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CITÁT MĚSÍCE: Odpouštění je větším důkazem lásky než žárlivost. (William Blake)

Splňme sen dvěma lidem

Vaše beneﬁční cihla pomůže ke štěstí dvěma lidem.

Dvěma mentálně postiženým lidem z Opavska se již brzy může splnit
životní sen. Sen, který by pro ně byl vinou jejich postižení nedosažitelný. Dostanou svůj vlastní byt. A přispět k tomu můžete i vy, zaměstnanci a příznivci Charity Opava, když se zúčastníte celonárodní sbírky Akce cihla. Probíhat bude v květnu na opavském Horním náměstí
a řadě dalších míst.
Akce cihla, startující letos pod bolizující bydlení pro mentálně
heslem CHCETE SE CÍTIT VÝ- postižené.
JIMEČNĚ DOBŘE?, bude mít Se zakoupením cihly však nestejně jako každý rok bohatý do- musíte čekat až na konec květprovodný program. Startuje na na. Akci jsme v Charitě Opava
Horním náměstí 26. května, od odstartovali již koncem dubna
27. do 29. května od 14 do 18 ve dvou charitních obchodech hodin zde bude možno shléd- Krámku u Josífka (naproti kina
nout školní sbory, dechové or- Mír) a v supermarketu Terno
chestry, country, ale i bubenické (za jaktařským kruhovým objezskupiny včetně uskupení BORIS dem).
nebo bubenického orchestru „Za zakoupenou benefiční cihlu
Jumping Drums Ivo Batouška. dostane každý malý dárek - keraNa pořízení bytu pro mentálně mickou cihličku, vyrobenou v napostižené občany můžete během ších rehabilitačních dílnách. Pro
všech doprovodných akcí přispět děti jsme připravili nafukovací
zakoupením benefiční cihly v balónek,“ připomíná vedoucí rehodnotě 100 korun. Cihlu může- habilitačních dílen Pavel Rychta.
te opět pomalovat, napsat na ni Opavská charita se zapojuje do
vzkaz a odnést si ji domů, nebo celonárodní sbírky Akce cihla již
ji vložit do rostoucí věže, sym- třetím rokem. „Budoucí uživatelé

+

KVĚTEN

Učíme se a sami učíme

Zaměstnanci Charity Opava nejenže se sami
vzdělávají, ale své vědomosti a praxí nabyté zkušenosti na přednáškách předávají dále. Například
v předcházejícím měsíci přednášeli pracovníci
z denního stacionáře pro děti Mraveneček na
odborné konferenci na téma Problematika dětské
mozkové obrny.

bytu se na své první samostatné
bydlení velice těší,“ vrací se ještě
jednou k cíli sbírky ředitel Charity Opava Jan Hanuš. A dodává:
„Díky příspěvkům každého z vás
se letos budou moci dva lidé začlenit do společnosti. Tím se jim
splní životní sen.“
Velkou pomocí při pořádání
Akce cihla jsou dobrovolníci. „V
letošním roce nám opět vyjdou
vstříc na Slezském gymnáziu
Opava a uvolní několik studentů,
kteří se sbírkou na náměstí budou pomáhat,“ zmiňuje Ludmila
Vicherková, organizátorka Akce
cihla. „Celou akci můžeme dělat
jedině díky naším partnerům,
bez jejichž pomoci by doprovodný
program nebyl myslitelný,“ dodává na závěr. Hlavním partnerem
je firma Hon - dřevěná okna a
dveře, k dalším patří Nikol nápoje, a.s.; Kodex, a.s. či Cihelna
Hlučín. Mediálními partnery
jsou Rádio Čas, iOpavsko, Gegion Opavsko a Deník. Program
moderuje Zdeněk Pavlíček, herec Divadla loutek Ostrava.

program

AKCE CIHLA

najdete na straně 3

Slovo ředitele
Poděkování našim ženám

V
květnu
již tradičně
oslavíme Den
matek.
V
Charitě Opava oslavu již
několik let
připravuje Denní stacionář pro
seniory ve spolupráci s Církevní
konzervatoří v Opavě. Studenti
svými uměleckými výkony přispívají k neopakovatelné slavnostní atmosféře tohoto dne.
Sociální služby společně se zdravotnictvím a školstvím patří
mezi oblasti, které jsou považovány za doménu žen. Není tomu
jinak ani v naší organizaci, kde
pracuje asi 75 % žen. A vděčíme
jim za mnohé. Příroda jim do
vínku nadělila vlastnosti, které
ve výše jmenovaných odvětvích
umějí nejlépe rozvinout. Mají
schopnost se vcítit do životní
situace druhých, umějí projevit
účast i lásku. Intuice jim umožňuje říct nebo dělat právě to, co
druhému prospěje. A mohl bych
jmenovat i další předností.
Jsem rád, že jemné ženské duše
jsem potkal i v naši organizaci, a
že díky jejich obětavosti a profesionalitě Charita Opava poskytuje kvalitní služby. Jsem rád, že
se na ně mohu spolehnout. Proto
bych se chtěl i já připojit k oslavě
Dne matek a vyslovit jim velké
PODĚKOVÁNÍ. Ženám Charita Opava vděčí za svůj vznik
i za dvacet let obětavé služby
druhým.
Jan HANUŠ, ředitel

KOUZELNÁ ŠKOLKA
Dětské představení
MICHAL NA HRANÍ
Přijďte si i vy namalovat svojí cihlu!

KVĚTEN
Wellness nemá místo

Odborně školení a praxí zocelení maséři v
charitním Wellness centru jsou tak žádáni, že se
rozhodli rozšířit své řady o další zaměstnance.
Stávající prostory jsou jim už ale bohužel těsné. Ve
chvíli, kdy rozšíří své stávající služby o aromamasáže a limfomasáže, dojde k blokaci jedné ze tří
masírovacích místností.

proběhne v sobotu 24. května
v 16.30 hodin v kině Mír.
Lístky k zakoupení ve Sluně.
Michal Nesvadba
podpoří Akci cihla.
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STALO SE
• Proběhl jarní úklid
Tak jako každý rok na jaře se i
letos chystal v charitě úklid. Ředitel organizace Jan Hanuš vyhlásil termínem velkého úklidu
17. duben. Tento den se skutečně
do úklidu zapojila velká část zaměstnanců. Takže - jestli se nám
lépe dýchá, bude to tím, že jsme
zametli s prachem...

Úspěch Výstavy velkých pláten

Kostel sv. Václava v Opavě hostil v dubnu Výstavu velkých pláten. Nevystavovali zde však světoznámí umělci ani význačné osobnosti, ale
obyčejní lidé - klienti rehabilitačních dílen Charity Opava. Lidé přesto velmi nadaní, jejichž vnímání světa nás může o mnohé obohatit.

• Otevřené dveře
Velmi spokojeni byli 27. března
s průběhem i návštěvností Dne
otevřených dveří v Občanské poradně. Na návštěvníky zde čekala příjemná atmosféra, vstřícné
přijetí, představení služeb poradny a v neposlední řadě také malé
občerstvení. O tom, že spokojeni
byli i návštěvníci, svědčí zpětná
vazba ve formě písemných vzkazů v návštěvní knize OP. Velmi
pozitivně je v nich hodnocena
široká nabídka vysoce kvalitních
poskytovaných služeb. Poradna
se tímto opět připomněla opavské veřejnosti.

KALENDÁRIUM
• V květnu 1992 jsme
převzali péči o klášter ve
Vlaštovičkách.
• V květnu 1992 jsme odeslali
zásilku lůžkovin pro salesiánský
chlapecký domov.
• 25. května 1992 nás navštívila
delegace
zaměstnanců
francouzské Charity.
• V květnu 1999 jsme uspořádali
sbírku v supermarketu COOP na
Krnovské ulici na pomoc dětem
z oblastí postižených válečným
konﬂiktem v Jugoslávii.
• 24. dubna 1999 byly vytvořeny
první webové stránky Charity
Opava
• 21. května 1999 proběhl
beneﬁční koncert pro opavskou
Charitu.
• V květnu 2002 zahájilo díky
programu Phare ACCESS 99
svou činnost v Charitě Opava
nové pracoviště - Chráněná
technická dílna Velké Hoštice.
• 14. května 2002 proběhlo
Májové poetické odpoledne
s Mons. Josefem Veselým.
• V květnu 2003 se Charita
účastnila
přehlídky
neziskových organizací na
Horním náměstí v Opavě
s Názvem Majáles aneb Zkuste
si to sami.
• 17. května 2004 jsme oslavili
2. výročí otevření Domova
Agapé.
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Výstavu velkých pláten shlédlo více než 800 lidí.

Vernisáž Výstavy velkých pláten
proběhla ve čtvrtek 10. dubna
za přítomností autorů. Začala
přednesem básně v podání Petra
Klimeše, herce pražského Divadla ABC. Také samotní autoři si
kromě obrazů připravili ukázku
scénického prožitkového tance.
„Zpočátku jsem si nebyl jist, zda
jsme schopni zaplnit tento obrov-

ský prostor, ale povedlo se to a je
to fantastický zážitek,“ pronesl
v průvodním slově ředitel opavské charity Jan Hanuš.
Velkou zásluhu na výstavě má
vychovatelka Petra Kremerová.
„Nejdříve jsme s klienty začali
malovat malé obrázky na papíry,
a protože jim to šlo, začali jsme
kreslit na velké výkresy. Nakonec

Sbírka šatstva se opět povedla

Na nezájem občanů Opavska si Charita Opava rozhodně nemůže
stěžovat. Vždyť namísto předpokládaných třech vagónů, připravených pro sběr šatstva během naší dubnové akce, jsme nakonec
naplnili vagóny čtyři. A až po strop!

Po dva dny mířil k vagónům téměř nepřetržitý proud lidí.

Sbírané ošacení putují do Diakonie
Broumov, kde jsou tříděny. Díl pomůže sociálně slabým spoluobčanům a těm, kdo se ocitli v krizové
situaci po požáru, povodni apod.
Část se dostane do chudších zemí
jako humanitární pomoc.
„O sbírku šatstva, kterou jsme pořádali 14 a 15. dubna, byl opět velký
zájem,“ komentuje sbírku její koordinátorka Katarína Durkáčová.
„Štědrost nám lidé projevili také
dary na dopravu. Přispěli celkem
35.877 korunami. Z toho půjde
14.064 korun na dopravu a zbýva-

jících 21.813 korun použije charitní
Středisko vzájemné pomoci na podporu lidem v nouzi.“
Velmi pomohlo také osm dobrovolníků, kteří dva dny plnili vagóny
v prašném prostředí. Odpracovali
tu dohromady 86 hodin. Zapojily
se také dvě praktikantky a čtyři zaměstnanci Charity Opava. „Tímto
chci všem dobrovolníkům poděkovat
za jejich aktivní pomoc při sbírce.
Bez vás bychom to nezvládli,“ děkuje Katarína Durkáčová. „A samozřejmě děkujeme také všem lidem,
kteří donesli své oděvy.“

jsme se pustili do malování na
velká plátna. A všem se to líbilo,“
odpovídá na otázku proč výstava
vznikla. „Zažili jsme u toho spoustu pěkných chvil a tak jsme si říkali, že by byla škoda, kdybychom si
obrazy schovávali jen pro sebe. A
tady máte náš společný výsledek.“
Poděkování za realizaci výstavy
patří mnohým: výtvarnici Zuzaně
Slowákové z Centra volného času,
která předvedla nové techniky
malby, Průmyslové škole zastoupené prof. Klose, jejíž studenti se
zhostili instalace výstavy, či Opavské kulturní organizaci, která má
kostel sv. Václava ve své správě.
Výtvarná díla klientů rehabilitačních dílen jsou prodejná. A o
tom, že se obrazy líbily, svědčí i
skutečnost, že se jich prodala více
než polovina.

Reportáže z vernisáže
můžete shlédnout na:
http://www.tvopavsko.cz/?page=0&kategorie=&id=279
http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?cs/videoarchiv/zpravodajske-noeviny-2008-04-17

Brýle pro Afriku
Máte dioptrické brýle, které
již nenosíte, ze kterých jste
odrostli? Pak máte možnost
pomoci lidem ve Středoafrické republice. Charita Opava
se zapojuje do sbírky Brýle
pro Afriku, kterou zaštiťuje
organizace SIRIRI, o.p.s.

Sběrné místo brýlí pro Opavsko je v Krámku u Josífka, který najdete na Kolářské ulici č.
14 naproti kina Mír. Otevřeno
je tu ve všední dny od 9 do 17
hodin. Sbírka potrvá v Opavě
do konce května. Poté brýle
odešleme organizaci SIRIRI,
kde je dobrovolníci ve spolupráci s oční lékařkou protřídí,
změří a očistí. Pak už putují do
nemocnice v Bangui - hlavního
města Středoafrické republiky.
Běžná cena brýlí odpovídá ve
Středoafrické republice průměrnému ročnímu platu, však
díky sbírkám v Evropě za brýle
vybírají jen symbolický poplatek. Staré dioptrické brýle, které v Česku nenajdou využití,
můžou lidem ve Středoafrické
republice velmi pomoci.
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Stane se
• Den matek

Oslavu Dne matek pořádá Denní stacionář pro seniory Charity
Opava v pondělí 12. května v
10 hodin v aule Církevní konzervatoře v Opavě. V programu
vystoupí studenti konzervatoře,
aby hudbou a zpěvem potěšili
nejedno srdce ženy-matky.

• Foto soutěž Můj svět
Jednou z doprovodných akcí
hudebního festivalu Smetanova
Litomyšl bude letos i putovní
výstava foto soutěže Můj svět,
kterou organizuje Charita Opava. Výstavu uspořádá farnost
Litomyšl v chrámu Povýšení sv.
Kříže a to od června do poloviny
července.

• Rozhodčí opět pomáhají
Tradiční beneﬁční fotbalové
utkání ve prospěch Mravenečka uspořádá Okresní fotbalový
svaz pod názvem Pomozte postiženým dětem. Na den plný
fotbalových utkání i doprovodného programu jste zváni
v sobotu 21. června na hřiště
v Kravařích.

Napsali o nás
, zaÚter ý 27. května
á kapela ze ZŠ Slavkov
14,00 – 14,45 – Dětsk dčené skladby.
zpívá nové i starší osvěsbor ze ZŠ Slavkov zazpívá
15,00 – 15,30 – Školní
těprávě pro vás.
ý dechový orchestr, po
15,45 – 16,45 – Hradeckových nástrojů.
ch
ší nejen milovníky de zakončí country kapela
17,00 – 18,00 – Den
FRAM. (viz foto)

ký
Středa 28. května
světově známý bubenic
14,00 – 15,00 – Skvělýums zahájí program svým
orchestr Jumping Dr bním zážitkem, u kterého
nekompromisním hudenejen ušní bubínky, ale i
vám budou rezonovatbnů. (viz foto)
celé tělo v rytmech bující Slunečnice i letos před15,25 – 15,50 – Zpíva řice umí zpívat.
vedou, že na ZŠ Stěbo í skupina UP WARD BRE16,00 – 16,30 – Tanečn yčejné taneční kreace ve
AKERS předvede neob
stylu breake dance.
kapela Karavana
17,00 – 18,00 – Country
Čtvrtek 29. května vystoupí i Dětský pěvecký
14,00 – 14,45 - Nově ařádková.
sbor Studánka ze ZŠ M dechový orchestr, rozezní
15,00 – 15,45 Opavskýmelodie.
své nástroje ve známé bubenický orchestr Ivo Sa16,00 – 16,45 BORIS í skvělý bubenický zážitek.
miece pro vás připrav
hu(viz foto)
organizátoři připravují
17,00 – 18,00 – Zde te se příjemně překvapit.
dební překvapení. Přijď

• Charita pomohla neexistujícímu bezdomovci

Opavské charitě se podařilo zajistit nový život pro člověka, o
kterého nikdo neměl zájem. V
minulém měsíci se Valter Danihel, stal občanem Slovenské republiky. Ze Šumperka ho Katrína
Durkáčová převezla do Žákovců
na Slovensku, kde provozuje otec
Kufa zařízení domov pro muže.
Region Opavsko,
22. dubna 2008

• Sestry z Pokojného přístavu pomáhají umírajícím

Jsou ve službě 24 hodin denně.
Od rána objíždějí své pacienty,
aby jim donesly potřebné léky a
zbavily je bolesti. V noci zvedají
telefony, nasedají do auta a jedou i dvacet kilometrů za lidmi s
diagnózou rakovina v posledním
stádiu. Už celý rok takto pomáhají sestry mobilní hospicové jednotky Pokojný přístav opavské
charity nevyléčitelně nemocným.
Kromě odborné zdravotní pomoci nemocným, sestry také zaškolí
i členy rodiny, jak správně nemocné ošetřovat. Za rok své činnosti již Pokojný přístav pomohl
v domácím prostředí 45 lidem.
Ohlasy rodin těžce nemocných
pacientů i těch, kteří už svůj boj s
nemocí prohráli, svědčí o tom, že
tato služba je více než potřebná.
Mladá fronta DNES,
22. dubna 2008
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ROZHOVOR MĚSÍCE
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„Všechno se v životě využije,
žádná zkušenost není k zahození,“
říká Petra Kremerová, vychovatelka v rehabilitačních dílnách

Celý svůj profesní život se věnuje vychovatelství. Ačkoli vystudovala
Střední ekonomickou školu, činnosti v oboru se nikdy nevěnovala.
„Na pajdák jsem se nedostala, tak jsem šla na ekonomku. Když o něco
opravdu usilujete, nakonec se vám to povede. Všechno se v životě využije, žádná zkušenost není k zahození,“ vzpomíná dnes. Petra Kremerová je pro práci v rehabilitačních dílnách zapálená a dělá ji s velkým
nasazením. Přináší sem spoustu nových podnětů a snaží se pro své
klienty udělat to nejlepší.
* Jak jste se dostala do charity?
Byla jsem dva a půl roku na mateřské. Se synem Štěpánem jsme
sice chodili na různá cvičení, do
bazénů, ale už jsem potřebovala
mezi dospělé lidi. Ve zvláštní škole v Dvořákových sadech v Opavě
mi již před mateřskou řekli, že mě
zpátky nevezmou. Vlastně jsem
tam byla jen na zástup. Jenže ten
zástup trval osm let. Tak jsem se
ptala i jinde, ale s malým dítětem
je obtížné sehnat práci. Až jsem
se dostala do opavské charity, kde
mne přijali.
* Jak jste přišla na charitu?
Jana Řehulková je moje bývalá
spolužačka. Jednou jsme se bavily
a ona mi říkala, že se v charitě občas uvolní nějaké místo, ať se zeptám. Tak jsem se zeptala a jsem
tady již skoro rok.
* Měla jste nějaké zkušenosti s
lidmi s mentálním postižením?
Učila jsem osm let na zvláštní
škole a tam jsou vlastně všichni
žáci s mentálním postižením. A
tady jsem se s některými, které
jsem dříve učila, po několika letech opět setkala.
* Co jste očekávala od nové práce?
Seznámení s novými lidmi, nové
zkušenosti, další praxi s mentálně
postiženými.
* Měla jste z něčeho obavu?
Možná z toho, že nepůjde přes
všechny ty nemocenské a pa-

Na výletě v lese.

ragrafy skloubit péči o dítě s
pracovními povinnostmi. A
pracovně asi z toho, že jsem
dříve vždy dělala s mladšími
dětmi. Tady jsou dospělí lidé,
měla jsem obavu, zda k sobě
najdeme cestu. Ale myslím,
že jsme ji našli. Nyní je to
fajn.
* Můžete nám popsat činnost RD?
Každý z vychovatelů máme
svoji skupinku. Co se týče
té mé, naše činnost se
během týdne skládá
z terapií, které se
různě prostupují. Máme
tady muzikoterapii (poslech,
prožitk o v ý
tanec,
zpěv s kytarou, relaxace s hudbou), arteterapii (malování a
kreslení různými technikami),
canisterapii (terapie pomocí psů),
cvičíme na balónech, na koberci,
chodíme do tělocvičny, procházíme se po venku.
* Ale míváte i jednorázové aktivity...
Ano, mezi takové patří například
návštěvy v Mravenečku, v Denním stacionáři pro seniory, v Marianu, v Arece, chodíme do bazé-

Jakub, Anna a Štěpán Kremerovi.

všechno dokázali udržet.
* Co vnímáte na Vaši práci jako
nejtěžší?
Měla bych se svými svěřenci
být stále. Měli bychom spolu
prohlubovat komunikační techniky, což
je o dennodenním
cvičení a opakování. Nejtěžší je, že
někdy přes jiné
pracovní povinnosti na
tuto činnost
nemám čas. A
když vynecháme dva
tři dny, musíme začínat
od začátku.
* Co se Vám
naopak na
líbí?

nu ve Vlaštovičkách, do školky na
Mnišskou ulici, na různé výstavy,
besedy do knihovny, s Městskou
policií a další.
* Proč je dobré, aby se klienti
účastnili těchto aktivit?
V rehabilitačních dílnách máme
ve standardech, že bychom měli
klienty co nejvíce začleňovat do
společnosti. Takže, když to chceme naplňovat, musíme se klientům věnovat a všechny ty činnosti
dělat. Například jsme dělali pomazánku. Snažila jsem se, aby si
všechno připravili sami. Šli jsme
do obchodu, jeden měl košík,
další lístek s nákupem. Sami zašli
k pultu a řekli si o zboží, vybrali si, nakoupili, zaplatili. Já tam s
nimi byla jen jako dozor. Co se
pro nás zdá samozřejmé, může
pro někoho být složité, nebo dokonce nemožné. Je na nás, aby si
znalosti nabyté ve škole udrželi a
rozvíjeli.
Některé činnosti se snažíme dělat
ve dvou či třech, je to přirozenější, než když nás jde celá skupina.
* Kde vidíte možnosti dalšího
rozvíjení RD?
Myslím, že jsme to pěkně rozvinuli. Důležité je, abychom to

Když vidím, že k nám chodí klienti rádi. Když rodiče řeknou, že
se tady těší. Když jsou spokojeni,
cítím jakousi spokojenost i já.
Velmi příjemné třeba bylo, když
mi jedna svěřenkyně po dvou
měsících řekla: „Já vás, paní Petro, začínám mít ráda.“

Petra Kremerová

• BYDLIŠTĚ: pochází ze Stěbořic, již 18 let bydlí v Opavě
• RODINA: manžel Vladimír
(40), děti Jakub (17), Anna (15)
a Štěpán (3)
• STUDIUM: Střední ekonomická škola v Opavě, při zaměstnání dálkově Střední pedagogická
škola v Přerově a nadstavbové
studium Speciální pedagogika v
Ostravě
• ZAMĚSTNÁNÍ: ZŠ Kylešovice
jako vychovatelka ve školní družině, později ve školním klubu
tamtéž (5 let). Speciální škola
Dvořákovy sady jako vychovatelka a učitelka (8 let). Od září 2007
v Charitě Opava, vychovatelka v
Rehabilitačních dílnách
• KONÍČKY: vše co souvisí s rodinou, fotografování, pes
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HYDE PARK

Charita před seniory dveře nezavírá

Drahomíra ZIFFROVÁ
Jsem dlouholetou účastnicí všech
možných schůzek a setkání seniorů Charity Opava. Účastnila jsem
se občasných setkávání pěti nejvíce
angažovaných lidí, kteří se neustále
snažili udržet kontakt mezi „dobrovolníky Charity Opava“ – seniory
(dnes už máme nové jméno - PŘÁTELÉ Charity Opava) a organizací.
A protože ještě chtěli něco pro tuto
velkou a v Opavě zatím dost opomíjenou skupinu spoluobyvatel dělat,
založili Klub seniorů Charity Opava. Tato skupina se rovněž později
několikrát setkala s ředitelem opavské charity. Chodím také pravidelně

na úterní informativní schůzky, které jsou „dobrovolníkům“ určeny.
Tak dlouhý úvod jsem zvolila proto,
aby bylo zřejmé, že o této problematice něco málo vím.
V posledním čísle Domovníku byla
skoro jedna celá stránka věnována
setkání „dobrovolníků“ s panem
ředitelem v úterý 1. března. Nechci
rozpitvávat, co všechno se na této
historické schůzce dělo, ale cítím
jakousi potřebu lidem, ať už zde byli
nebo o všem pouze slyšeli, popsat
kroky, které následovaly.
Pan ředitel ve svém článku v posledním Domovníku nemluvil do větru. Věci se obdivuhodně posunuly
vpřed. To, že nás vnímá a potřebuje,
potvrdil následujícím krokem: poskytl nám nejen materiální zázemí,
ale i novou spolupracovnici, která
nás naprosto akceptuje (a my ji také)
a se kterou jsme si již začali vyjasňovat vzájemná práva a povinnosti.
Spolupráce tak po několika dosti
stresujících letech dostává svůj řád a
také smysl. Jsme sice na začátku, ale
už dnes je zřejmé, že spolupráce je
možná a že by mohla pokračovat ke
spokojenosti obou stran.
Chci také poděkovat vedení Charity Opava za to, že se problém začal

řešit a že nás seniory i se svými aktivitami vzalo pod svá křídla. Že si
zkrátka uvědomilo, že před lidmi,
kteří pro charitu ve svém volném
čase a bez nároků na ﬁnanční odměnu něco dělají, se nemají zavírat
dveře.
Také chci poděkovat paní RNDr.
Olze Rampáčkové za její neustálou
několikaletou snahu „bojovat“ za
tuto dobrou věc. Já jsem měla občas
pocit, že bychom měli věci nechat
vyšumět, že to nějak dopadne, ale
Olinka to nikdy nevzdala a svým
šarmem, diplomacií a na poslední
schůzce i trochu nečekaně emotivním přístupem posunula věci správným směrem.
A protože v měsíci květnu slaví paní
Olga Rampáčková narozeniny, chtěla bych jí za všechny seniory Charity
Opava popřát ještě dlouhá léta mezi
námi, stálou svěžest úsudku, hodně
zdraví a rodinnou pohodu.
Olinko, uvědom si každý den, že Tě
má rád nejen náš dobrý Bůh, který
Ti dává sílu pokračovat ve správných rozhodnutích a obdařuje Tě
svou milostí, ale i my, Tvoji věrní a
vděční PŘÁTELÉ Charity Opava.
(autorka je dlouholetá členka Klubu
seniorů Charity Opava)

Den matek ve vzpomínkách našich klientů

Petra THIEMLOVÁ
Na Den matek jsme zavzpomínali
s klienty z Denního stacionáře pro
seniory. Většina z nich tento svátek
ve svém životě slavila jako MDŽ a
vybavila si hlavně oslavy na pracovištích. Ženy ale vždy dostávaly
květiny. Klienti denního stacionáře
upřednostňují zejména růže, mečíky, šeřík a karaﬁáty. Ale shodují
se v tom, že nejdůležitější je pokud
je kytička věnována s láskou, pak
už nezáleží na velikosti ani druhu
květiny.
Muži, klienti ze stacionáře, na své
manželky nikdy nezapomínají a
nejčastěji jim dávají kytici ze zahrádky.
Většina dárků od dětí byla vlastní
výroby, zejména pověstné jehelníčky či hrníčky. Mnozí si těchto
dárků velmi váží a mají je schované
doposud.
Některé ze vzpomínek našich žen,

kterým jsme položili následující
otázky, přinášíme i vám čtenářům.
1. Jak jste přáli své mamince jako
děti?
2. Jak oslavujete Den matek nyní?
3. Jaká byla vaše nejkrásnější oslava Dne matek?
Ozobaný dárek paní Hanky
* Jednou jsem koupila mamince
květináč s krásnou květinou , ale
nevěděla jsem , kde ho mám schovat. Podařilo se mi ho ukrýt do altánku, ale do rána jsem dárek měla
zničený, protože ho ozobaly slepice.
* S přáním mne navštíví mne celá
rodina i s vnoučaty. Nejhezčím dárkem je pro mne sladká pusinka od
vnoučat.
* Krásný dárek dala mamince moje
sestra, byl to čtyřlístek s fotograﬁí a
básní Jana Nerudy.
Paní Věrka vzpomíná na vůni
květin

* Vždy jsem se těšila, až koupím
mamince kytičku. Velmi ráda jsem
pro ni chodila do zahradnictví.
Mám krásné vzpomínku na nádhernou vůni kytiček a hlíny.
* Nyní oslavujeme Den matek tak,
že se sejde celá rodina.
* Nejkrásnější Den matek jsem zažila v květnu roku 1956, narodily se
mi dvojčata.
Paní Anna vzpomíná na školní
besídky
* Oslava Dne matek byla vždy pojena s vystoupení ve škole, moc se
nám to líbilo.
* Přijdou synové s kytičkou, posedíme, pobavíme se a je pohoda.
Paní Miluše: kytička a bonboniéra
* Dostávám kytici od syna a mamince dávám bonboniéru, protože
má ráda sladké.
(Autorka je sociální pracovnice)
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Sociální práce
• Když člověk
ztratí bydlení

Někdy je sociální práce „veselá
věda o smutných věcech“, jak se
pravilo v jednom českém filmu
o jiné pomáhající profesi. Mezi
ty smutné události v životě
člověka patří ztráta domova.
Říká se: „Všude dobře, doma
nejlíp“. Někdy je sice člověk
rád, že z domu na pár dní
odejde, ale zkuste si představit
situaci, že už se nemáte kam
vrátit. Jaké pocity to ve vás
vyvolává? Možná nejistotu,
obavy, pocit ztráty? Ti kdo
zažili například povodně nebo
jinou událost, která ohrozila
jejich možnost vrátit se domů,
si na to možná vzpomenou.
Ztráta domova útočí na
jednu ze základních potřeb
člověka - touhu po bezpečí. S
problematikou ztráty domova
či bydlení se setkáváme v
mnoha našich střediscích.
Středisko vzájemné pomoci
čím dál častěji řeší životně
důležité potřeby lidí, kteří
ztratili domov. Někdy z větší
míry vlastní vinou, jindy zcela
neprávem, přičiněním jiných
lidí. Když s nimi mluvím,
uvědomuji si, že jim téměř
nikdy nemohu nabídnout
domov. Přinejlepším s nimi
mohu pracovat na tom, aby
nalezli důstojnější bydlení
než je spaní na lavičce ulici
či v železničním vagónu.
Přesto se to někdy podaří, o
konkrétním případu se možná
dočtete příště. V Opavě je jen
velmi málo institucí, které
mohou nabídnout azylové či
krizové bydlení. A poptávka
vzrůstá. Otázkou zůstává, co
s rodinami, které se i s dětmi
ocitly na ulici. Dosud pro ně
žádné zařízení neexistuje. V
podobné situaci jsou i samotné
ženy bez dětí. Komunitní
plánování již nějakou dobu
tento problém řeší a doufejme,
že se v dohledné době
dočkáme. Každá společnost
je totiž na takové úrovni, na
jaké se dovede postarat o ty
své členy, kteří se nedokáží
starat o sebe sami.
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ

(Autorka je sociální
pracovnice)

LIDÉ
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Info servis

Poděkování

Blahopřejeme

Informujeme

• Milá Májo, za všechno Ti
děkujeme a jsme upřímně
rády, že jsme Tě poznaly a měly
možnost s Tebou pracovat.V
dalším Tvém životě Ti přejeme
vše dobré a Boží požehnání.
Eva a Milada
• Rehabilitační dílny děkují své
kolegyni Petře KREMEROVÉ
za uskutečnění Výstavy velkých
pláten v kostele sv. Václava. Se
zápalem a nasazením provázela
tuto akci od myšlenky přes
veškeré organizační kroky až po
úspěšnou realizaci. Poděkování
patří rovněž oddělení PR a
všem, kteří Petře pomáhali.
Pavel RYCHTA,
vedoucí Rehabilitačních dílen
• Hodně radosti, zdraví a Božího
požehnání přejeme našemu
spolupracovníku
Standovi
ŽIDKOVI, který má 6. května
narozeniny. Díky Stando za to, že
máš s naším ženským kolektivem
takovou trpělivost, a že nás umíš
brát takové jaké jsme.
Jana, Zuzka, Míša, Petra a
Růženka
• Velké poděkování patří paní
Zdence SOLNICKÉ za její
bezvadný a bezchybný zástup
při uklízení charitních prostor
v Jaktaři.
Děkuje úsek vztahů

* Přejeme všem jubilantům tohoto měsíce - Jarmile KMÍNKOVÉ, Věře BINDÍKOVÉ, Miroslavě WOLFOVÉ, Ivetě DUNKOVÉ, Richardu DOŠLOVI a bývalým zaměstnankyním CHD paní
Heleně ŠULÍKOVÉ a Zuzaně PAVELKOVÉ - hodně zdraví, štěstí, pohody v rodinném a osobním životě.
Chráněné dílny v Jaktaři

• Sluníčkové odpoledne

* V pondělí 7. dubna se naší kolegyni Renatě ŠENKOVÉ narodila krásná a zdravá holčička Anička.
Rodičům, obzvláště naší kolegyni Renatce, blahopřejeme, ať jim dceruška dělá samou radost. Přidáváme ještě jednu velikou gratulaci mamince Renatě,
která 12. května oslaví překrásné kulaté narozeniny.
Renatko, hodně moc zdraví, spánku a celkové pohody Ti přejí
Jarka a Eliška z Krámku u Josífka
* V květnu oslaví své narozeniny naši kolegové Daniel SOŠKA a
Václav FIŠER. Přejeme jim hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.
pracovníci Wellness centra
* Chtěla bych touto cestou poblahopřát jménem celého kolektivu
naší milé kolegyni Marušce LAIFERTOVÉ k jejím narozeninám,
které oslaví 4. května. Přejeme ji hodně Božího požehnání, zdraví,
štěstí a pohodu.
Gita POHANĚLOVÁ

* Díky za reportáž, vypadá to
moc pěkně a plátna nádherně
kontrastují s interiérem kostela.
Skvělý nápad!
Ing. Dalibor Kraut,
Charita Ostrava
* Bezprostřední obrazy a obrázky
tvořené srdcem mají cit a poezii.
Díky za krásný zážitek.
M. Veselá
* Krásné obrázky, úžasná snaha.
Lázně Velké Losiny
* Děkujeme za krásný zážitek z
vašich obrazů a přejeme hodně
chuti do tak krásného malování.
Ivana Radková,
ZŠ Slezský odboj
* Při prohlídce výstavy se mi u
srdíčka rozjasnilo. Díky všem,
tvůrcům i vám pracovníkům

Nepropásněte
• Koncert pomůže
opravit střechu

* Pevné zdraví, moře pohody a stálý úsměv na rtech přejí Ivetě
DUNKOVÉ k jejím 42. narozeninám
zaměstnanci a obyvatelé Domu C+M
* Otec AUGUSTYNOWICZ oslaví 7. května 43. narozeniny. Přejeme hodně sil ke kněžské službě a pomoc Ducha svatého.
Zaměstnanci Charity Opava

Listárna Domovníka
Vzkazy k
Výstavě velkých pláten

Opět po roce bude charita pořádat pro sponzory, příznivce,
zaměstnance a dobrovolníky
Sluníčkové odpoledne. Přijďte
se pobavit v pátek 27. června
od 14 hodin do charitního
areálu v Jaktaři. Připravujeme
soutěže spojené s dárečky pro
děti, skákací hrad, ale i opékání
a občerstvení pro malé i velké.
A kdo přijde, může se dočkat
překvapení.

CHO, kteří své svěřence k malování vedete.
Smotková
* Je příjemné a povznášející se
uprostřed každodenního koloběhu
všedního dne povznést pohledem
na ztvárnění uměleckých děl malby na plátně, které jsou příjemné,
nápadité a poctivě odpracované.
(podpis nečitelný)
* Je to moc pěkná výstava, obrazy
jsou umělecká díla. Celé skupině se
to líbilo.
Senioři z Domova sv. Zdislavy
* Líbilo se nám, všechno bylo super.
Žáci školy v Dvořákových
sadech
* Velmi zajímavé. Přejeme si další
obdobné práce.
Kateřina Gelnarová
* Nádherné obrazy! Moc vás ob-

Pište nám!

divuji. Přeji mnoho úspěchů i do
budoucna.
Veronika Tussová
* Výstava je moc pěkná. V kreslení pokračujte, jde vám to. Krásní
ptáci i domečky.
Foltisová
* Moc se nám líbila jak plátna,
tak obrázky i polštářky. Jste malí
umělci. Už se těšíme na další výstavu.
Lucka a Verča
* Moc hezké!
Lidé z USP Marianum
* Moc hezká, poutavá, inspirující
myšlenka. Chválím všechny děti
i paní učitelku za skvělý nápad.
Zdravím své bývalé žáky, Denisu,
Libora, Luďu, jste šikovní, moc se
vám to povedlo!
Radka Kuchařová, učitelka na
ZŠ Slezského odboje

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

Farní úřad Panny Marie v
Opavě pořádá 11. května v 19
hodin koncert v konkatedrále
Nanebevzetí Panny Marie v
Opavě. Na této beneﬁční akci,
jejíž výtěžek bude věnován na
opravu střechy konkatedrály,
vystoupí E. Dřízková (zpěv),
A Čechová (housle), J. Kepa
(trubka) a P. Čech (varhany).

• Svatodušní zamyšlení
Svatodušní zamyšlení nejen pro
seniory na téma Ani nevíme,
že nějaký Duch svatý existuje
přednese P. Pavel Kuchař, farář
ze Zlatých Hor. Zájemci se mohou setkat 10. května v 8.30 v
kapli sv. Kříže na Matiční ulici.
Přihlášky na tel: 553 716 997.

• Orientální taneční
přehlídka
Studio tance Tanytany vás zve
na taneční přehlídku orientálních tanců. Lektorku Afru,
Rojšu a další můžete vidět 29.
května v 19 hodin v kulturním
sále Psychiatrické léčebny v
Opavě.
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