slova uvedl několika verši:
Den krátký je, noc dlouhá,
tmou hvězdy třpytí se
a v lidech hlad a touha
má podob tisíce.
Vše choré je a sténá
v adventním čekání
a v žízni beze jména
svět všemi hlasy zní.
Ráz doby adventní a pomoc lidem v nouzi mají mnoho společného. Na začátku je očekávání
něčeho nového. Časem se přání
stává skutečností, která je ve většině případů odlišná od původní
představy. Přesto šitá na míru a
přinášející úlevu. Prostě jedinečná.
Úkol přinášet tuto tíhu a radost
zároveň máte právě vy, zaměstnanci a spolupracovníci Charity
Opava. Jsem rád, že své poslání
konáte zodpovědně a s láskou.
Chtěl bych vám, stejně jako všem
sponzorům a dárcům, co nejsrdečněji poděkovat a všem bych
přál pokojné prožití adventu i
Vánoc a mnoho dobrého v nastávajícím roce 2008.
Jan HANUŠ, ředitel
Denní stacionář pro děti
a mládež s kombinovanými
vadami

mraveneček

Službu můžete v prosinci
podpořit zasláním
dárcovské SMS ve tvaru:
DMS CHARITAOPAVA
tel: 87777.
Děkujeme!
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STALO SE
• Oranžové kolo vydělalo

Dílny byly na zkušené v Berlíně

Šlapání na oranžovém kole pro
neziskové organizace, které pořádala společnost ČEZ, proběhlo
13. listopadu na opavském Dolním náměstí. Dvě organizace
- charitní Mraveneček a Denní
centrum Čtyřlístek - soupeřily o
celkovou částku 100 tisíc korun.
Ta byla nakonec podle výsledků
obou týmů rozdělena takto: pro
Mravenečka jste vyšlapali 50.514
korun, tedy o 514 korun více než
získal Čtyřlístek. Všem zúčastněným děkujeme.

• Výroční schůze
dobrovolníků charity
Tak jako loni, i letos v listopadu
proběhla tradiční výroční schůze
dobrovolníků Charity Opava.
Všichni dobrovolníci, kterých se
letos bohužel nesešlo příliš mnoho, byli seznámeni s novinkami
v opavské charitě. Příjemnou atmosféru uzavřel ředitel Jan Hanuš přáním zdaru a věnováním
malé upomínky jako poděkování
za jejich práci.

• Výroční schůze charity
Zaměstnanci Charity Opava se
sešli 15. listopadu na výroční
schůzi. Proběhla rekapitulace
celého roku, ředitel Jan Hanuš
promluvil o strategickém plánu a
jeho zástupce Tomáš Schaﬀartzik
všem představil ISO normu, o
kterou chce organizace usilovat
v příštím roce. Závěrem ředitel
všem jednotlivě popřál do nového
roku a každého obdaroval malou
pozorností.

Na snímku zleva: Lenka Konečná, Michael Borbonus, Josef Osmančík, Manfred Hopp,
Ing. Leon Jurášek, Margareta Gajdošíková, Karel Kostera, Drahomíra Konečná, Hana
Chlachulová, David Meszaros a neznámá německá dívka. Foto Jan HANUŠ

Jak řeší v Německu problémy bezpečnosti a ochrany práce lidí se
zdravotním handicapem – to je jen jedna z řady otázek, na které hledali odpověď zástupci opavské charity na své odborné stáži v Berlíně.
„Program byl nabitý od rána do která dodává, že němečtí hostivečera. Dopoledne jsme navštěvo- telé se s pečlivostí sobě vlastní
vali technické dílny, kde se řešily bezchybně postarali i o kulturní
různé odborné záležitosti a od- zážitky po skončení oﬁciální části
poledne pro nás vždy nachystali návštěvy. „Odborné části tlumočil
nějakou prohlídku,“ vzpomíná na především David Meszaros, který
stáž tlumočnice Lenka Konečná, tady v Německu pracuje, běžné zá-

ležitosti jsem se snažila domlouvat
zase já. Navštívili jsme například
Berlínskou katedrálu, Říšský sněm,
Braniborskou bránu či Památník
holocaustu. Velmi se nám líbilo
v Technickém muzeu, kde byly
k vidění exponáty letadel, lodí,
aut, vlaků apod.“
Zástupci charity Opava také navštívili dílny Vfj, ve kterých se
demontuje a separuje elektronický odpad a probíhají kompletace či balení. Vedoucí hoštických
dílen Leon Jurášek se tak přímo
na místě mohl zeptat, kam jejich
němečtí partneři posílají demontované sklo z obrazovek. Dověděl
se, že sklo prodávají jiné ﬁrmě, ta
ho vozí do Asie, kde se z něho dělají nové televizory pro rozvojové
země. Další zajímavostí, kterou
se zaměstnanci opavské charity
mohli dovědět, je skutečnost, že
v Německu si každá organizace
může nastavit normu ISO podle
svých požadavků. „V dílnách FSE,
které pracují s postiženými lidmi,
jsme také zjistili, jak v Německu
funguje zaměstnávaní handicapovaných. Každému člověku, který je
postižen, ale chce a může pracovat, to stát musí umožnit,“ konstatuje na závěr Lenka Konečná.

Chráněné bydlení otevřelo dveře

KALENDÁRIUM
• 17. prosince 1994 začalo naše
koledování pod vánočním
stromem na Horním náměstí
v Opavě.
• 18. prosince 1997 vzniklo
středisko Chráněného bydlení
pro
duševně
nemocné,
které dočasně sloužilo jako
Náhradní bydlení pro rodiny
postižené povodní.
• V prosinci 1999 jsme vydali
první číslo informačního
čtvrtletníku
SEM-TAM,
předchůdce Domovníku.
• 16. prosince 2004 byl
slavnostně otevřen a požehnán
prostor pro setkávání duševně
nemocných lidí v Opavě na
Kylešovské ulici.
• 28. prosince 2004 se u
příležitosti 15 let vzniku
Charity setkala
skupina
zakladatelů Charity Opava
v Denním stacionáři pro
seniory.
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Na snímku zleva: Ing. Dagmar Sližová, Pavel Vilášek, Bc. Ivana Kollárová, Ing.
Monika Sýkorová, Miloslava Keclíková a Jaromír Měch.

Středisko Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné na Kylešovské ulici v Opavě se vyznačuje jednou zvláštností. Přestože má své sídlo v prostorách pod střechou, jeho Setkávárna obývá
také podzemí prostory. Chcete-li tedy dojít z kanceláře do Setkávárny, musíte po dlouhé cestě po schodech dolů minout ošetřovatelskou
službu, pečovatelskou službu, hospicovou jednotku Pokojný přístav,
Středisko vzájemné pomoci a nakonec ještě i Občanskou poradnu.
O tom všem a o mnoha dalších vě- „Umožňujeme bydlení lidem s psycech se mohli od 12. do 14. listopa- chickým onemocněním v důstojných
du přesvědčit všichni, kteří využili podmínkách a při zachování jejich
dne otevřených dveří, pořádaných osobních svobod. Zlepšujeme možtímto střediskem. Prohlédnout si nosti péče o lidi s psychickým onemohli prostory, kde se lidé setkávají mocnění a podporujeme také rozvoj
u výuky a konverzace v anglickém a jejich samostatnosti a sociální začlefrancouzském jazyce, nácviku praní ňování,“ uvedla vedoucí chráněnéa žehlení, vaření a kultury stolování, ho bydlení Monika Sýkorová.
pečení či arteterapie. V jiných pro- Koho vlastně můžete na středisku
storách probíhá také výuka na PC.
chráněného bydlení potkat?

• Bc. Ivana Kollárová, sociální pracovnice
Provádí sociální šetření u zájemců
o službu a u stávajících uživatelů,
zajišťuje v rámci střediska sociálně-právní poradenství. Pomáhá při
posilování schopností a dovedností
uživatelů, směřující k zvládání samostatného života.
• Ing. Dagmar Sližová, sociální terapeut
Pomáhá uživatelům zvládat a řešit
problémy vyplývající z každodenní
zátěže. Motivuje k aktivnímu způsobu života. Vede rehabilitační dílnu.
• Pavel Vilášek, Jaromír Měch a
Miloslava Keclíková, sociální asistenti
Nabízí a poskytují podporu uživateli
v činnostech každodenního života,
usnadňují kontakty uživatele se společenským prostředím, jsou uživateli podporou v rovině sociálních
vztahů, eventuálně prostředníky ve
vztahu vůči rodině, lékařům, avšak
pouze po dobu nezbytně nutnou.
Ve spolupráci s ostatními se podílí
na provozování aktivit Motivačního
centra.
• Ing. Monika Sýkorová, vedoucí
střediska
Organizačně zajišťuje provoz a zpracovává základní informace o službě
střediska, tvoří a realizuje se svými
spolupracovníky strategii střediska,.
Zajišťuje vztahy a pracovní styky se
spolupracujícími organizacemi.
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Fotograﬁcká soutěž Můj svět má svého vítěze

Fotograﬁcká soutěž Můj svět, kterou vyhlásila Charita Opava pro zaměstnance a dobrovolníky všech charit v České republice se setkala
s velkým zájmem, o čemž svědčí i účast 105 soutěžících, kteří zaslali
celkem 291 soutěžních a 13 mimosoutěžních fotograﬁí.
V odborné porotě zasedli Doc. 4. – 6. místo: Miloš KOLMAN z
Mgr. Jindřich Štreit, Mgr. Jiří Si- charity Plzeň, Ing. Ivona ZELINostrzonek, Ph.D. a Bc. Štefan Gú- KOVÁ z charity Ostrava a Mgr.
ber, kteří vyhodnotili vítězné sním- Miloslav ŠTĚRBA z charity Uherky takto:
ské Hradiště.
1. místo: Bc. Markéta KOVÁŘO- Uspořádání fotograﬁí: Prvních šest
VÁ, farní charita Litomyšl
v pořadí je dle ohodnocení odbor2. místo: Mgr. Robert MEČKOV- né poroty, ostatní snímky budou
SKÝ, oblastní charita Brno
řazeny podle náhodného pořádu.
3. místo: Arnošt ADAMEC, chari- Výstavu soutěžních snímků si můta Vsetín
žete prohlédnout od 7. do 31. pro-

since 2007 v hypermarketu Tesco v
Opavě. O dalších městech, ve kterých bude putovní výstava umístěna, vás budeme informovat na webových stránkách Charity Opava.
Všem zúčastněným děkujeme a
těšíme se na vaši účast ve druhém
ročníku.

Soutěžní fotograﬁe
si můžete prohlédnout:
www.charitaopava.cz
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Stane se
• Růže pro vás
Zveme vás na koncert Růže pro
vás, který bude neděli 6. ledna
v sále Minoritského kláštera od
17 hodin. Zpívají členové opery
Slezského divadla, slovem provází Evžen Trupar. Vstupenky budou v prodeji u Milady Květové
v Charitě Opava nebo v předprodeji Slezského divadla.

• Občanská poradna rozšiřuje otvírací dobu
Vstříc klientům vychází v Občanské poradně tím, že zvyšují
konzultační dobu ze současných
16 na 22 hodin týdně. Poradna
pomáhá v oblastech: rodinných
a pracovněprávních vztazích,
ochrana spotřebitele, správní řízení, sociální problematika a další.

• Přemístění obchůdku

1. místo - Jedna slečna.
Bc. Markéta KOVÁŘOVÁ

2. místo - Tábor.
Mgr. Robetr Mečkovský

3. místo - Horalka.
Arnošt Adamec

Chystá se přemístění obchůdku
chráněných dílen, který se nachází v nevyhovujících prostorách
společně s účtárnou. Nově budete
moci nakupovat v místě hlavního vstupu do dílen. Prodejní prostory jsou odděleny bezpečnostní
mříží společně s novým vstupem.
Předpokládáme, že v novém
stihneme ještě předvánoční prodej našich výrobků na který vás
všechny srdečně zveme.

Napsali o nás
čestné uznání - Bez názvu.
Mgr. Miloslav Štěrba

čestné uznání - Druhá a první strana
mince. Miloš Kolman

čestné uznání - Bez názvu.
Ing. Ivona Zelinková

I k vám mohou zavítat tříkráloví koledníci

občas dostaneme nabídku na rande,“ směje se dobrovolnice Jana
(28) a dodává: „To ale není nic pro
nás, všechny tři jsme již zadané.“
Rádi bychom pozvali všechny koledníky, ať již malé nebo velké na
doprovodné akce Tříkráloví sbírky jako jsou požehnání koledníčkům, Tříkrálový koncert, soutěž
pro děti z mateřských škol, soutěž
o nejkrásnější kostým, kulturní
představení pro děti, bruslení a
ples charity.
Letošní koledování na Opavsku
proběhne ve dnech 5. – 13. ledna
2008. Společným úsilím tak i letos
pomůžete dobré věci, neboť sbírka
Jste to především vy, štědří dárci, kteří nezištně přispíváte při Tříkrá- bude použita na zkvalitnění péče
lové sbírce. Díky vám může opavská charita zlepšovat péči pro senio- pro seniory.
ry. Z loňského výtěžku se pořídilo zdravotnické vybavení - speciální
V případě zájmu o Tříkrálovou
přístroje a pomůcky pro pečovatelskou službu, která slouží paciensbírku, nebo se svými dotazy se
tům v domácím prostředí.
můžete kontaktovat na:
Mnozí z vás se do Tříkrálové sbír- mnoho příběhů, ať již smutných,
ky zapojují přímo, tím že sami kdy na ně rozezlený majitel pustil
koledují nebo doprovázejí malé psa, což se stává již zcela výjimečMária Durkáčová
koledníčky. Všem vám patří velké ně, ale především pěkných a huTel: 736 127 006, 553 612 780
poděkování a prosba o pomoc i morných. „Když koledujeme a naše
dobrovolnik@charitaopava.cz
při sbírce následující.
zvučné dívčí trio zpívá, je to super
www.charitaopava.cz
Koledníci zažívají každoročně a pochvaly nás neminou, dokonce

• Opavská charita byla
úspěšná
Letošního veletrhu Hospimedica, který se v polovině října
uskutečnil v Brně, se účastnila
také opavská charita. „Veletrhu
jsme se zúčastnili už popáté, ale
letošní ročník byl pro nás nejvydařenější,“ konstatuje vedoucí
chráněných dílen Eva Žídková.
Největší zájem byl o keramické
výrobky, ale také o hračky, a také
o ukázku tkaní koberců na ručním stavu.
Opavský s hlučínský Deník,
1. listopadu

• Těšíte se na pondělí?
Na pondělí se rozhodně těším.
Bývají sice únavné a hektické,
protože jsou plné porad a schůzek. Ale musím říct, že jsem za
tento den vděčný, protože to znamená, že mám práci. Pondělí se
snažím brát jako výzvu. V postýlce se sice leží příjemně a já
musím říct, že nejsem workholik,
ale musím se přiznat, že do práce se těším. Pondělky mám tedy
rád.
Jan Hanuš, ředitel opavské charity
Opavský s hlučínský Deník,
12. listopadu
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„Bude se mi stýskat,
ale uvolním místo mladším...“!

Oldřich Dušek rekapituluje před odchodem
na zasloužený odpočinek svůj profesní život v charitě
Nevím, snad Jiří Laifert? Opravdu
nevím.
• Už víte co budete dělat na důchodě?
Nudit se určitě nebudu. Pokud
bude sloužit zdraví, tak se budu
věnovat koníčkům. Taky jsem
ochoten pomoct v charitě, kdyby
bylo zapotřebí, ovšem mimo
ježdění autem za tmy.
• Chcete něco
vzkázat čtenářům Domovníku?
Doporučil bych
všem
l i -

Praskne vám v kanceláři žárovka, potřebujete přestěhovat stůl, připevnit na
zeď poličku – no tak jen zvednete telefon a vytočíte číslo 133. Nepřijedou
k vám uniformovaní hasiči, ani zásahová jednotka Policie ČR, ale přijde
usměvavý člověk, který pomůže. Jmenuje se Oldřich Dušek a jeho pracovní
zařazení je technický pracovník. Má svou práci rád a snaží se ji dělat poctivě.
Jeho mnoholetá praxe a zkušenosti jsou znát. Zvláště vozový park charity mu
leží na srdci, protože motory a auta obecně jej provází celým profesním životem. Zanedlouho už se s ním ale v práci přestaneme vídat, protože odchází
na zasloužený odpočinek.

• Můžete nám říci, jak jste se dostal do charity?
Předtím jsem dělal v pivovaru, ale
začali se tam dít různé změny a pivovar měl koupit nový majitel, tak
jsem raději sám odešel. Do charity jsem se dostal přes Úřad práce
v Opavě Nejprve jsem měl na starost údržbu budov a aut, také stavební dozor, když se bývalá stodola
měnila v nynější rehabilitační dílny
a plynoﬁkaci objektu v Jaktaři.
• Jaký vidíte rozdíl mezi dřívějšími zaměstnáními a práci v charitě?
Dříve jsem dělal ve výrobních
podnicích, takže rozdíl je veliký.
Podnik měl vše dobře zorganizováno a naplánováno, tady mi chybí
koncepce hlavně ve stavebnictví.
Vždycky jsem se taky staral o auta
- a kdybychom tady měli zvedák,
byli bychom schopni si většinu
oprav zajistit sami, včetně výměny
výfuku, oleje a podobně, což bylo
v dřívějších zaměstnáních samozřejmostí.
• Co je na Vaši práci nejtěžší?
V zimě posyp solí, odhrnování
sněhu, v létě sekání trávy, mytí a

údržba aut, přívěsné vozíky, emise,
STK, hlídání výměn oleje, přezutí
pneumatik, drobné opravy, spolupráce s řemeslníky, jízdy pro
střediska, pomoc při společenských akcích a spoustu dalšího, to všechno
zvládne jeden člověk,
ale nárazově je potřeba ještě jednoho. To když
například vynášíme pro
CHOPS
postele
nebo je
dovolená
či nemocenská...
• A co se Vám na vaší práci líbí?
Má práce není v žádném případě
jednostranná, ale naopak různorodá - a to mě baví. Netoužím po
žádných funkcích, vedoucího jsem
dělal dost dlouho. A také se mi
dobře dělá s panem Bednářem, má
pochopení a uznání, totéž bych mu
přál i já v jeho další práci, aby i on
měl zastání na patřičné úrovni.

• Bude se Vám po charitě stýskat?
Bude, určitě bude, ale musím
uvolnit místo mladším. Je pravdou, že mi chvíli trvalo, než jsem
si našel cestu k postiženým, ale je
tady spousta dobrých lidí. Práci
dělám rád a čím dál tím víc se mi
zamlouvá.
• Víte již, kdo bude Vaším nástupcem?

OLDŘICH DUŠEK

Zprava: Oldřich Dušek s vnukem na návštěvě v Německu. Vlevo je jejich hostitelka.

• Narozen v Kajlovci
• S manželkou Evou žije v Opavě, má dceru Romanu.
• Vyučil se automechanikem, 5
let studoval večerně Střední průmyslovou školu strojnickou, 2
roky studoval dálkově obor Stavební mechanizace v Táboře.
• Pracoval v ČSAD v Novém Jičíně jako automechanik, po základní vojenské službě nastoupil
jako automechanik do pekáren v
Opavě a od 1. ledna 1967 do 31.
ledna 1992 pracoval v Agrostavu, nejdříve jako řidič osobního
auta, pak jako vedoucí autodopravy a mechanizace. Tuto funkci mohl díky svým výsledkům

dem,
aby si
dali včas dohromady všechny
záležitosti v práci, aby nenastal
problém, až budou odcházet do
důchodu. Ať také pracují rádi a
dobře, aby měli zastání u svých
nadřízených a práce jim byla koníčkem.
Všem pracovníkům charity hodně zdaru, ale také přísnější pohled
pana ředitele na některé činnosti.
vykonávat i jako nestraník. Dva
roky byl manažerem v Gastrii,
a další čtyři obchodní reprezentant v pivovaru v Opavě. Od roku
1999 pracuje v Charitě Opava.
• Má řidičský průkaz skupin A,
B, C, D, E.
• Mezi jeho koníčky patří zahrada, včelaření, kolo (najezdí okolo 5 tisíc kilometrů za rok) a také
rekreační sporty – lyže, běžky,
plavání, turistika a cestování.
Pro další rozhovor si Oldřich
Dušek vybral paní Miladu Květovou. „Jsme v charitě zhruba
stejně dlouho a paní Milada je
stále stejně ochotná podat pomocnou ruku v našich profesních i osobních problémech,“
zdůvodnil svou volbu.
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Oldřich Dušek v ohlasech spolupracovníků
jako v řece bez vody. Ale zároveň
doufám, že jeho „parťák“ Jirka
Leifert toho od něj hodně „odkoukal“ a bude dobrým nástupcem.
René BEDNÁŘ,
vedoucí technického úseku

Jak již jistě víte z rozhovoru na straně 4, do důchodu odchází dobrá
duše opavské charity pan Oldřich Dušek. A jak už to tak chodí, až ve
chvíli, kdy nám někdo chybí, zjišťujeme, jak je těžko nahraditelný.
• Je to člověk na svém místě, ne- • Když je třeba něco ihned opravit,
smírně pracovitý, ochotný a obě- zařídit převoz např. polohovací
tavý, vždy plný optimismu a pozi- postele ke klientovi, pokazí-li se
tivního pohledu na dění nejenom auto, obracíme se automaticky na
kolem sebe. Úžasný srandista i v jednu osobu - na pana Duška. Je
době, kdy se nedaří, nesnáší křivdu to člověk, který zvládá práci všeho
a těžko se s ní, pokud vznikne, vy- druhu, je vždy ochotný pomoci, je
pořádává. Lidé jsou nahraditelní, usměvavý, pohodový, umí člověka
ale v tomto případě mám obavu, povzbudit, rozesmát. Zkrátka pro
zda-li se najde někdo alespoň po- nás je nepostradatelný.
dobný. Více mně zatím nenapadá,
Brigita POHANĚLOVÁ,
ale určitě po jeho odchodu budu
vedoucí CHOS
nějakou dobu cítit smutek na duši.
Pavel ŠEFRÁNEK, • Jedná se o výjimečného, vzácného
marketingový pracovník člověka, velmi svědomitého, pracovitého a odpovědného. Kdo se s
• Pan Dušek je správný chlapík. Oldou setká, je bohatě obdarován
Vždy originální, v práci poctivec, laskavým humorem, radostí ze žikterý se vždy snaží vyjít vstříc, vota a z každodenních maličkostí.
možná někdy až moc. Zajímají Věřím, že i po odchodu na skutečho auta, rád se v nich vrtá a jde to ně zasloužený odpočinek si najde
až tak daleko, že navrhuje úpravy čas vypomoci Charitě Opava. Bez
třeba na parkování aut v Jaktaři. Oldy Duška bude na „technickém“
Ta jedna se týkala i mého BMW
(oranžová Škoda 120 na konci životnosti), to když mi při vjezdu do
areálu hlásil, že auta starší 15 let by
neměla kazit image a parkovat u
pošty... Je to chlapík, který má rád
humor a nikdy jím neurazí.
Tomáš SCHAFFARTZIK,
zástupce ředitele
• Na pana Duška jen dobré, však
jsme ho před dvěmi léty odměnili
na výroční schůzi řádem Klubu sv.
Anežky, což mluví za vše.
Holky z Klubu sv. Anežky

• S Oldou pracujeme v charitě
zhruba stejně dlouho. Opravdu
naštvaného jsem ho zažila celkem
dva až třikrát. Důvodem byla vždy
lidská lhostejnost, neochota a lenost.
Olda je životní optimista a pohodář. Neustále hledá cestu, jak úkol
a práci řešit a nezabývá se důvody,
proč to nejde. Obdivuji jeho smysl
pro čistotu a pořádek. Mimo jiné
neustále pulíruje a opravuje náš
vozový park.
Vzpomínám si, jak mě jednou vezl
z Jaktaře do Opavy. Měl ukázkově
vyčištěné auto. Než jsem tam nastoupil, pochválila jsem ho a vyslovila svůj obdiv. Tehdy jsem s
sebou vezla v papírovém sáčku 10
kg moučkového cukru. V autě nějak povolilo dno a veškerý obsah
se vysypal do luxusně vyčištěného
Peugeotu 106. Dodnes si vzpomínám na jeho výraz a slova: „Lído,
já tě zabiju!“ Jel zrovna s autem do
servisu. Svá slova nakonec nenaplnil.
Olda je skvělý kolega a kamarád.
Bude mi chybět, ale věřím, že jeho
odchodem do důchodu se deﬁnitivně neloučíme. Oldo díky za
všechno.
Ludmila VICHERKOVÁ,
pracovnice PR
• Pan Dušek? To je humor, dobrá
nálada, nezdolný optimismus a
ochota vždy pomoci.
Milada, Eva a Mája
z personálního oddělení
• Pan Dušek, to je člověk s velkým
srdcem a vždy s úsměvem na tváři.
Pomůže, když je potřeba, potěší a
povzbudí. Pracovalo se mi s nim
dobře. Myslím, že bude v Charitě
Opava chybět. Ale život nekončí
a je dobře, že tady máme dobrovolníky. No ne, pane Dušek? Tak
příští sbírka šatstva do vagonu s p.

Duškem jako dobrovolníkem.
Katarína DURKÁČOVÁ,
vedoucí SVP
• Jsem si vědom toho, že práce na
technickém úseku je náročná, dotýká se nás všech, ale málokdo jí
rozumí. A pan Dušek je na správném místě. Jsem rád, že Oldřich
Dušek s námi pracuje a snaží se,
aby vše dobře fungovalo.
Jan HANUŠ, ředitel

Sociální práce
• Máme nové koordinátorky
Rok se s rokem sešel a my brzy
vyměníme lichý rok za sudý.
Ty s osmičkou bývají často
významné – 1918, 1938, 1968…
Uvidíme, jaký bude ten dvou
tisící osmý. Hodně se toho událo
i letos. Pro mnohé pracovníky to
byl první rok v charitě. Zvlášť se
rozrostl náš tým, který dnes čítá
už deset sociálních pracovníků.
A neváhám toto slovo použít.
Máme nové koordinátorky, každé
středisko, kde je vykonávána
sociální práce má podporu
v
erudovaném
sociálním
pracovníkovi. Nepočítajíc další,
kteří se díky zákonu o sociálních
službách
stát
sociálními
pracovníky mohou. Nově se
k nám připojila slečna Martina
Doupalová, která je sociální
pracovnicí v Rehabilitačních
dílnách. Tímto jí přejeme hodně
spokojenosti v práci.
Co dalšího se událo? Rozběhlo
se vzdělávání, které má dalším
pracovníkům umožnit, aby
nejen splňovali literu zákona,
ale také aby si byli ve své práci
více jistí. V létě Charita Opava
úspěšně registrovala své sociální
služby.
Co přát do konce letošního
a do Nového roku? Dovoluji si
za všechny sociální pracovníky
poděkovat
za
spolupráci
a popřát klidné období svátků.
Do Nového roku…Ať se vám
splní vaše přání.
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ
(Autorka je sociální pracovnice)

Dny otevřených dveří chráněného bydlení
v ohlasech návštěvníků

• „Chtěla bych vám touto cestou
poděkovat za prohlídku charitního zařízení pro volnočasové aktivity duševně nemocných. Moc
se mně líbila místnost v suterénu.
Obrovský oválný stůl potvrzuje
jen to, co jsem již slyšela v Animě,
o.s. od rodičů, pečovatelů i klientů, kteří k vám na tyto aktivity

docházejí. Velmi mě potěšilo také
listování ve vaší kronice, kde mě
příjemně překvapily fotografie z
akcí, které probíhaly ve spolupráci s naším o. s. Na vaší práci je patrné, že chcete uživatele
služeb podporovat v oblastech,
ve kterých to nejvíce potřebují.
Pěkné je, že s klienty chodíte na

bowling - DO SPOLEČNOSTI, na
výlety, a tak vlastně přispíváte k
demytizaci duševně nemocných.
Hodně odvahy, síly a radosti v
této pomáhající profesi!“ Renata
BIRTEKOVÁ, zást. Klubu rodičů, pečovatelů a blízkých o.s.
Animy Opava
• „V jídelně to krásně voní – díky

za to, že jste.“ Jana ONDEROVÁ
• „Hodně povedených jídel a
nejen to!“ Gabriela LUKŠÍČKOVÁ
• „Máte to tady super“ Ludmila VALUŠKOVÁ
• „Bylo to báječné!“ Hana BRŇÁKOVÁ

LIDÉ
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Inzerce charity

Společenská kronika

Prodám
• Černé štěně labrador, stáří
sedm týdnů. Kontakt: 731 625
781

Jubilea
* Milé Evě POSPĚCHOVÉ, která 30. prosince
oslaví kulaté narozeniny, přejeme hodně Božího požehnání a Božích milostí. Také Ti přejeme
hodně štěstí, zdraví a pohody.
Kolegyně Milada, Maja a kolektiv ředitelství
* Již je to tak, Václav BURDA oslaví 20. prosin-

Daruji
• Daruji zvlhčovač vzduchu
- ideální pro rodinu s dětmi,
které
trpí
onemocněním
dýchacích cest. Kontakt: Dáša
Sližová, tel. 731 625 795, e-mail:
slizova@charitaopava.cz

Redakce zpravodaje
DOMOVNÍK
vám všem přeje
pokojné Vánoce
a
šťastné vykročení
do nového roku
2008

ce krásných polokulatých 35 let. Vašku, vše nej,
tví PR a FR.

Blahopřejeme
• V neděli 4. listopadu se naší milé kolegyni a vedoucí domu Petře HRBÁČOVÉ narodila dcera
MARKÉTKA (3,38 kg a 50 cm). Markétce přejeme, ať ji na cestě životem provází láska, Boží
požehnání, zdraví, štěstí a mamince krásnou
dlouhou „dovolenou“.
Obyvatelé a zaměstnanci
Domu sv. Cyrila a Metoděje
• V prosinci oslaví své narozeniny Hana MELAROVÁ, Michaela
MAREŠOVÁ a Erich ŠUPÍK, který oslaví polokulaté 45 narozeniny. Všem přejeme krásnou oslavu, hodně štěstí, lásky a zdraví.
Kolektiv CHD
• Své narozeniny oslaví v prosinci Radka MATYÁŠKOVÁ. Milé
kolegyni přejeme hodně zdraví, štěstí a splnění osobních přání.
Kolektiv pracovníků Občanské poradny a SVP
• V prosinci oslaví své narozeniny dvě milé kolegyňky - naše administrativní pracovnice Maruška RYCHTOVÁ a zdravotní sestřička Anička KAŠTOVSKÁ. Děkujeme jim za jejich obětavou
práci a přejeme jim Boží požehnání, pevné zdraví, štěstí, spokojenost v osobním i pracovním životě.
Za kolektiv CHOS a CHPS Brigita POHANĚLOVÁ
• Hodně štěstí ke svatbě přejeme Veronice ADAMCOVÉ nyní
CHARVÁTOVÉ, a jejímu manželovi.
Hana FRIDRICHOVÁ a kolegyně
• U příležitosti narozenin přejí spolupracovníci do dalších let milému a velmi šikovnému Jirkovi PIKOVI pokoj, dobro, zdraví a
Boží požehnání.
René BEDNÁŘ, vedoucí technického úseku

Poděkování
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

• „Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc“
– to jsou slova klasikova. Já je potvrzuji a děkuji svým spolupracovníkům za obětavou práci. Zejména oceňuji lidský přístup
a pohodu při zvládání této náročné profese. Všem přeji veselé
vánoce a šťastný Nový rok!
Ing. Monika SÝKOROVÁ
• Děti ze stacionáře Mraveneček
děkují cyklistům, basketbalistům,
rozhodčím OFS Opava, žákům
sportovních škol, hasičům a všem
vám, kteří jste za nás přišli šlapat
na oranžovém kole. Děkujeme, moc
jste nám pomohli.
Děti z Mravenečka

Pište nám!

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
• Růže pro vás
Zveme vás na koncert Růže
pro vás, který proběhne v neděli 6. ledna od 17 hodin v sále opavského Minoritského
kláštera. Zpívají členové opery Slezského divadla, slovem
provází Evžen Trupar.

• Občanská poradna rozšiřuje otvírací dobu
Vstříc klientům vychází v Občanské poradně tím, že od ledna zvyšují konzultační dobu
ze současných 16 na 22 hodin
týdně.

• Přemístění obchůdku
Přemístění obchůdku chráněných dílen do nových prostor
v místě hlavního vstupu do
dílen, proběhne během prosince.

Nepropásněte
• Ples charity se blíží
Rezervujte si čas ve svém diáři, ples Charity Opava se blíží!
Tentokrát proběhne v sobotu 2. února v sále kulturního
domu ve Stěbořicích. Připravujeme pro vás bohatou tombolu
a pestrý kulturní program.

• Pohádka ve výchově
Seminář o výchově se uskuteční se v sobotu 8. prosince
v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě.
Přednáší Mgr. Eva Muroňová
na téma Pohádka a její místo ve
výchově. Začátek je v 9 hodin.
Kontakt: 731 625 617, 553 616
723, e-mail: cprop@doo.cz

• Duchovní obnova
pro muže
Duchovní obnova pro muže se
uskuteční se v sobotu 12. ledna
2008 v pastoračním středisku
minoritského kláštera v Opavě. Duchovní obnovu na téma
Marta a Marie povede P. Víťa
Řehulka. Začátek je v 9 hodin,
ukončení akce pak v 17 hodin.
Cena 100 korun.
Přihlášky podávejte do 8. ledna
2008 na adrese Centrum pro
rodinu Opava, 731 625 617,
cprop@doo.cz, 553 616 723

• Adorace pro maminky

Pravidelná adorace pro maminky se tentokráte uskuteční již ve
středu 19. prosince ve 20 hodin
v kostele sv. Ducha v Opavě.
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