MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA
Dále čtěte:

• Dušan našel v dílnách
klid (str. 2 )
• Nové vedení charity
(str. 3)
• Rozhovor s člověkem,
který neexistuje (str. 4)
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CITÁT MĚSÍCE: Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. (Joseph Addison)

Dále pokračujeme nově

Vedení Charity Opava. Horní řada zleva: ředitel Jan Hanuš, Mgr. Ing. Štěpánka
Gecová, Ing. Milena Žůrková, Ing. Tomáš Schaﬀartzik. Dolní řada zleva: Katarína
Durkáčová, Ing. Ester Schaﬀartziková, Petra Thiemlová, DiS.

Charita Opava má nové organizační uspořádání. Střediska a úseky ředitelství jsou nyní sdruženy do 7 sekcí, které vedou manažeři.
Dalším důležitým mezníkem bude srpen letošního roku, kdy v organizaci proběhne audit dle norem ISO 9001 (management jakosti) a
14001 (životní prostředí).
V pondělí 18. února nastal pro Cha- Takový důležitý krok nelze udělat
ritu Opava den „D“. Na schůzi ve- bez dlouhodobé odborné přípravy.
doucích pracovníků byla představe- Konečnému rozhodnutí předcházena nová organizační struktura. Na ly tři měsíce intenzivních konzultací
otázku, proč dělat takový krok v or- s externími odborníky i se zaměstganizaci, která poměrně dobře fun- nanci Charity Opava. „Chceme-li
guje, ředitel Jan Hanuš odpověděl: poskytovat kvalitní služby, musíme
„Chtěl bych především zdůraznit, že
to není krok nedůvěry k současným
vedoucím středisek. Oni i nadále zůstávají důležitými stavebními kameny. Řídím organizaci, která má víc
jak 200 zaměstnanců. Z nich bylo 23
podřízeno přímo řediteli. Dlouhodobé zkušenosti však říkají, že jeden vedoucí je schopen efektivně řídit 7 lidí.
I moje vlastní zkušenosti to potvrzují.“ Proto v organizační struktuře
přibyl jeden stupeň řízení. Vznikly
sekce, které vedou manažeři.

+

BŘEZEN

Vnímají podporu

Sociální pracovníci Charity Opava oceňují podporu své práce, které se jim dostává od vedení organizace i od kolegů. Je to především fakt, že sociální
pracovníci tvoří tým, mají pravidelné schůzky i
svoji rubriku v Domovníku. Vnímají podporu ve
vzdělávání, vyjasnily se jejich náplně práce a cítí
vstřícnost na úrovni středisek.

se i po organizační stránce vyvíjet. K
tomu má přispět změna řídící struktury i zavedení norem ISO. Charita
Opava dospěla do bodu, kdy je třeba
tyto kroky udělat,“ hodnotí situaci
Ing. Tomáš Schaﬀartzik.
Co důležitého nás letos ještě čeká?
Do konce března mají noví manažeři za úkol připravit fungování svých
sekcí tak, aby 1. dubna mohli v plné
míře převzít odpovědnost. Do konce dubna budou připraveny vnitřní
předpisy, např. organizační řád, pracovní řád, směrnice atd. V červnu a
červenci proběhnou kontroly (audity). Začátkem srpna by pak externí
organizace provedla audit Charity
Opava. Tento krok by měl potvrdit
správnost provedených změn a zároveň vzroste i prestiž organizace,
neboť certiﬁkát ISO mezinárodně
uznávaným měřítkem kvality organizace. „Pevně věřím, že nakonec budou všichni spokojeni,“ dodává ředitel Jan Hanuš. „Přál bych nám všem,
aby se nejistota posledních dní, která
vždy provází všechno nové, přešla do
očekávání plného naděje. Abychom
věřili, že to, co nás trápí, co nefunguje, můžeme právě teď změnit.“

Podrobné schéma
nového uspořádání
Charity Opava
najdete na straně 3

BŘEZEN
Opravdová přísnost

Charitu Opava trápí přísnost Moravskoslezského kraje,
který pro pracovníky linky důvěry požaduje stejnou
odbornost, jakou musejí splňovat sociální pracovníci
podle § 110 zákona č.108/2006 Sb. To znamená, že tuto
pozici nesmějí vykonávat lidé s vysokoškolským vzděláním v příbuzném oboru, terapeutky ze zdravotnictví,
středoškoláci s praxí a výcviky apod.

Slovo ředitele
Pomáháme potřebným
Jednoho dne
mi
volala
pracovnice
mag i strátu ,
že v nemocnici leží asi
padesátiletý
člověk, který
by mohl být propuštěn do domácího ošetřování, ale který se
nemá kam vrátit. Nemá se o
něj kdo postarat, nemá platné
žádné doklady a proto mu podle
legislativy nelze přidělit sociální
dávky. Jako představitel organizace, která právě takovým lidem
pomáhá, jsem ve spolupráci s
pracovnicemi sociálního odboru
magistrátu, Azylovým domem
Armády spásy Samaritán v
Opavě, dalšími azylovými domy
na jiných místech ČR a našimi
sociálními pracovníky hledal řešení. Pro nemocnici pan Danihel už nebyl pacientem. Krizové
bydlení Charity Opava bylo obsazené. Azylový dům jej nemohl
přijmout, protože pro klienty se
zdravotním postižením nemají
potřebný personál. Nemohl jej
přijmout ani dům pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách,
protože jeho zraková nedostatečnost byla jen sekundární záležitostí. Nemohlo jej přijmout
žádné jiné sociální zařízení v
ČR, protože pro zdravotně postiženého bezdomovce takové
zařízení u nás nemáme.
Nakonec jsme ve spolupráci s
ředitelem již zmíněného domu
Samaritán tomuto člověku našli na tři měsíce místo v azylovém domě v Šumperku. Charita
Opava zaplatí pobyt do doby,
než se vyřeší potřebné doklady,
budou mu přiděleny sociální
dávky a najde se adekvátní bydlení. Jsem rád, že Charita Opava umí pomoci ve správný čas
na správném místě.
Jan HANUŠ, ředitel
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
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STALO SE
• Konec masopustu
Při příležitosti 16. výročí vzniku
Rehabilitačních dílen a konce
masopustu se konal 5. února v
prostorách RD maškarní rej na
téma Star Dance. Polka, valčík,
mazurka, country a další tance,
jakož i soutěže vyplnily klientům
RD dopolední program. Drobné
dárky za soutěže a snahu i tradiční kobliha pohodu ještě umocnily.

V chráněných dílnách našel klid

Už skoro dva roky ho můžete každý pracovní den potkat na dvoře opavské charity v Jaktaři, jak kráčí svým dlouhým krokem do
Chráněných dílen sv. Josefa. Po dlouhém a těžkém čtvrtstoletí je
to poprvé, co do zaměstnání míří radostně a spokojeně. Život čtyřiačtyřicetiletého Dušana Gibese z Opavy by se určitě vyvíjel jinak, kdyby se před pětadvaceti lety neocitl v nesprávném čase na
nesprávném místě.

• Patronka zůstává

Od 1. února se změnil název Klubu sv. Anežky, denního stacionáře pro seniory. Od tohoto data
zařízení nazývá Denní stacionář
pro seniory. Změnu a zpřesnění
názvu si vyžádala ta skutečnosti,
že zařízení poskytuje odbornou
sociální službu, která má určitý
řád a pravidla. Lidé, kteří se na
služby přicházeli informovat, si
častokrát zaměňovali toto zařízení s kluby důchodců, které jsou
volno časovými aktivitami. Patronkou tohoto zařízení zůstává i
nadále Svatá Anežka.

• Plán představen

Charita Opava cítí závazek poskytovat své služby profesionálně, což je možno chápat jako
přihlášení se k moderním a
progresivním organizacím, které
svoji činnost plánují a snaží se
svůj vývoj předvídat. Reakcí je
víceletý koncepční materiál Strategický plán na léta 2008 - 2013,
který podpoří změna organizační
struktury organizace a provedení
certiﬁkace dle norem ISO 9001 a
ISO 14001. Ostravsko-opavský
biskup František Lobkowic vzal
zprávu s potěšením na vědomí.

KALENDÁRIUM
• V březnu 1990 jsme uspořádali
burzu dětského oblečení a
sbírku pro misie.
• 25. březen 1993 byl dnem
odeslání vagónu darů pro
Caritas Zagreb.
• Během března 1993 byl
dokončen stavební projekt
Domova
pro
zrakově
postižené.
• 9. března 1995 jsme slavnostně
otevřeli Klub sv. Anežky.
• V březnu 2001 jsme
odeslali ﬁnanční pomoc do
Indie do oblastí postižených
zemětřesením.
• 19. března 2004 proběhlo
semiﬁnále soutěže Dětské
romské Minicarusoshow.
• 22. března 2005 se uskutečnila
konference projektu Equal.
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projektu PRAPOZA, spoluﬁnancovaného evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky a organizovaného
Charitou Opava. Tento projekt,
jehož cílem bylo pomoci lidem ze
znevýhodněných cílových skupin
najít místo na pracovním trhu, byl
totiž určen i lidem se zdravotním
znevýhodněním či postižením,
evidovaným na úřadu práce. Tedy
přesně lidem, jako byl Dušan.
Projektu PRAPOZA se zúčastnilo
46 osob znevýhodněných na trhu
práce. Celým 70 procentům, tedy
32 lidem, se poté skutečně podařilo najít zaměstnání. Dušan byl
jedním z nich. Po absolvování
jednoho z běhů PRAPOZY dostal
práci v Chráněných dílnách sv.
Josefa. Práci, které si velmi váží a
ve které je vlastně poprvé od neštěstí, které po potkalo, skutečně
spokojen.

Konečně klid
Tragédie na stužkováku

Dušan na jaře roku 1982 úspěšně
odmaturoval, nastoupil jako programátor a chystal se na přijímačky na vysokou. Osudový okamžik,
který vše nenávratně změnil, však
přišel v sobotu 16. října 1982.
Ten den Dušan přijal pozvání na
stužkovací večírek, konající se v
opavské restauraci Latarna. Když
se pak celá třída vracela v noci z
akce pěšky domů, najel na ni na
mol opilý řidič. Ve velké rychlosti
postupně srazil několik na krajnici za sebou stojících hloučků středoškoláků a kantorů. Jedna dívka
byla na místě mrtvá, dalších šest
studentů skončilo v nemocnici.
Dušana, který doprovázel svou
mladičkou kamarádku Vendulu
Bočkovou, pro níž se stal stužkovací večírek osudným, odvezla
sanitka v těžkém bezvědomí. Probral se z něj až po dlouhém týdnu, během kterého bojoval o svůj
život i on.

špatně se koncentroval, byl brzy
unavený. Dostal částečný invalidní důchod a začala jeho 25 let
trvající anabáze po zaměstnáních
všeho druhu. Pracoval jako kontrolor, pomocník ve zlatnictví, při
ostraze supermarketu a nakonec
jako noční vrátný. Konzumace
předepsaných léků, stres z nekončících změn a přehozený biorytmus práce nočního hlídače vedly
nakonec k tomu, že Dušan zcela
zkolaboval. Následná léčba si vyžádala rok pracovní neschopnosti.

Pomohla charita

Na Úřad práce v Opavě přišel v
roce 2005, v čase vzrůstající nezaměstnanosti. Šance získat práci
byla pro člověka s jeho handicapem, pracovní historií a částečným invalidním důchodem takřka nulová. Bez aktivní pomoci
zvenčí by byl v evidenci úřadu
práce nejspíše ještě dnes.
Dušan však měl štěstí a jeho těžký
Z práce do kolapsu
osud přece jen přes svou mizérii
Dlouhé bezvědomí se podepsalo nabral výrazně lepší kurz. Byl
na Dušanově psychické kondici, vybrán do právě probíhajícího

Po přestálých stresech v předchozích zaměstnáních dnes Dušan doslova září spokojeností.
V chráněných dílnách, na které
nedá dopustit, pracuje s hlínou a
vyrábí keramiku, což ho ohromně baví. „Není tady žádný tlak,
který mě předtím tak trápil,“
dodává Dušan, který se dokonce
začal s velkým elánem učit znakovou řeč, aby se mohl dorozumět
s některými svými neslyšícími
spolupracovníky. Zdá se, že nové,
speciﬁcké a jemu velmi příznivé
pracovní podmínky mu mohou
spolu s pokračující mírnější medikamentózní léčbou přinést po
nekonečných pětadvaceti letech
hledání tolik potřebný klid a pohodu, bez níž by se nebyl schopen vyrovnat s důsledky tragédie,
která mu kdysi dávno v okamžiku změnila celý život. Poprvé po
čtvrtstoletí se našla organizace,
která mu opravdu pomohla.

Chráněné dílny sv. Josefa míří vpřed

Stále je co dělat. Tak by se dala shrnout činnost Chráněných dílen sv.
Josefa v Jaktaři. Je to věčný koloběh – aby se mohlo vyrábět, musí se
sehnat zakázky a nakoupit materiál. Aby se pak peníze za materiál
vrátily, musí se výrobky prodat. A když se prodají, musí se nakoupit
materiál. Ale aby vůbec vznikly výrobky, musí je mít kdo udělat.
V Chráněných dílnách sv. Josefa Keramické: výroba užitkových a
nyní pracuje 52 lidí. Mezi zaměst- dekorativních předmětů, práce na
nanými jsou převážně lidé s těles- zakázku…
ným a smyslovým handicapem Kompletační: montáž kovových,
a kombinovanými vadami a dále plastových a jiných součástek, adlidi se zdravotním handicapem, justační a další práce na zakázku,
kteří jsou na úřadu práce.
které nahrazují drahé strojové vyPráci zde najdou v dílnách:
bavení pro malosériovou výrobu…
Šicí: Strojové vyšívání, šití ložních Výtvarné: ručně malované hedsouprav, ubrusů a přikrývek... vábí...

O to, že je stále co dělat, se velkou
měrou stará Ing. Pavel Šefránek.
„Montujeme pro ﬁrmu AVHB těsnění na spojky tlakových hadic, pro
Lenu kompletujeme hračky z PVC,
pro Iktus ořezáváme látky, pro HB-tisk skládáme a lepíme obálky pro
reklamní předměty, pro Harmonii
šijeme ložní povlečení pro MŠ, pro
Raiﬀeisenbank vyrábíme reklamní
předměty pro pobočky – Ostrava,
Havířov, Brno, Olomouc, pro FEIN
kompletujeme komponenty na oscilační brusky a další,“ s úsměvem
vyjmenovává Pavel Šefránek.
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Struktura charity rozdělena do sedmi sekcí
Charita Opava prochází obdobím plánování a změn. Jednou ze zásadních změn je i rozdělení charity na
sedm sekcí. Každá sekce má svého managera, který bude řídit mu svěřená střediska či úseky. Ředitel charity je přímým nadřízeným managerům a ti jsou nadřízení vedoucím středisek a úseků. V přiloženém
schématu si každý charitní zaměstnanec může snadno najít „svého“ managera.

ředitel
Jan Hanuš

předseda Rady
Charity Opava
asistentka ředitele
Lenka Konečná

manager Sekce
chráněného zaměstnávání
Ing. Tomáš Schaﬀartzik

manager Sekce
systémů řízení a provozu
Ing. Mgr. Štěpánka Gecová

manager Sekce
sociální pomoci
Katarína Durkáčová

manager Sekce PR
(neobsazeno)

manager Sekce
sociálních služeb
Ing. Milena Žůrková

manager Sekce ekonomiky
a personalistiky
Ing. Ester Schaﬀartziková

manager Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení
Petra Thiemlová, Dis

Vedoucí střediska
Chráněné dílny
sv. Josefa

Vedoucí střediska
Linka důvěry

Vedoucí střediska
Dům pro zrakově
postižené

Vedoucí střediska
Wellness centrum

Vedoucí střediska
Ekonomického
úseku

Vedoucí střediska
Chráněná
technická dílna

Vedoucí střediska
Občanská poradna

Vedoucí střediska
Chráněné a podporované bydlení

Vedoucí střediska
Charitní ošetřovatelská služba

Vedoucí střediska
Personálního úseku

Vedoucí střediska
Chráněná
dílna Vlaštovičky

Vedoucí Střediska
vzájemné pomoci

Vedoucí střediska
Rehabilitační dílny

Vedoucí střediska
Charitní pečovatelská služba

Vedoucí střediska
Mraveneček

Vedoucí střediska
Pokojný přístav

Vedoucí střediska
Neškola

Vedoucí střediska
Denní stacionář
pro seniory

Vedoucí střediska
Krámek u Josífka

Vedoucí střediska
Charitní centrum

Stane se
• Volno na Velký pátek

Ředitel Charity Opava vyhlásil
v době největších křesťanských
svátků v roce, kterými jsou Velikonoce, pracovní volno pro
všechna střediska a zaměstnance Charity Opava na Velký
pátek, 21. března, a to celý pracovní den. Zaměstnanci pracovišť Charity Opava, kde není
možné, aby v tento den všichni
zaměstnanci výše zmíněné volno čerpali, si ho mohou vybrat
v náhradním termínu.

• Jarní sbírka šatstva
Středisko vzájemné pomoci pořádá sbírku šatstva do vagónů,
která proběhne ve dnech pondělí 14. a v úterý 15. dubna.
Vagón bude stejně jako v před-

Napsali o nás
cházejících sbírkách přistaven
na nákladním nádraží ČD ve
stanici Opava-Východ. Během
sbírky šatstva můžete přispět
finanční částkou na přepravu.
Zůstatek poslouží na humanitární účely.

• Velikonoční výrobky
Prodejní výstavy výrobků chráněných dílen, které patří pod
Charitu Opava, můžete vidět
15. března v Bohumíně, kde
proběhnou veřejné trhy na náměstí T. G. Masaryka. Hned
19. března se dílny představí i
v Ostravě, kde budou nabízet
keramické a šité výrobky s velikonočními motivy pro zaměstnance Telefóniky O2.

• Rehabilitační dílny
slaví šestnáctiny
Začátkem února si rehabilitační
dílny připomenou 16. výročí svého vzniku a oslaví to tradičním
maškarním rejem, tentokrát na
téma Star Dance. Klienti Rehabilitačních dílen Charity Opava se
zapojovali do práce v dřevo dílně, šicí a tkalcovské dílně, v keramice, sezónně na zahradě a ve
skleníku a nově také ve výtvarné
dílně, která je určena především
klientům vyžadujícím odlišný
způsob práce...
Region Opavsko,
5. února 2008

• Výstava prací seniorů
Na začátku tohoto týdne byla za-

hájena výstava s názvem I ve stáří se dá tvořit a přinášet radost.
V Charitě Opava na Masarykově ulici 39 se představují se svou
tvorbou Ziková a její přátelé.
Opavský a hlučínský Deník,
13. února 2008

• Koledníci měli 239 let
Při součtu roků jednotlivých koledníků jsme došli k číslu 239.
Nejedná se však o součet všech
koledujících, ale o jednu tříkrálovou skupinku. Tito králové nabídli svou práci Charitě Opava
a tak pomohli svým nemocným
spoluobčanům.
Region Opavsko,
12. února 2008
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„Nesmíte ztratit chuť žít,“

vzkazuje Valter Danihel - bezdomovec,
který oficiálně neexistuje
Pan Valter Danihel pro úřady oﬁciálně neexistuje. Jeho životní příběh
připomíná smutné osudy mnoha jemu podobných bezdomovců, kteří
postupně prošli dětskými domovy i zbytečným kriminálem, přišli o
práci i střechu nad hlavou a živoří jak se dá. V jednom je však přece
jen výjimečný. Během skoro dvaceti let, kdy žil v chatrči v lese a živil
se přebíráním odpadků a příležitostnou prací načerno na stavbách, se
totiž rozpadl stát, jehož doklady vlastnil. A tak dnes, po více než 15
letech od zániku Československa, nepatří vlastně nikam, snad jen do
svého lesa, kde mu bylo dobře. Ale pan Valter dostal mrtvičku, ztratil
zrak a do lesa se už vrátit nemůže. Jinde ho však vzít nechtějí, protože
nemá žádné občanství, žádné doklady, žádné peníze ani žádný nárok
na sociální podporu. Nebýt opavské charity, která se ho ujala a sehnala i zaplatila mu ubytování u Armády spásy v Šumperku, přehazovaly by si ho všemožné instituce možná ještě dnes.
* Jak se cítí člověk, který oﬁciálně Vranovskou přehradu, to
neexistuje?
bylo v roce 1976, a tam mi
Špatně! (směje se) Nevíte, co máte řekli, že se chystají utéct
dělat....
přes hranice. Já jsem
* Poslední dokumenty, které do- dopředu nic nevěděl.
kládají Vaši existenci, pocházejí Ale jako mladý bláještě z časů Československé so- zen jsem do toho šel
cialistické republiky. Od té doby s nima. Samozřejmě,
se toho ale stalo opravdu mnoho že nás chytili, dostal
– například padl komunistický jsem tři roky. Když
režim, vstoupili jsme do NATO jsem se vrátil domů,
a Evropské unie a především se byla maminka už
rozpadl společný stát, jehož do- po smrti a dům, ve
klady jste jako poslední vlastnil. kterém jsme bydZajímalo Vás něco z toho?
leli, byl zbořený.
Ale ano, ze začátku jsem to sledo- Neměl jsem nic, nival, protože jsem měl malé rádio koho jsem v Opavě
na baterky. Ale pak už ne. Pro mě neznal. Odešel
byly nejdůležitější informace o jsem proto do
tom, že se zdražuje jídlo... Sehnat Ostravy
a
peníze na jídlo, to byla po celou tu p r a c o v a l
dobu zase moje hlavní starost.
tam u Po* Úřady se teď přou, zda-li jste z e m n í c h
Čech, nebo Slovák. Kým se cítíte staveb. Ale nechodil jsem se hlásit
být Vy?
na předepsaný ochranný dohled,
Nevím. Narodil jsem se na Slo- a tak jsem byl kvůli toho zavřený
vensku, v Bratislavě, vyrůstal jsem ještě třikrát, vždy po pěti měsív dětském domově. Když mi ale cích. Po roce 1989 už jsem ale ve
bylo 18 let, odstěhoval jsem se do vězení nikdy nebyl, to ne!
Frýdlandu za svým otcem a praco- * A to jste se po revoluci stal hned
val tam v pobočce Ostroje. Ještě bezdomovcem?
na Slovensku jsem se totiž vyučil No jo. Náš podnik hned zrušili,
jako strojní zámečník. A pak jsem zůstal jsem bez práce i bez bydlejednou dostal dopis od maminky, ní, protože jsem do té doby bydlel
ani nevím, jak mě vypátrala. Psala, přímo na stavbě. Já jsem vlastně
že bydlí v Opavě. Vypravil jsem se po roce 1989 už oﬁciálně nikde
za ní, bydlela na Černé ulici. A už nepracoval. Dělal jsem – samojsem zůstal.
zřejmě načerno – různě po stav* Měl jste kromě rodičů ještě ně- bách, na zahradách a tak.
koho?
* A to Vám celou tu dobu stačilo
V dětském domově na Slovensku k obživě?
se mnou byl ještě můj bratr. Nevi- Taky jsem dlouhá léta na skládděl jsem ho od svých 18 let.
ce přebíral odpadky a vytahoval
* To byste se už asi nepoznali, po- z nich vše, co šlo dát do sběru,
kud byste se potkali na ulici...
hlavně měděné dráty. A zase bylo
Určitě ne.
trochu penízků.
* Vy jste z Opavy ale putoval do * Kde jste žil? V nemocnici hovovězení. Co jste udělal?
řili o tom, že jste těch dlouhých
Dal jsem se dokupy s takovou par- 18 let prožil někde v lese...
tu čundráků. Jednou jsme vyjeli na V lese mezi Ostravou a Bohumí-

nem, měl jsem tam postavenou
takovou boudu.
* Jak se dá tak dlouho přežit v
lese, v nepohodě, zimě?
Já tam měl topení, takový malý
pec, dřevo jsem bral z lesa a tak
různě. Dalo se to.
* Měl jste doklady ze státu, který
už 15 let neexistuje. To Vás nikdo
nesháněl, nikomu jste nechyběl?
Ale ne. Jenom ti policajti o mně
věděli, ostravští i bohumínští. Ani
papíry po mně už pak nechtěli, tak
jsem je nepotřeboval.
* Ani k lékaři jste celou tu dobu
nechodil?
Budete se divit, ale nepotřeboval
jsem to. A častěji jsem býval nachlazený v létě, než v zimě. Ale teď
se to změnilo.
* Měl jste nějaké přátele?
Se mnou v boudě nebydlel nikdo,
ale o kus dále žili v jiné chatrči a
pod stanem další tři bezdomovci,
tak jsme si občas pomáhali. Jeden
z nich před čtyřmi roky zemřel.
Podebrala se mu tvář, ale nešel k

doktorovi, kam taky. Dostal otravu krve.
* Kdo Vám v těch časech nejvíce
pomohl?
Já jsem byl soběstačný, celou tu
dobu jsem si uměl pomoci sám.
Teda dokud jsem byl zdravý.
* A našel se někdo, kdo by Vám
uškodil?
Ne. Ale abych vám řekl pravdu, moc jsem se s lidmi
nestýkal.
* Jakou radu byste dal
lidem, kteří by se
ocitli v podobné situaci jako Vy? Jak
se dá přežít tak
dlouho sám bez
prostředků v
lese? Co je pro
b ez domovce
nejdůležitější?
Zdraví a pak
chuť žít. Tu,
když
ztratíte,
tak to s vámi jde
z kopce.
* A máte ji ještě?
Mám. Chtěl bych,
aby se to už vyřešilo,
nejraději
bych se dostal na
Slovensko, do
zařízení pro
bezdomovce v Žakovcích.
Každý říká, že to tam je dobré, že
mi tam bude dobře.
* Bude teď na tom pracovat řada
lidí kolem Vás. Také ti z opavské
charity, kteří Vám pomohli dostat
se sem do domova Armády spásy
v Šumperku, kde za Vás také zaplatí pobyt za první tři měsíce.
Chcete jim něco vzkázat?
Chci poděkovat. Jsem už unavený,
teď navíc ani nevidím, už bych se
o sebe nepostaral jako dříve. Má
největší cennost bylo zdraví. Ale i
o to jsem teď přišel.
* Rozhovor, který teď spolu vedeme, bude otištěn právě ve
zpravodaji opavské charity. My
k němu pravidelně přidáváme i
fotograﬁi, na které je zpovídaný
člověk v kruhu své rodiny, mezi
svými známými. Máte nějakou
takovou fotograﬁi Vy?
Nemám ani jednu fotograﬁi, vůbec nic ze svého života.
* Takže Váš současný majetek
je...
...tady ta hůl, kterou držím v ruce.
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HYDE PARK

Mačkejte se navzájem!

Hynek ZÁVORKA
Ale pozor, samozřejmě nemám na
mysli běžné objímání a jiné obdobné techniky. Samozřejmě tyto aktivity jsou velmi žádoucí a to nejlépe
v té míře, nakolik jsou si lidé blízcí
- jinak byste mohli narazit. Ale
to jistě znáte sami. Na mysli mám
speciální odborné mačkání, které
se kolegyně učily na víkendovém

kurzu Reﬂexní terapie u nás v Mravenečku 18 a 19. ledna.
Setkání vedl pan Vlček a proběhlo
v klidném prostředí plném dobré atmosféry. Není se čemu divit,
vždyť kdy si můžete během školení
úspěšně poležet na masážních lehátkách a přitom si nechat zlepšovat zdraví.
A jak tohle zlepšování probíhá?
Podle jisté teorie mají na plošce
nohy a vůbec celém chodidle orgány lidského těla svůj obraz. Pokud
budeme mačkat tento obraz orgánu,
onen reﬂexní bod, ovlivníme tím
i zdraví tohoto orgánu. Tento mechanizmus je léty praxe vyzkoušen
a funguje. Chtěli bychom jej tedy
aktivně používat i my ve stacionáři
pro zlepšování zdraví dětí. Vše však
má svůj čas a v tuto chvíli musí kolegyně získat ještě dostatečnou praxi,
proto si tyto reﬂexní body zkoušejí
u sebe navzájem. Až se ve všem zdo-

konalí, začnou i u ostatních.
A tady je několik postřehů kolegyň ze samotného učení:
„Moc se mi to líbilo, bylo to hodně
praktické a jak já říkám - Radši robiť, než se učit.“
„Koukali jsme co jde všechno na
noze najít.“
„Dozvěděli jsme se i překvapivé informace: Každý orgán má v těle své
místo – tedy i slepé střevo a žlučník,
o který jste při operaci přišli. Tělo je
stále hledá a počítá s ním při svém
fungování.“
A chtěli bystě vědět i vy, jak si zlepšit zdraví? Existuje bod na podporu
imunitního systému, který podporují orgány sleziny a brzlíku, odpovědné v našem těle mimo jiné za
naše zdraví.
Tedy mačkejte se. A mačkejte se i
odborně.
(Autor je vedoucí
stacionáře Mraveneček)

než zrakový handicap. Otevřeno
je v krámku od úterý do pátku od
8 do 18 hodin, v sobotu do 12, v
neděli a v pondělí je uzavřen. Na
vlastní oči zde můžete spatřit, jak
se vyrábí keramika nebo jak vzniká výrobek na pletacím stroji. Toto
a spoustu dalších věcí, zde přímo
zaměstnanci dílny v Ternu předvádějí. „Mě osobně tato práce velmi
baví, lidé mají o naše výrobky zájem. Nejvíce momentálně táhnou
asi keramické hrnečky a tácky,“
tvrdí jedna z prodávajících Květa
Marušáková.
Vedoucí Chráněné dílny ve Vlaštovičkách si na novém pracovišti
nejvíce cení toho, že ti, kteří prodávají v krámku, táhnou společně
za jeden provaz, a že dokážou ocenit práci toho druhého. „Velmi mě
potěšilo, když jeden ze zaměstnanců
pochválil svého nevidomého kolegu, Vojtu Husára, jak profesionálně
dokáže prezentovat naši dílnu a její
výrobky,“ svěřila se vedoucí Marie
Bennková.
Pokud byste si rádi prohlédli výrobky vlaštovičské dílny, budete
mít příležitost také na několika
dalších místech, kde budou tyto
dílny a její zaměstnanci své zboží
prezentovat. Konkrétně se jedná o
následující dny a místa: 15. března
– Velikonoční trhy v Bohumíně na
náměstí, 15. a 16. – Velikonoce v
Kravařích na zámku, a o stejném
víkendu jako v Kravařích bude i
prodej v supermarketu Globus v
Opavě, 19. března – prezentace
spojená s prodejem v Praze v bu-

dově společnosti O2. Kromě toho
si můžete většinu výrobků zakoupit
přímo v internetovém obchodě.
A co na výrobky chráněné dílny
říkají zákazníci? „Koberce jsou
úchvatné a o keramice ani nemluvíc. Moc, moc děkuji a určitě se s
Vámi v budoucnu ráda spojím a
zase si něco vyberu,“ tak reagovala
jedna ze zákaznic - paní Vaněčková e-mailem, když si několik výrobků objednala prostřednictvím
internetového obchodu.
(autor je sociální asistent)

V Ternu obsluhují lidé s postižením

Václav BURDA
Je to již téměř rok, co byla ve
Vlaštovičkách slavnostně otevřena Chráněná dílna, kterou
můžete najít v Domě sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené.
Pro zaměstnance dílny, kterých
je úhrnem 16, se v poslední době
poněkud upravila pracovní náplň.
Svůj čas nyní tráví nejenom přímo
v dílně při výrobě tkaných a keramických výrobků či bižuterie, ale
i při jejich následné prezentaci a
prodeji. V supermarketu Terno v
Opavě-Jaktaři vznikl před časem
prodejní stánek Charity Opava,
jež je nyní odloučeným pracovištěm Chráněné dílny ve Vlaštovičkách. Pokud do stánku vstoupíte,
obslouží vás přímo lidé se zrakových nebo duševním postižením.
V Ternu prodávají obvykle v rámci své pracovní doby ve dvojici.
Osvědčilo se, že prodává většinou
jeden člověk se zrakovým postižením spolu s druhým, který má jiný

katalog výrobků:
www.shopy.cz/charita

Květa a Pavel Marušákovi.

Chráněná dílna
ve Vlaštovičkách
je spoluﬁnancována
Evropskou unií,
MMR a
Moravskoslezským krajem
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Sociální práce
• Za zkušenostmi do ciziny

Moderní trendy se nevyhýbají
ani sociálním pracovníkům.
A tak, jak už psala v
minulém čísle domovníku
Petra, se naše kolegyně
Martina Doupalová, sociální
pracovnice z rehabilitačních
dílen, rozhodla, že pojede do
světa na zkušenou. Vybrala
si v rámci programu pro
absolventy škol Leonardo da
Vinci jako svou cílovou zemi
Irsko. Program Leonardo da
Vinci je evropský program na
podporu inovací a zvyšování
kvality odborného vzdělávání.
Jeho cílem je zdokonalovat
odborné dovednosti mladých
lidí i dospělých a zlepšovat tak
jejich zaměstnatelnost. Česká
republika se do programu
začlenila už v roce 1996. Nyní
se programu účastní celkem 30
evropských zemí. Programem
nabyde zkušenosti kolem
tisíce lidí ročně. Z projektů
jsou podporovány mimo jiné i
stáže, jedné z nich v zařízení
pro péči o rodinu se Martina
bude zdokonalovat v jazyce a
nabývat nové zkušenosti celé
tři měsíce.
Zahálet ale nebudou ani
ostatní sociální pracovníci.
Kromě
svých
pracovních
povinností na střediscích se
setkávají na pravidelných
schůzkách. Tým roztroušený
po celé Opavě se má možnost
sejít, podělit se o své radosti a
starosti, vyjádřit si vzájemně
podporu. Důležitost se setkávat
vidíme v mnohém. Stává
se, že někteří klienti, jejichž
životní osud je složitý, putují
z jednoho střediska na druhé
a také do jiných sociálních
služeb ve městě. Je dobré, když
si pracovníci mohou předat
zkušenosti, poradit se. A také
ulehčit své hlavě, ve které
by po práci měl zůstat jen
dobrý pocit z vykonaného. S
novými pracovními úkoly a
organizačním uspořádáním
Charity Opava budou někteří
více vytížení. I navzdory tomu
bychom chtěli tradici schůzek
zachovat. Ať už budou mít jiný
„kabát,“ nebo ne.
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ
(Autorka je sociální pracovnice)

LIDÉ
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Inzerce charity

Společenská kronika

Hledám
• Pro klienty Střediska vzájemné
pomoci a Chráněného bydlení
hledáme dárce staršího nábytku
(sedačka a jiné) a vybavení
domácnosti (peřiny, hrnce,
talíře, příbory). Děkujeme.
Tel: 553 653 776, 737 615 459
• V rehabilitačních dílnách
by rádi dostali starší funkční
mikrovlnnou troubou, kterou
by využili v kuchyňce dílen.
Tel: 553 612 780
• Daruje někdo starší, ale
funkční mixér pro výrobu
ručního papírů v rehabilitačních
dílnách? Děkujeme.
Tel: 553 612 780
• Pronajmu 1 + 1 na Otické ulici.
Tel: 736 714 858.

Jubilea
* Naše milá Janičko k Tvým kulatinám Ti přejeme
hodně zdraví, lásky a Božího požehnání. Ať stacionářem stále zní Tvůj zvonivý smích, plný optimismu. Máme Tě rádi, děkujeme.
Kolegové 4+1
* Kulaté narozeniny oslaví 31. března paní Petra
KREMEROVÁ, vychovatelka působící v Rehabilitačních dílnách. Přejeme jí hodně zdraví, elánu,
tvůrčích nápadů a spokojenost v práci i v osobním životě.
Za kolektiv pracovníků i klientů RD – Pavel
RYCHTA
* Milé kolegyni, Kateřině SCHWANOVÉ, přejeme k jejím krásným 30. narozeninám hodně
úspěchů v práci, osobním životě, ale také štěstí a
zdraví.
Kolektiv zaměstnanců chráněné dílny a Domu
C+M

Blahopřejeme

Prodám
• Prodám magnetický rotoped
s měřičem pulsu, ujeté
vzdálenosti, rychlosti a spálené
kalorie - cena 2000,-; Kolečkové
brusle – 150,-; Lustr – 150,Kontakt : 732 720 450

Poděkování
Poděkování za plesování
Děkuji všem pracovníkům
charity, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci letošního
plesu Charity Opava. Děkuji
také těm, kteří ples podpořili
svou účastí. Je mi velkým
potěšením, že tato akce získává
stále více příznivců.
Zvláštní poděkování patří
mým
kolegům
Hance
MATĚJÍČKOVÉ,
Markovi
CHOVANCOVI a kolektivu
Stacionáře pro seniory.
Lidka VICHERKOVÁ
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

* Rády bychom popřály z personálního úseku vše nejlepší a Boží
požehnání k narozeninám Marušce ZEZULKOVÉ, Renému
BEDNÁŘOVI a Janě ŘEHULKOVÉ.
Eva, Maja a Milada
* Slavení MDŽ pominulo, ale Gabriela zůstává, proto Ti Gabko
přejeme k svátku vše nej a od svého ctitele krásnou květinu.
Přeje Hana a kol.
* Chtěla bych popřát hodně štěstí, zdraví, mnoho pracovních i
osobních úspěchů své kolegyni Hance KOMÁRKOVÉ k jejím
narozeninám, které oslavila 21. února. Taky jí děkuji za vynikající spolupráci a za ochotu, vstřícnost a milé úsměvy, které věnuje
našim klientům.
Libuše SMĚJOVÁ, vedoucí ChHP Pokojný přístav
* V březnu oslaví své narozeniny naše kolegyně Veronika KUKOLOVÁ. Přejeme ji hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Kolektiv masérů
* V měsíci březnu své narozeniny oslaví paní Erna MAJTÁNOVÁ
a paní Anička JARKULIŠOVÁ holkám přejeme všechno nelepší.
Přejí CHD v Jaktaři
* Milá kolegyně Eva DUBOVÁ oslaví dne 25. března vzpomínku
na své narození. Přejeme vše dobré, životní pohodu a jen úspěch.
Děti a pracovníci z Mravenečku
* V pondělí, dne 3. března, oslaví naše milá kolegynině Marie ZEZULKOVÁ narozeniny. My, její spolupracovnice s ekonomického
úseku ji přejeme zdraví, veselou mysl, domácí pohodu, radostné
vstávání do práce, a samozřejmě příjemný pracovní kolektiv.
Ekonomický úsek

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
• Žáby a myši v dílně

Žáby a myši většinou nejsou
vyhledávanými společníky, o to
více je překvapující fakt, že právě tato zvířátka oživila předjarní
nabídku zboží při poslední prodejní akci v Lázních Klimkovice. Žáby i myšky se líbily a svým
dílem přispěly k rekordní tržbě.
„Kupujícím se naše zvířátka zalíbila a snad každý z lázeňských
hostů chtěl nějakou tu žábu mít
na pokoji,“ pochvaluje si Pavel
Šefránek, marketingový pracovník. „Teplé počasí ovlivňuje nejen lidi, ale i roztomilá stvoření
z čeledi zvířat, tak není divu, že
obě skupiny k sobě našly okamžité spojení.“

• Holocaust Židů
Holocaust Židů, takový název
měla přednáška Mgr. Petra
Lázničky, kterou pořádal Klub
seniorů Charity Opava. Zaplněný sál pastoračního střediska minoritského kláštera tomu
dával za pravdu. Pan magistr se
tématu zhostil opravdu poctivě
a seznámil posluchače nejen s
významem samotného slova
holocaust, ale i s historií pronásledování Židů. Největší část
přednášky patřila vyvražďování
židovského obyvatelstva v období II. světové války na všech
válkou zasažených územích.

Nepropásněte
• Recitál Evy Henychové
Recitál folkové zpěvačky Evy
Henychové proběhne v sobotu
1. března v prostorách orlovny ve Slavkově. Koncert začíná
v 15 hodin.

• Prodej výrobků
Na Květnou neděli se uskuteční prodej výrobků RD v kostele
sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích. Výrobky si můžete
zakoupit po mši svaté.
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