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CITÁT MĚSÍCE: A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení. (Vítězslav Hálek)

Rok 2008 bude náročný,
ale spolu to zvládneme!

Abychom měli všechno dobře spočítáno, se starají dámy z ekonomického úseku: stojící
zleva: Marie Zezulková, Jana Glabasňová, Ing. Jana Židková, Šárka Glabazňová a
Ing. Milena Žůrková. Spodní řada: Ing. Ester Schaﬀartziková a Hana Stoklasová.

Začátek roku odstartoval nejnáročnější období pro pracovníky
ekonomickému úseku. Letos poprvé se kolegyně potrápí s vypořádáním nároku na odpočet u kráceného plnění DPH i s platností
nového Zákona o stabilizaci veřejných financí.
Toho, co je třeba najednou zvlád- ganizačních schopností, dobré
nout, je opravdu mnoho: vyúč- plánování a samozřejmě práci a
tovat dotace získané od MPSV, zase práci, aby bylo všechno homěsta Opavy, opavského úřadu tové včas.
práce a dalších, ve stejný čas se Zeptali jsme se, jak to s Charishromažďují a zaúčtovávají do- tou Opava v roce 2008 vypadá
klady roku předešlého, provádějí z pohledu ekonoma: „Postupně
se kontroly všech účetních ope- přicházejí informace o tom, které
rací k celkové závěrce roku 2007. dotace jsme získali a v jakých částK tomu ještě nabíhá zpracování kách,“ vysvětluje Marie Zezulkodokladů aktuálního roku, připra- vá, vedoucí ekonomického úseku.
vují se nové projekty pro finanční „Zatím se ukazuje, že byly přiznákrytí roku 2008 atd. Všechny tyto ny v podobné výši jako v minulém
úkoly jsou přesně termínované roce. Bohužel ale to, co nám jakž
a nějaký den dva navíc prostě takž dříve stačilo, už letos stačit
nejsou. Chce to velkou míru or- nebude. Očekáváme velké zvýšení

+
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„Tříkálovka“ byla úspěšná

Každý rok začátkem ledna skupinky tří králů
– Kašparů, Melicharů a Baltazarů - vycházejí
do ulic, aby požádaly o příspěvek do Tříkrálové
sbírky. Bez příležitostných, ale o to víc nadšených
dobrovolníků, by uvedená akce nemohla vůbec
proběhnout. Celkem v Opavě a okolí koledovalo
přes 600 koledníků, kteří na péči o seniory vybrali
částku 1.135.700 korun. Děkujeme!

nákladů, které způsobí vliv platnosti nového Zákona o stabilizaci
veřejných financí, jehož součástí je
i daňová reforma. Porostou provozní náklady, například sazba
DPH z 5 na 9%, vyšší budou ceny
energií atd.“
Rozpočet Charity Opava poskočí na 50 milionů korun. Uvědomíme-li si, že to znamená mít 4
miliony korun měsíčně fyzicky k
dispozici, aby bylo možné zaplatit mzdy, materiál, odvézt odpad
a podobně, mnohým z nás se zatočí hlava. Je to obrovský skok,
protože například v roce 2000
bylo měsíčně potřeba jen 1,4 milionu korun. Opavská Charita je
už poměrně velká organizace (k
31. 12. 2007 zde pracovalo 204
zaměstnanců) a každé, byť malé,
zvýšení nákladů jde mnohdy do
statisíců korun. „Proto musíme
být v utrácení peněz všichni velice
obezřetní, aby nám na konci roku
při počítání nechyběla jedna nebo
více služeb,“ hodnotí situaci Marie Zezulková.
Ing. Tomáš Schaffartzik k tomu
dodává: „Doufám, že střediska,
která mají zpoplatněné služby chráněné dílny, PR, ale i ostatní
kolegové - si dala novoroční předsevzetí získat nové zdroje financování, protože jak je vidět, budeme
mít v roce 2008 plné ruce práce.
Přejme si úspěch!“
PODOŘTE KLIENTY CHARITY OPAVA
Přemyslovců 26, Opava-Jaktař
tel. 553 612 780 / kl. 135
Službu můžete podpořit zasláním
dárcovské SMS ve tvaru:
DMS CHARITAOPAVA - tel. 87777

ÚNOR
Klientů přibylo, ale chybí auto

Zájem o práci Charitní pečovatelské služby stále
vzrůstá. Také poslední měsíc byl zaznamenán
nárůst klientů. Z 12 nových jich ale bydlí víc
jak polovina mimo Opavu. Zároveň přibývají
víkendové a večerní služeb. V této situaci je téměř
nemožné všechno zvládnout se stávajícím počtem
zaměstnanců bez toho, že by se koupil automobil.
Doufejme, že se vhodná koupě brzy naskytne.

Slovo ředitele
Kolik váží sněhová vločka
Nedávno a
nedaleko zeptala se polní
myš moudré
sovy,
kolik
váží sněhová
vločka. „Všehovšudy nic,“
odpověděla sova. Myš začala vyprávět, jak odpočívala na jedlové
větvi a počítala sněhové vločky,
které dopadaly na větev. Když se
snesla poslední 3.471.952. vločka, ozvalo se rupnutí a myš se i
se sněhem svalila na zem. „Ehm...
a to byla váha ničeho,“ zakončila
myš.
Může se nám zdát, že naše činy
nejsou ničím nebo jsou jen maličkostí. Avšak z ničeho se mohou
stát veliké věci. Cesta sjednocení
přetváří společenství, kde se nicotnost a běžné nadání jednotlivců spojují v sílu celku.
Organizace, v jejímž čele stojím,
je v současnosti opravdu veliká.
Čítá více jak 200 stálých zaměstnanců, „x“ desítek lidí pracujících
„na dohodu“ a k tomu několik
stovek dobrovolníků. Na jednotlivých střediscích se většinou dobře
znáte. Řešíte spolu pracovní úkoly
všedních dní, organizujete zajímavé akce pro klienty, někdy se spolu
setkáváte i ve volné čase. Všechny
tyto aktivity u nás v organizaci
podporuji a jsem za ně rád.
„Charitní zabíjačka“, kterou jsme
letos prožili už v lednu, je vedle
spíše formálního setkání na výroční schůzi jediná akce, kdy se
můžeme setkat opravdu všichni.
Velmi mě potěšilo, že jsem si mohl
popovídat s kolegy z chráněného
a podporovaného bydlení, že jsem
potkat jinak velmi zaneprázdněné pečovatelky a zdravotní sestry,
že se do příprav aktivně zapojili
lidé z ředitelství, Chráněné technické dílny i Vlaštoviček. Myslím,
že jsme založili pěknou tradici.
Velký dík patří Lidce Vicherkové
i Haně Matějíčkové za organizaci
celé akce.
Chtěl bych všem zaměstnancům
říct: jste dobrý kolektiv, který umí
cestou sjednocení přeměnit obyčejné věci v mimořádné.
Jan HANUŠ, ředitel
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• Růže pro vás

Králové vybrali přes milion!

Velký zážitek pro milovníky operetního a operního žánru připravili počátkem ledna sólisté
Slezského divadla v Opavě na
koncertě Růže pro vás. Děkujeme
všem umělcům za jejich velmi
vydařený koncert, určený tradičně právě pro Charitu Opava. Poděkování patří také všem lidem,
kteří na koncert přišli.

• Městská policie v akci
Preventisté Městské policie
v Opavě školili minulý měsíc klienty v Rehabilitačních dílnách.
Přednášeli o bezpečnosti nejen
na ulici, ale i v domácnostech.
Předvedli také názornou ukázku zadržení pachatele, při které
nasadili dobrovolníkům pouta,
nebo ukázali zájemcům služební
zbraň a náboje. Jejich návštěva
nebyla poslední - klienti se již
nyní těší na slíbené ukázky zásahu služebních psů.

• Nejkrásnější korunka
Do soutěže o nejkrásnější tříkrálovou korunku se zapojilo celkem
šest MŠ z Opavy. Porota složená
z deseti zaměstnanců Charity
Opava vybírala z celkem sto padesáti korunek. Při jejich výrobě
děti použily několik výtvarných
technik, například barvenou
krupici, duhování, nalepování
nejrůznějších materiálů. Anetka Grueberová z Mateřské školy
Olomoucká si přebrala vítěznou
cenu - panenku, vyrobenou
v Chráněných dílnách, při promítání pohádky koledníčkům
v kině Mír.

KALENDÁRIUM
• 3. února 1992 zahájily
činnost Rehabilitační dílny pro
duševně nemocné a mentálně
postižené pod názvem Chráněné
rehabilitační dílny pro invalidy
v prostorách Ústavu sociální
péče Marianum.
• V únoru 1993 proběhla
ﬁnanční sbírka pro válkou
zasažené Chorvatsko.
• V únoru 1994 jsme vypravili
kamión darů pro dětský
domov v Bělorusku.
• 18. února 2004 proběhla v
restauraci Veneto vernisáž
výstavy Viděno v Indii.
• 20. února 2005 se uskutečnilo
v kapli sv. Anny první setkání
v rámci oslav Roku eucharistie
na téma Služba Matky Terezy.
• 3. února 2007 jsme se v
Kulturním domě ve Stěbořicích
veselili na V. charitním plese.
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Boží požehnání a označení veřejí K+M+B+2008 přinášeli na Opavsku počátkem minulého měsíce tříkráloví koledníci. Jako připomínku své návštěvy nechávali v domácnostech malý cukr s poděkováním a také snad i dobrý pocit ze společné pomoci opavským
seniorům, kterým byla letošní sbírka určena.
V původním biblickém příběhu mali dary pro Charitu Opava.
přišli mudrcové (králové) do Bet- „V loňském roce jsme díky Tříkráléma, aby se poklonili Spasiteli, lové sbírce mohli zakoupit speciální
který se narodil ve chlévě. Do- zdravotnické přístroje a pomůcky
nesli dary: zlato, kadidlo a myrhu. pro ošetřovatelskou službu, která
Dnešní koledníci již nehledají krá- slouží pacientům v domácnostech,“
le králů, ale přinášejí jeho požeh- přiblížil účel sbírky Jan Hanuš, řenání do příbytků lidí. Připomínají, ditel opavské charity. „Také letos
že i dnes máme mezi sebou chu- výtěžek použijeme na zkvalitnění
dobné lidi a ty, kteří potřebují naší péče pro seniory,“ vysvětluje, nač
pomoc. Koledníci tedy i letos přijí- budou vaše dary použity letos.

Koledníky opavské charity jste
mohli potkat nejen v samotné
Opavě, ale i v jejich městských
částech a okolních obcích. Někde
chodila skupinka jedna, někde dvě
a více. Celkem koledovalo přes
600 koledníků. Nejmladšímu koledníčkovi Terezce byly 3 roky a
nejstarší koledník pan Zimmermann z Branky u Opavy oslaví v
nejbližších dnech krásných 81 let.
„Tak jako loni i letos chceme Tříkrálovou sbírkou pomoci tam, kde cítíme největší potřebu - a to je u seniorů,“ dodává Jan Hanuš. „Chystáme
se pořídit infuzní pumpu a lineární
dávkovač opiátu pro mobilní hospic Pokojný přístav a další zařízení
jako je elektrická polohovací lůžka
s příslušenstvím, vozík pro invalidy,
toaletní křeslo a senior křesla, které
budou používat také pečovatelská
a ošetřovatelská služba.“

Díky vaši štědrostí
se letos vybralo
1.135.700 korun.
Z této částky zůstane Charitě
Opava 65 %, tj. 738.205 korun.

DĚKUJEME!

Před půstem jsme zabili pašíka

Letošní velikonoční svátky se blíží, ale nejprve nastane doba
postní. A abychom se mohli na čtyřicetidenní půst připravit,
porazili jsme pašíka. Ovar zavoněl a kdo se zúčastnil, mohl se
najíst podle libosti.
Charitní zabíjačka proběhla 17. ledna a splnila důvody, proč ji
pořádáme: lidé se pod dlouhé době opět sešli a povyprávěli si.
No uznejte – ono je to na tradiční zabijačce přece jen jiné, než se
potkávat v práci! A o tom, že se letošní posezení povedlo, svědčí
i vysoká účast odhadovaná na sedmdesát osob. Kdo přišel, hladov neodešel!

UDÁLOSTI V CHARITĚ
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Rozpočet vyžaduje velké nasazení

„Věřím, že se nám podaří napsat dobré projekty,“ hledí do budoucna s optimismem
zástupce ředitele Ing. Tomáš Schaﬀartzik.

Možná si mnozí z těch, kteří se nezabývají ekonomikou, při čtení
následujících řádků řeknou, že je to úplná alchimie. Misky vah jednotlivých příjmů a výdajů se během roku neustále pohybují nahoru
a dolů a až konec roku 31. prosince ve 23.59.59 toto kolísání ukončí.
Nikdy zkrátka přesně nevíte, jak to dopadne.
Finanční situace Charity Opava se měla zasloužit všechna střediska
v příštím roce se začíná pomalu poskytující služby za peníze. V mirýsovat. Koncem roku 2007 schvá- nulém roce Charita Opava začala
lilo dotace zastupitelstvo Statutární- poskytovat ve větší míře náhradní
ho města Opava (příspěvek 4,9 mil. plnění. Z obratu ve výši 1,9 mil. Kč
Kč) a začátkem ledna byly uveřej- zůstalo v organizaci 5%, tedy cca
něny přiznané ﬁnance z MPSV, kte- 100 tis. Kč. Podobný trend je očeré tvoří největší část příjmů Charity káván i v příštím roce. Významnou
Opava z veřejných zdrojů. Letos to částku tvoří dary. Pro rok 2008 se
bude 9,5 mil. Kč, avšak celkově se předpokládá 5 mil. Kč.
žádalo 15 mil. Kč. Dotace od Úřa- Velkou pozornost budeme muset
du práce v Opavě na provoz chrá- věnovat projektům spoluﬁnanconěných dílen nejdou dosud známy, vaným Evropskou unií. V březnu
odhaduje se částka 1,6 mil. Kč.
končí aktivity SROPu pro chráněné
Dalším velice významným zdro- bydlení a dílnu ve Vlaštovičkách,
jem příjmů jsou tržby v částce 16,5 které přinesou jediné prostředky
mil. Kč. O navýšení 2,2 mil. Kč by z tohoto zdroje. Je to dáno tím, že

CHARITA Opava

2007

2008

předběžné výsledky
Spotřeba materiálů a energie

žádné vhodné výzvy prozatím nebyly zveřejněny. Počítáme-li 6 až 9
měsíců potřebných pro posouzení,
schválení, podpis případné nové
smlouvy a možné poskytnutí zálohy
na realizaci dalšího projektu, dostaneme se na přelom roků 2008/2009.
Je chvályhodné, že vedoucí některých středisek již začali na takových
záměrech pracovat. „Pevně věřím,
že se nám podaří napsat dobré projekty, které získají podporu a umožní
tak ﬁnančně přispět k realizaci poslání organizace,“ povzbuzuje Ing.
Tomáš Schaﬀartzik, který se těmto
projektů věnuje.
Výnosy jsou prozatím odhadovány
na 47 mil. Kč, avšak výdaje Charity
Opava v letošním roce pravděpodobně přesáhnou výši 50 mil. Kč. Z
toho budou tvořit mzdy cca 32 mil.
Kč a zbytek, tedy 18 mil. Kč, představují další provozní náklady. Do
předpokladu je již započítán dopad
Zákona o stabilizaci veřejných ﬁnancí. Jeho platnost přinesla mnoho změn, které způsobily navýšení
provozních nákladů (např. vzroste
sazba DPH z 5 na 9 %), změny v
Zákoně o daních z příjmu či zavedení ekologické daně. Také došlo ke
zvýšení cen energií či ke změně výplaty nemocenských dávek apod.
Ing. Schaﬀartzik zůstává i přesto
optimistou: „Všechny výše uvedené
skutečnosti se projeví i na našich
možnostech rozvoje, schopnosti obnovit majetek, vyplacení odměn
apod. Věřím však, že při opravdovém nasazení nás všech rok 2008 po
stránce ekonomické zvládneme.“

Náklady na služby

8.836.000

5.819.000

5.409.000

23.356.000

24.320.000

Soc. a zdr. pojištění

7.709.000

8.159.000

Ostatní náklady

1.253.000

1.155.000

Odpisy, prodaný majetek

2.270.000

2.760.000

48.207.000

50.639.000

Mzdové náklady

Náklady celkem
CHARITA Opava
Tržby celkem

2007

2008

předběžné výsledky

předpoklad

14.324.000

16.540.000

Ostatní výnosy

1.265.000

882.000

Dary

4.548.000

6.004.000

Dotace MPSV

9.175.000

9.493.000

Dotace ÚP

8.334.000

7.912.000

Dotace SMO

4.366.000

4.900.000

Dotace EU

3.200.000

961.000

45.212.000

46.692.000

Výnosy celkem

• I ve stáří se dá tvořit
a přinášet radost
Výstava seniorů - paní Miloslavy Zíkové a jejich přátel- bude
probíhat od 11. února do 20.
března ve středisku Charita
Opava v denní stacionáři pro
seniory. Výstavu organizuje
výtvarnice p. Běláková , Masarykova 39, Opava. Otevřeno tu
mají od pondělí do pátku vždy
od 9 do 11. a potom od 13 do
14 hodin. Více informací poskytne Jana Řehulková na tel.
čísle 553 710 915.

• Angličtina v Neškole
I letos bude dále probíhat v mateřském centru Charity Opava
Neškola pro maminky výuka
angličtiny s možností hlídání
dětí. V Opavě se máte možnost zúčastnit každé pondělí,
v Kravařích pak každé úterý.
Kontakt a bližší informace:
Mgr. Petra Jochimová, tel: 731
534 048

• Již šestnáct let s vámi
Rehabilitační dílny pro duševně
a mentálně postižené, které provozuje Charita Opava, oslaví 3.
února již šestnáct let svého trvání. Děkujeme všem, kdo nám
pomáhají! Podpořit nás můžete
i zasláním dárcovské SMS ve
tvaru: DMS CHARITAOPAVA
na tel. číslo 87777.

Napsali o nás
• Lidé se bojí reforem,
volají linku důvěry

předpoklad

7.800.000

Stane se

Linka důvěry opavské charity se
v posledních dnech snaží pomoci
svým klientům nejen s krizovými
problémy psychickými a zdravotními, ale také se starostmi, které
si lidé dělají s letošními reformami. „Tato problematika se objevila už před koncem minulého
roku a určitě se bude objevovat
i nadále,“ uvedla jedna ze sociálních pracovnic opavské charity,
která si z důvodu své profese přála zůstat v anonymitě.
S nástupem nového roku a s ním
souvisejícím plánovaným zdražováním se však počet klientů
opavské linky důvěry oproti původním předpokladům razantně nezvýšil. Sociální pracovnice
svou práci zvládají, a to i díky
mnoha speciálním školením, které jim jsou k dispozici a která je
rovněž připraví na dotazy vyžadující odbornější znalosti dané
problematiky.
Opavský s hlučínský Deník,
4. ledna 2008
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„Někdy chodíme ke klientům
až do jejich smrti,“
říká Helena Sedláčková
z Charitní pečovatelské služby

O středisku Charitní pečovatelské služby víme, že se jeho pečovatelky se starají o starší lidi a že sídlí někde na Kylešovské. Možná si
ještě někdo vzpomene, že nedávno se CHOPSka, jak jsme si středisku zvykli říkat, rozdělila na samostatně pracující ošetřovatelskou a
pečovatelskou službu. A že ačkoli tato dvě střediska už dnes pracují zvlášť, zase tak úplně zvlášť to není, protože některé klienty mají
společné a jiné zase ne. A do toho ještě vstupuje středisko mobilní
hospicové jednotky pod názvem Pokojný přístav. Snad se to může
někomu zdát složité, ale jedno je jisté: Charitní pečovatelská služba je práce, která vyžaduje vyrovnaného člověka a především dobré
srdce. A v současné době můžete nalézt v pečovatelské službě deset
dobrých srdcí. Jedním z nich je i paní Helena Sedláčková.
* Pro tento rozhovor si Vás vy- mi na procházky, doprovázíme je
brala Milada Květová, můžete k lékaři. Důležité je najít si chviličku na klienta, aby jste měli čas ho
nám o ni něco prozradit?
Známe se prakticky od nástupu vyslechnout. Působit na kliendo charity. Dříve nás bylo méně, ty klidem.
takže jsme se všichni znali. Mila- * Kolik stihnete běžda vždy dokázala poradit, byla a je ně denně návštěv?
stále ochotná.
Je to podle na* Jak jste se dostala k práci v cha- plánování, ale
za den jedna
ritě?
Byla jsem na Úřadu práce, tam pečovatelka
byla nabídka do charity na pečo- stihne šest
sedm
vatelskou službu. Tak jsem se na tu až
práci ptala své známé, která znala návštěv v
Gitu Pohanělovou. Ta mne nako- O p a v ě .
nec s práci seznámila a už jsem Některé
tady jedenáctý rok. Je také pravda, p e č o že jsem již v předchozím zaměst- vatel ky
nání na NV v Holasovicích měla j e z d í
auty za klienty v okolí Opavy, jiné
na starosti agendu pečovatelek.
* Co obnáší práce pečovatelky?
se starají o opavské.
Je to především o vztahu. Musíte * Míváte své stálé klienty?
se dokázat vcítit do druhého člo- Ano, většinou míváme stálé, ale
věka, mít rád lidi, vidět, že vaše v nemoci nebo o dovolených se
pomoc je potřebná. Důležité je být zaskakujeme. A je skutečně dobklidná, pohodová, aby se vaše ná- ré někdy klienty změnit. Někdy
lady nepřenášely na klienta.
chodíme ke klientům až do jejich
smrti. A když s nimi máte vybudo* A konkrétní úkony?
Provádíme ranní hygieny, koupá- vaný vztah, tak jeho odchod bolí.
ní, podávání jídla, chodíme s lid- Během pečování o klienty se vyvíjí

Lázně Třeboň: manželé Chlopčikovi a Helena Sedláčková s manželem.

Máme hodně zážitků, někdy smutných, někdy legračních. Jednou
se mi stalo, že jedna zapomětlivá
paní, ke které jsem chodila, seděla před domem, v tašce vařechy a
naběračky, a oznámila mi, že se
odstěhovala. Půjčila jsem si od ni
klíče a zavedla ji zpátky domů.
Když paní viděla své známé věci
a zahlédla na zdi kříž s Kristem,
řekla: „Tak jsem zase doma, to
jsem ráda, že se nikde nemusím
stěhovat.“
* Jste v charitě přes deset let, pozorujete nějaké změny?
Naše
služba
byla
vždycky
kvalitní,
prováděly jsme ji
podle nejlepšího svědomí.
Je fakt, že
jsme dříve
měly více
času na
klienty,
protože jich
bylo

vztahy a bývá pak těžké se od nich
oprostit. Například jedná paní, ke
které jezdím již několik let, má
obavu, kdo mě vystřídá až odejdu
do důchodu.
* Vy se chystáte do důchodu?
(smích) Ano, v červnu odcházím.
* Jaké máte plány na odpočinku?
Budu odpočívat na zahradě, starat se o květiny. Plánuji ježdění na
kole a když bude hezky, budu vyhledávat kdejaký rybník a plavat a
plavat. Moc ráda plavu. A možná se také vrhnu na pletení. Také
mám starší sousedy, tak jim mohu
vypomáhat.
* Můžete říci, co je na Vaši práci
nejtěžší?
Aby si pečovatelka vybudovala
pěkný vztah ke klientovi, aby si
klient vybudoval pěkný vztah k
vám. Nemá cenu, aby se lidé navzájem trápili, když si nesednou,
to pak není pomoc, ale tyranizování se navzájem. A tohle rozhodně nechceme. Také je velmi těžké
si starosti nenosit domů, pak na to
doplácí rodina.
* Máte z práce nějaké pěkné zážitky?

méně. Dnes jsou také večerní služby a sloužíme o sobotách a nedělích. A ještě jedna velká změna se
týká placení. Dříve více platily pojišťovny, dnes je systém nastavený
tak, že si musí lidé platit sami.
* Využila jste Vy sama nějakou
charitní službu?
Zatím ne, možná kdysi jedenkrát
masáž, jinak asi nic.

Helena Sedláčková

• Bydliště: narozená v Opavě,
bydlí již 38 let v Holasovicích
• Rodina: manžel Milan, dcera
Hana (36) a syn Milan (30)
• Studium: SOU Poštovní, archivnícký kurz v Praze, pečovatelský kurz v Opavě
• Zaměstnání: Branecké železárny jako kontrolorka, Národní výbor v Holasovicích jako sociální
pracovnice, sekretářka, Karnola
Krnov, podniková archivářka,
evidovaná na Úřadu práce, od
července 1997 v Charitě Opava
jako pečovatelka
• Koníčky: pletení, jízda na kole
a plavání

HYDE PARK
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Kdo plesal – nezaváhal!

Exkluzivní fotoreportáž z tradičního plesu Charity Opava

O ukázky tanců se postaral mistrovský pár Jana Murasová a Aleš Sýkora.

Cimbálová muzika z Milotic sklidila velký úspěch.

Hana Matějíčková, šťastná výherkyně hlavní výhry v tombole.

Účastníci plesu se nechali zvěčnit s moderátorem Alešem Juchelkou.

Postní doba je čas dívání se do své duše

P . Mieczyslaw AUGUSTYNOVICZ

Myslím, že v době, ve které si člověk
myslí, že dokáže všechno a také chce
po všech, aby dělali jen pro něho, je

nutné pochopit, co znamená sebeovládání. Nejedná se o to, abychom
nejedli maso. Spíše o to, abychom
dokázali něco obětovat. Je to nutné,
aby člověk pochopil, že ve světě, ve
kterém je základní právo přikázání
lásky, člověk získává právě tolik, kolik dává. A opět se nejedná o peníze,
ale o to, kolik jsme schopni obětovat
pro lidi času, modlitby a také pomoci, pokud je jí potřeba.
Postní doba je čas dívání se do své
duše. Čas, ve kterém bychom měli
při pohledu na trpícího Krista pochopit, co znamená oběť. Dokonce i
co to znamená obětovat svůj život.

Nedávno vyšel na titulní straně Lidových novin článek s titulem „Svět
na okraji ekonomického krachu“.
Kdosi prohlásil, že ekonomická krize dnešní doby je způsobená tím, že
je to nejdelší období v dějinách světa bez války. A jenom válka dokáže
zničit tolik, aby poté bylo možné
opět hodně prodávat a rekonstruovat to co bylo zničené.
Myslím si, že základní přikázáni lásky ve spojení s postní dobou dává
člověkovi možnost pochopit, jak žít
ve světě bez válek a zároveň ve světě,
ve kterém se nejenom prodává, ale
také obětuje.

Listárna Domovníka
Bůh a problém zla
Klub seniorů Charity Opava a
Knihovna křesťanské literatury
uskutečnily v prosinci v kapli svatého Kříže a v Církevní
konzervatoři Opava adventní
duchovní obnovu pro seniory a
ostatní zájemce.
Se spirituálem Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci,
s otcem Janem Szkanderou, jsme
se zamýšleli nad problémem Bůh
a problém zla.

Přednášející se opíral o Bibli. Začal od počátku, kdy Bůh stvořil
vše z ničeho, v dobrotě a moudrosti. Zlo nestvořil a nechtěl. A
přesto zde je. Kde se bere? Podle
křesťanství neexistuje rovnocenný
a věčně soupeřící princip dobra a
zla.
Otec Jan Szkandera nás seznámil
s učením církve, podle kterého
člověk měl v ráji dozrávat prací
(skutky) a zodpovědností do plnějšího lidství a pak měl milostí

Boží přejít do plnějšího života
s Bohem v nebi.
Duchovní obnovy se zúčastnilo
osmdesát pět zájemců nejen z
Opavy, ale i z různých dalších
obcí Opavska.
Akce byla velmi úspěšná. Účastníci odcházeli spokojení a obohacení o nový úhel pohledu na
tuto tak závažnou skutečnost.
Marie SMOLKOVÁ,
dobrovolnice Charity Opava

Sociální práce
• Pravidla jsou důležitá
Tento
rok
mohou
naše
střediska navštívit inspektoři
kvality sociálních služeb z
Moravskoslezského kraje. Z
kontroly má člověk obavy.
Střediska mají vypracované
nebo ještě dolaďují standardy
kvality sociálních služeb, které
se při hodnocení kvality služeb
stanou hlavním dokumentem.
Jak jsou pravidla důležitá se
přesvědčujeme dnes a denně.
Přesně popsané postupy práce
a řešení krizových situací
dávají
uživatelům
služby
i zaměstnancům jistotu
v
náročných situacích a zvyšují
kvalitu dané služby. Sociální
pracovníci mají své pravidelné
schůzky, kde mohou případné
nejasnosti či problémové situace
probrat s kolegy.
Bude nám chybět kolegyně
z RD sl. Doupalová, která 8.
února odjíždí na 13 týdnů na
stáž do Skotska. Chtěli bychom
také poděkovat všem sociálním
pracovníkům, kteří se zapojili do
Tříkrálové sbírky.
Petra THIEMLOVÁ
(Autorka je sociální pracovnice)

LIDÉ

6

Inzerce charity
Prodám
• Levně prodám elektrický šicí
stroj, skříňkovou Veritasku.
Plně funkční. Tel: 737 638 944.
• Zájemcům o hraní na klávesové
nástroje prodám levně funkční
opravené šlapací harmonium.
Informace na tel: 604 306 746.

Hledám
• Pro Rehabilitační dílny
v Jaktaři nutně potřebujeme
k činnosti bavlněná prostěradla
a závěsy, staré povlečení a staré
noviny. Děkujeme.
Tel: 553 612 780.
Pronajmu velký byt 2,5 + 1 (přes
100 m2) v Opavě, v klidné části
velmi blízko centra města, stará
zástavba (u Bezručova náměstí),
I. patro s balkónem do zahrady,
i dlouhodobě. Cena 6.000,- +
inkaso. Tel. 604 221 266

Poděkování
* Děkuji „královnám“
Třetí rok se zaměstnankyně
z Denního stacionáře pro
seniory zúčastnily koledování před Kauﬂandem. Chtěla
bych jim poděkovat, protože
jsou ochotné, odvážné a moc
a moc šikovné. Reakce lidí
mluví za vše. Procházejí okolo
a je vidět, že zpěv a koledování Třech králů Míši, Zuzky a
Kačky je jim příjemné. Určitě
je pěkné i to, že tyto zaměstnankyně vytrvaly a pokračují
v tradici, která byla nastartována před třemi lety.
Jana ŘEHULKOVÁ

Společenská kronika

Info servis

Blahopřejeme

Informujeme

* Své narozeniny oslaví 2. února vedoucí Chráněné dílny ve Vlaštovičkách paní Marie BENNKOVÁ. Přejeme jí hodně zdraví,
stále stejnou míru humoru, optimismu a trpělivosti – to vše je
nezbytné pro život a zvláště při práci s námi.
O rok staršími se také stanou v tomto měsíci další naši spolupracovníci: 3. února slečna Barbora MALÍKOVÁ, 6. února paní
Dagmar STOKLÁSKOVÁ, 8. února slečna Denisa ONDEROVÁ, 10. února paní Simona PECHANCOVÁ a 19. února pan David NOVÁK. Vše nejlepší přejí
zaměstnanci Chráněné dílny ve Vlaštovičkách.

Výstava seniorů - paní Miloslavy Zíkové a jejich přátel - bude
probíhat od 11. února do 20.
března ve středisku Charita
Opava v Denní stacionáři pro
seniory. Organizátorkou výstavy je výtvarnice p. Běláková

* Únorovým oslavencům, slečně Miroslavě PARCHAVÉ a naší
kolegyni Evě KUBESOVÉ, přejeme všechno dobré, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů.
Obyvatelé a pracovníci Domu sv. Cyrila a Metoděje
* Naším kolegům Regíně FLASCHKOVÉ, Ivaně VAVRLOVÉ,
Miroslavě PARRCHAVÉ, Marcele SMIJOVÉ a Milanu MARTÍNKOVI přejeme krásné narozeniny, plné radosti, optimismu
a hlavně zdraví.
Kolektiv CHD

Vzpomínáme
* Rádi bychom si připomenuli
Zdenka ŠMAHLÍKA,
který by 10. února oslavil 46 narozeniny.
Vzpomínáme...
Kolektiv CHD

• Tvořit a přinášet radost

• Angličtina v Neškole
I letos bude dále probíhat v mateřském centru Charity Opava
Neškola pro maminky výuka
angličtiny s možností hlídání
dětí. V Opavě se máte možnost
zúčastnit každé pondělí, v Kravařích pak každé úterý.

• Již šestnáct let
jsme s vámi
Rehabilitační dílny pro duševně a mentálně postižené, které provozuje Charita Opava,
oslaví 3. února již šestnáct let
svého trvání. Děkujeme všem,
kdo nám pomáhají! Podpořit
nás můžete i zasláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS CHARITAOPAVA
na tel. číslo 87777.

Poděkování

Nepropásněte

Poděkování z Domu sv. Cyrila a Metoděje
* Ráda bych touto cestou poděkovala pracovnicím Charitní pečovatelské služby a Charitní ošetřovatelské služby za jejich pomoc a
podporu, kterou poskytují některým našim obyvatelům, především pak za pomoc P. Františku BUREŠOVI během vánočních
svátků.
Radana PLEVOVÁ, Dům sv. Cyrila a Metoděje

• Pozvánka na exercicie
v postní době

Inventuru zvládly
* Chtěla bych touto cestou poděkovat svým kolegyním, pro které
inventura v Krámku u Josífka byla v letošním rozsahu první a neznámá. Patří jim dík za to, s jakým nasazením chodily každé ráno
do práce a také, že to zvládly i když někdy s vypětím všech sil. Děkuji účtárně bez které by chyběla ta poslední třešinka na dortu.
Eliška HEIDEROVÁ, vedoucí Krámku u Josífka

Přání byla krásná
* Všem příznivcům Charity
Opava děkujeme za jejich vánoční a novoroční přání, kterých se jen v papírové formě
na recepci sešlo přes sto dvacet,
nepočítaje v to množství přání
došlých v elektronické podobě.
Děkujeme, že na nás myslíte.
Charita Opava
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Vážím si Vás, holky!
* Chtěla bych poděkovat všem kolegyním z pečovatelské služby
za to, jak zvládly nelehké období plné krizových situací. Holky
díky, vážím si Vás a jsem ráda, že mohu být Vaši kolegyni.
Petra THIEMLOVÁ, vedoucí pečovatelské služby
Děkujeme za křtiny
* Poděkování P. MIECZYSLAWOVI a Vlaštovičkám za křtiny
vnuka Jakuba NIŽNÍKA 26. prosince v kapli ve Vlaštovičkách.
Děkuje Miroslava STOKLASOVÁ, CHOS

Pište nám!

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

Exercicie se konají od neděle
2. března (večer) do čtvrtka 6.
března (poledne) v Beskydech.
Vede P. Petr Eliáš. Přihlášky a
bližší informace u Dáši Sližové:
dagmar.slizova@centrum.cz

• Vernisáž divadelní
scénograﬁe
Vernisáž k Životu plnému slunce Alexandra Babraje se uskuteční v den, kdy by scénograf
oslavil šedesáté narozeniny, 7.
února v sedmnáct hodin v prostorách Slezského zemského
muzea.

• Opava na dobových
pohledech
Vaší pozornosti by neměla
ujít výstava dobových pohlednic Opavy, na které můžete spatřit mnohé již dnes
zaniklé domy, ale i původní
podobu všem známých ulic.
Příližitost k tomu budeme
mít ve Výstavní budově SZM,
v sadech U Muzea 1 až do 15.
února.
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