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CITÁT MĚSÍCE: Šťasten ten, kdo nalezl svou práci. Ať si již nežádá více štěstí. (Thomas Carlyle)

Šetření přineslo své ovoce

Vrcholové vedení Charity Opava řeší ﬁnanční problematiku organizace.

Ve srovnání s těmi předchozími je rok 2008 z pohledu financování značně odlišný. Charita Opava nerealizuje žádný projekt spolufinancovaný Evropskou unií, což způsobilo několikamilionový
výpadek v příjmech. Rozhodnutí ředitele o šetření bylo přijato s
rozpaky, nicméně přineslo své ovoce.
Příjmy z realizace evropských ředitel Jan Hanuš, „a jsem rád,
projektů v minulých letech vý- že přes mnohé námitky se lidé
znamně posilovaly finanční sta- semkli a podařilo se ušetřit.“
bilitu organizace. Letos chybě- Z ekonomických podkladů za
jící evropské aktivity znamenají prvních sedm měsíců roku 2008
propad v příjmech je ve výši 5,5 zřetelně vyplývá, že se daří namilionu korun. I když ze strany plňovat plán tržeb, což je velmi
vedení je velký zájem finanční pozitivní, osobní náklady odpoprostředky takto získávat, ne- vídají plánovanému rozpočtu,
bylo možné na žádnou vypsa- podařilo se snížit materiálové
nou výzvu reagovat podáním a ostatní náklady. Podniknutá
vhodného projektu.
opatření uskutečněná v průběProtože v prvním čtvrtletí byla hu roku dosáhla svého efektu.
situace velmi vážná, reagoval „Pokud by výše uvedené trendy
ředitel ve spolupráci s ekono- pokračovaly do konce roku, je
mickým úsekem rozhodnutím o zde reálný předpoklad zlepšení
realizaci pouze nezbytných vý- hospodářského výsledku za rok
dajů nutných pro provoz: „Chtěl 2008 o cca 2,5 milionu korun
bych zdůraznit, že to opravdu oproti plánu,“ hodnotí situaci
bylo krajní řešení,“ vysvětluje Ing. Ester Schaffartziková.

+

ZÁŘÍ

Jsme zastupitelní

V čase prázdninovém si lidé nejvíce vybírají
dovolené, aby mohli být se svými blízkými a
prožít volno podle svého přání. Ovšem každý
pracovník na dovolené chybí na svém středisku.
Některé práce se proto pozastaví, jiné se rozdělí
mezi ostatní. Zjistili jsme tak, že jsme každý z nás
zastupitelní.

Nejvíce se podařilo snížit náklady v těchto položkách: spotřeba materiálu, režijní náklady, omezení plánovaných oprav
a nákupů vybavení a zařízení,
které byly součástí plánovaného rozpočtu, omezení školení
zaměstnanců, omezení přijímání nových zaměstnanců a
některých dalších. „Přesto ani
výše uvedená opatření nejsou
dostatečná na to, aby organizace
hospodařila v ,černých číslech´“,
upozorňuje Ing. Schaffartziková, „proto se také uskutečnil prodej nemovitosti v Kobeřicích,
kdy výnos z prodeje bude opět
použit na stabilizaci finanční
situace.“
Díky všem zaměstnancům,
kteří pochopili důvod úsporných opatření a přistoupili na
ně, je organizace v situaci, kdy
sice není na „rozhazování“, ale
všechna střediska fungují.

ZÁŘÍ
Dotace nevyšla

Ačkoli jsme vkládali hodně naděje do projektu
Adventní koncerty 2008, nebyla naše organizace pro tento projekt vybrána. V letošním
roce bylo přihlášeno rekordních 109 projektů,
bohužel Adventní koncerty jsou pouze čtyři.
Jenomže nás se tak snadno nezbaví a za rok se
přihlásíme opět.

Slovo ředitele
Jedeme dál a láska má děj

Milí kolegové,
vážení
příznivci
Charity Opava. Při psaní
těchto slov mi
přichází na
mysl část textu známé písně: „Jedeme dál a
láska má děj.“ Je za námi doba
prázdnin a dovolených, kdy si
máme možnost odpočinout.
Obohacení o nové zážitky a s
elánem pak 1. září spolu s dětmi
a jejich školním rokem startujeme do nové životní etapy.
V letošním roce je tohle datum
pro mě velmi významné. Vstupuji do druhého čtyřletí ve funkci ředitele. Své opětné jmenování
vnímám jako potvrzení dobré
cesty, kterou se Charita Opava
vydala. Chci i nadále garantovat otevřenost organizace vůči
všem, kteří potřebují pomoc
v sociální či zdravotní oblasti
nebo mají problémy uplatnit se
a najít si zaměstnání.
Jsem velmi rád, že předchozí
čtyři roky snahy o to, aby organizace poskytovala kvalitní
odbornou službu, byly dovršeny úspěšným, mezinárodně
uznávaným certiﬁkátem na
normy ISO 9001 (kvalita) a ISO
14001 (péče o životní prostředí).
Především posledního půl roku
bylo náročným obdobím, které
vytříbilo a posílilo naše vzájemné vztahy. Jedeme dál a láska
má děj. Tou láskou myslím především CARITAS, milosrdnou
lásku, kterou se snažíme dávat
svým klientům i sobě navzájem.
Máte můj dík.
Jan HANUŠ, ředitel

Náhradní plnění
v charitě !
! vyřešíme
Pozor, podnikatelé a ﬁrmy!
Charita Opava vám kvaliﬁkovaně a ochotně pomůže
s náhradním plněním.
Kontaktujte nás:
Ing. Tomáš Schaﬀartzik
tel: 553 612 780
mobil 731 625 802
plneni@charitaopava.cz

UDÁLOSTI V CHARITĚ

2

STALO SE
• Konec DMS

Nájemné je nutné platit!

36 poraden, které se do projektu
zapojily, poskytlo během roku
2007 celkem7418 konzultací k
problematice bydlení, z toho 4028
ohledně nájemních smluv. Poradit se může přijít každý bezplatně
a diskrétně 22 hodin týdně.

V polovině měsíce června skončilo období sbírek pro Charitu
Opava. Sbírkový účet se musel
vyúčtovat a předložit odpovědným pracovníkům na Krajský
úřad ke kontrole. Tím byly ukončeny nejen sbírky „do pokladniček“, ale i také akce DMS zprávy.

• Můj svět v Brně
Odbornou porotou vybrané
snímky foto soutěže Můj svět, pořádané Charitou Opava, kolují
formou putovní výstavy po charitách v České republice. V září
a říjnu výstavu bude hostit Oblastní charita Brno, která snímky umístí v kavárně Anděl. Tato
kavárna slouží jako tréninkové
pracoviště pro lidi s mentálním
postižením.

KALENDÁRIUM
• Během září 1991 jsme
zorganizovali sbírku darů pro
misie do Indie a Tanzánie.
• V září 1991 byl otevřen
Charitní šatník Střediska
vzájemné pomoci.
• 29. září 1996 proběhlo
slavnostní otevření a vysvěcení
Domu sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené ve
Vlaštovičkách.
• 27. září 2001 vznikl
Denní stacionář pro děti
s kombinovanými vadami
Mraveneček.
• 9. září 2003 jsme poprvé
otevřeli novou formu prezentace
činnosti Cahrity Opava pod
názvem Toulavý autobus pro
zastupitele.
• 23. září 2003 byl požehnán
a slavnostně otevřen nově
rekonstruovaný
Krámek
u Josífka.
• 1. září 2004 vedení Charity
Opava převzal Jan Hanuš.
• 16. září 2004 proběhla
prezentační akce Toulavý
autobus pro dobrovolníky
projektu D- venkov.
• 27. září 2004 sestry druhého
františkánského řádu Klariskykapucínky zahájily motlitbu za
Charitu Opava.
• 20. září 2004 byla zahájena
dlouhodobá spolupráce se
společností Tesco stores ČR.
• 15. září 2007 putovali poutníci
na Diecézní pouť charity
ostravsko-opavské v kostele sv.
Josefa v Ostravě.
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Zástupci Občanské poradny v Opavě se koncem června v Praze zúčastnili školení k informační databázi pro poradce Občanské poradny. Akce se uskutečnila pod záštitou Asociace občanských poraden
(AOP) a naši zástupci se zde měli po tři dny možnost setkávat s
lektory, pracujícími v oblasti justice či státní správy. Přednášelo se
o problematice stavebního zákona, pobytu cizinců na území České
republiky, společného jmění manželů a nájemného, spotřebitelských
úvěrů a dávek státní sociální podpory.
„Jednou z nejzajímavějších a v sou- nájemného. Mnozí pronajimatelé
časné době také frekventovaných bytů se snaží využít nevědomosoblastí poradenství jsou vztahy ti nájemců. Často pak dochází k
pronajimatelů a nájemců. Proto se tomu, že lidé zůstávají na ulici,
také školení z velké části týkalo této protože se neumí účinně bránit
oblasti,“ vzpomíná sociální pra- nebo něco zanedbají. Co by jim
covnice Radka, která již několik poradci vzkázali? „Plaťte nájemlet působí jako poradce. „Výhodou né v plné výši včetně služeb a včas.
školení je, že se koná často na zá- Nejčastějším důvodem výpovědi z
kladě naší poptávky, přednáší se o nájmu je právě neplacení nájemproblémech v oblastech, které jsou ného. Je nezbytné komunikovat s
pro nás potřebné anebo v těch, ve pronajimatelem, dobře číst všechkterých nastala legislativní změna. ny smlouvy a ujednání a pokud
Výborné je, že školí zaměstnanci z jste v situaci, kdy nejste schopni
oboru - tentokrát to byla zaměst- platit, ihned vyjednávat o možnosnankyně Ministerstva pro místní tech jako je například splátkový
rozvoj JUDr. Máchová, která má kalendář.“
s bytovou politikou rozsáhlé zku- Loni se Občanská poradna
šenosti.“
v Opavě účastnila projektu obOd 1. ledna roku 2007 začalo čanské poradenství se zaměřením
platit nové ujednání o růstu cen na bytovou problematiku. Všech

Fakta o jednostranném
zvýšení nájmu:
* Nájem je možno zvyšovat jen
jedenkrát v roce a to o určitou
maximální částku. Tu si můžete
vypočíst na www.mmr.cz.
* Pronajimatel zvýšení nájemného musí oznámit písemně.
Na výše uvedených webových
stránkách je k dispozici i ukázkový formulář, jak by mělo
ujednání vypadat a jaké má mít
náležitosti.
* Pokud něco není v pořádku,
máte právo podat žalobu na
soud do 60 dnů od doručení
ujednání o jednostranném zvýšení nájemného. Poradci Občanské poradny v Opavě vám
poskytnou konzultaci a vzor, jak
by měla žaloba vypadat.
* Tím, že nebudete přebírat poštu, nic nevyřešíte. Pronajimatel
může i tak prokázat, že vám dokumenty zaslal a považovat je za
„doručené do dispoziční sféry“
(např. za asistence policie).

Občanská poradna Opava
Člen Asociaci občanských
poraden Praha od roku 2000
Kylešovská 10
Telefon: 553 61 64 37
Mobil: 731 316 552
obcanskaporadna@charitaopava.cz

Noví lidé v Charitě Opava

Zleva: Dana Gilíková, CHD Vlaštovičky; Jiří Walig, CHTD; Aleš Matula, CHD sv.
Josefa; Jiří Fiala, CHTD; Barbora Malíková, Lenka Seibertová, obě CHD Vlaštovičky
a Milena Burkiewiczová, ředitelství.

Během měsíce července jste mohli na svých střediscích potkat
skupinku nových zaměstnanců
Charity Opava, kteří se zúčastnili seznamování se středisky.
„Jsem ráda, když lidé, které provázím po střediscích, se ptají a zajímají i o činnosti jinde, než jen na svém
pracovišti,“ uvádí průvodkyně
„kolečkem“ Ludmila Vicherková.
„Je pravdou, že pracovní povinností
každého tak zaměstnají, že celkový
pohled na charitu, jaký mají možnost poznat při ´kolečku´ pak často
není možné získat,“ poukazuje na
smysl této akce. „Ale příležitosti
se během roku najdou. Jedná se o
společné akce, kde se mohou lidé
setkávat, jako jsou charitní ples, zabíjačka, Sluníčkové odpoledne nebo
výroční schůze,“ vyjmenovává
Ludmila Vicherková. „Vždy záleží
na každém, jaký projeví zájem.“
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Estetické formování postavy ve Wellness

Novou proceduru s názvem Estetické formování postavy připravili
pro zájemce ve Wellness centru opavské charity. Co si pod tímto lákavým pojmem představit? Tak třeba jeden mladý muž by chtěl mít
velká ramena a pěkně formované svaly. Co pro to má udělat? Buď
může využít posilovnu, nebo navštívit Wellness centrum, kde projde
kúrou formování postavy, rozdělenou na deset částí. „Správná odpověď je navštívit posilovnu,“ směje se Štefan Kurinec, který prošel
speciálním kurzem, díky němuž může kúru provádět.
„Procedura se skládá z masáže, kte- používáme prohřívací oleje. Prorá je intenzivnější, ostřejší, protože masírované části těla se postupně
balí do speciální folie a nakonec ješWELLNESS CENTRUM tě člověka překryjeme dekou. Takto
odpočívá a relaxuje buďto v tichu,
Přemyslovců 26, Opava
nebo si může donést i svoje hudební
CD,“ představuje průběh procedutel: 553 612 780
ry Štefan Kurinec. „Celkový čas je

v rozmezí dvou až tří hodin, záleží
jak se cítí klient.“
Účelem procedury je zeštíhlení
problémových partií jako je břicho, stehna, zadek. Vše je založené
na úbytku v centimetrech, kdy po
všech deseti kúrách máte reálnou
šanci zeštíhlit cca o 5 cm. Samozřejmě na každého člověka procedura působí jinak, někdo může
mít úbytek větší, někdo menší.
Během prvních dní dochází k
očišťování těla, kdy se díky potu z
organizmu vyplavují toxické látky.
V prostřední fázi dochází k pálení
tuků a poslední fáze už zpevňuje
svalstvo.
„Musím upozornit, že všech deset
návštěv musí být provedeno v co
nejkratším čase, nejlépe do čtrnáctí
dnů, jinak celý proces ztrácí smysl,“
upozorňuje Štefan Kurinec. „Záleží pak na každém, zda-li si upraví
jídelníček, aby se objem nevrátil.
Také doporučujeme jednou za měsíc udržovací proceduru.“
O tom, že se jedná o metodu osvědčenou, se pan Kurinec přesvědčil
sám, když prošel speciálním školením v nestátním zdravotnickém
zařízení v Praze u Stanislava Flandery. „Toto zařízení má akreditace
Ministerstva školství a Ministerstva
zdravotnictví,“ říká Štefan Kurinec
a dodává: „Každý z absolventů kurzu si estetické formování postavy
musel vyzkoušet na sobě.“

Ve chvílích prázdnin a dovolených řeší občas rodiče problém, jak
vyplnit volný čas svých ratolestí. Nejen pro tuto příležitost zde
bylo k dispozici Mateřské centrum Neškola.
kovicích-Albertovci. Tento výjezd navštívilo 25 dětí spolu se
svými maminkami či staršími
sourozenci. Všichni měli možnost prohlédnout si koně v celém
areálu renovovaného hřebčína.
Největším zážitkem pro většinu
dětí bylo krmení koní, což mnohé zkoušely poprvé. Návštěvníky
doprovázel zkušený zaměstnanec
hřebčína.
Prázdniny v Neškole proběhly „Věříme, že všichni, kdo navštíviv duchu her, výletu, vycházek, li některou z prázdninových akcí
tvořivých dopolední či návštěv Mateřského centra Neškola, byli
kulturních zařízení. Pořádali zde spokojeni. A na vás všechny, kteří
s rodiči a jejich dětmi výjezdy do se k nám teprve chystáte, se těšíaquaparku v Kravařích, do Radu- me!“ uzavírá Petra Jochimová.
ně shlédnout žabky, plazy i různé
další živočichy, do Hlučína na
výstavu plyšových medvídků, do
minizoo, dováděli v areálu farní
zahrady v Kravařích nebo navštívili výstavu loutek.
„Myslím, že se výlety povedly.
Maminky byly spokojeny a děti
také. Jen jednou jsme museli jet
do nemocnice s rozbitou bradou,“
rekapituluje vedoucí Neškoly Petra Jochimová. Asi nejzdařilejší
byl výlet do hřebčína ve Štěpán-

Dva mladí lidé sedí na pohovce
a drží se za ruce a je vidět, že se
cítí dobře. To není scéna z některého ze seriálu, ale realita jednoho středečního dopoledne v
Setkávárně. Důvodem spokojenosti klientů Chráněného bydlení Davida a Martiny je krásně
prožitá dovolená v Chorvatsku.
„ Byli jsme na týden v Chorvatsku, autobusem,“ začíná vyprávět
Martina. „Jeli jsme přes noc, takže
cesta ubíhala. Moc se mi tam líbilo. Vlastně nám všem, rodičům
i synovci Davida. My jsme měli
svůj pokoj, moc pěkný s terasou.“
Mladý pár spontánně vypráví o
tom, co všechno jedli, jak si užili
a dodávají, že pokud to půjde, jeli
by rádi na dovolenou i příští rok.
Skromně dodávají, že brzy budou
slavit výročí svého vztahu, jsou
spolu skoro rok.
David a Martina jsou klienti Chráněného bydlení. Oba se účastní
výletů, exkurzí a arteterapií, které
ChB pořádá. Jsou to sociálně-aktivizační činnosti, které jim
pomáhají se vyrovnávat s každodenními problémy a potkávat se s
lidmi, kteří mají podobné životní
osudy. Ale nejvíc jim podle jejich
slov pomáhá jejich láska.
(Jména klientů byla změněna).

Štefan Kurinec při proceduře estetického formování postavy.

Neškola o prázdninách

Moře a pohoda
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Stane se
• Sedm let pro děti

Denní stacionář Mraveneček
oslaví v září sedm let provozu.
Podívat se jak to ve stacionáři
chodí a jak je o děti postaráno
se můžete na Den otevřených
dveří. Proběhne v pondělí 29.
září od 8 do 15 hodin. Pracovníci stacionáře vás provedou a
poskytnou i odborný výklad.

• Country oslava

Výročí 12 let od otevření Domu
Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách oslavíme letos v sobotu 27. září ve stylu country.
Slavnostní akce, na kterou na
vás všechny zveme, začne v 15
hodin děkovnou bohoslužbou,
následovat bude program na
zahradě domu. Uvidíte ukázky
country tanců, zacházení s bičem a další, k tanci a poslechu
zahraje country kapela Frám.
Vhodný tip pro sobotní výlet s
dětmi!

Napsali o nás
• Fotografové z charity
mají soutěž
Všichni pracovníci a dobrovolníci pracující v charitě po
celé České republice mají šanci
ukázat svůj fotografický talent.
Po velkém úspěchu a zájmu autorů vyhlašuje opavská charita
již druhý ročník fotografické
soutěže Můj svět. Tématem této
soutěže je portrét. Ty pak organizátoři zpracují a roztřídí a
koncem října se sejde odborná
porota, která vybere ty nejlepší.
Mladá fronta DNES,
14. července 2008

• Opavský hospic
přijali do asociace
Třebaže mobilní hospicová jednotka Pokojný přístav funguje
v Opavě teprve něco málo přes
rok, její práci již ocenili jak
lékaři opavské onkologie, tak
klienti, kteří jejich služeb využívají. Nedávno přijali Pokojný
přístav do Asociace hospicové
a paliativní péče. „Zúčastnila
jsem se valné hromady asociace, která rozhodla o přijetí
Charity Opava jako mimořádného člena,“ uvedla vedoucí
hospice Libuše Smějová. Asociace je prestižní celorepubliková
organizace.
Mladá fronta DNES,
14. července 2008

ROZHOVOR MĚSÍCE
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„Dostal jsem příležitost si v rámci
profese vydechnout a nabrat síly,“
říká Hynek Závorka, vedoucí denního stacionáře Mraveneček

Jak je obvyklé, lidé se v zaměstnání střídají. Jedni odcházejí nadobro, jiní jen na nějakou dobu. Nejinak je to i v Charitě Opava. Hynek
Závorka, vedoucí denního stacionáře Mraveneček, odchází v září
na celý jeden rok na dovolenou, aby si v rámci profese mohl vydechnout a nabrat síly. Že byste mu záviděli? Ona ta dovolená má
jeden háček - po celu dobu se bude starat o svou dvouletou dceru Jindrunku. Přesto Hynek Závorka tento čas bere profesně
jako čas k nadechnutí se a získání rozhledu. Když před sedmi
lety stacionář zakládal, měl sil plno a rozhled mu také nechyběl,
ale každá práce vykonávána poctivě člověka pohltí. A práce s
postiženými dětmi v Mravenečku je velmi náročná. Nevěříte?
Zajděte se tam podívat.
* Od září nás opouštíte. Řekněte,
jak jste se k charitě dostal?
S manželkou Blankou jsme už nějaký ten rok v časech, kdy jsem byl
ještě zaměstnán jako geodet, jezdili na setkání Společnosti pro mukopolysacharidosu. Je to občanské
sdružení, které se zabývá pomocí
nevyléčitelně nemocným dětem
s tímto vrozeným syndromem, a
které organizovalo pravidelná setkání, jichž jsme se účastnili jako
osobní asistenti. K „sociálním věcem“ mě přivedla také manželka,
která má jako speciální pedagog k
lidem s postižením blízko. Téma
mě velmi zaujalo a po mírném váhání jsem začal dálkově studovat
„sociální“ školy. No a jako téma
bakalářské práce jsem vypracoval
projekt denního stacionáře v rámci něhož bylo i zjištění jeho potřebnosti na Opavsku. Potřebnost
byla a to v tu chvíli bylo asi tak vše.
Ovšem bývalá paní ředitelka naší
charity RNDr. Anna Ekslerová s
širokým záběrem otevřeným pro
nové projekty přijala i tuto myšlenku, když jsem za ní přišel. A
se zázemím celé charity se podařilo stacionář v úzké spolupráci s

Na dovolené s rodinou v Českém ráji.

ších okamžiků bylo loučení s jedním z našich dětí. Bylo v umělém
spánku napojeno na přístrojích,
které už udržovaly pouze jeho fyziologické funkce. Díky kolegyni,
která s ním pomocí usnadňované komunikace dokázala navázat kontakt, mohlo dojít ke
klidnému rozloučení s rodiči i
ostatními. Byl to jeden z mých
nejsilnějších citových prožitků. A poté v tichu nemocničního pokoje utichly i ševelící a
pípající nemocniční přístroje…
Samozřejmě často to tak silné
není. A když úsilí, které něčemu věnujete, pak jde opačným
směrem, je to někdy těžké.
* Kde vidíte možnosti dalšího
rozvoje?
Péče o osoby s
postižením
je běh na
dlouhou

opavským magistrátem založit
a v roce 2001 otevřít.
* V září bude mít stacionář výročí sedmi let od založení. Jak
vnímáte jeho rozvoj?
Myslím, že je za námi kus cesty. V
tuto chvíli máme čtrnáct uživatelů
služby, o které se snažíme plně
postarat. Ve vší skromnosti se domnívám, že se
nám daří
naplňov at

to, co máme v duchu dokumentu Popis střediska popsáno jako
„konečný produkt“: „Jsou plně
zajištěny fyziologické potřeby a
potřeba bezpečí a úcty. Měřítkem
je po fyzické stránce zajištěný uživatel, který je uvolněný, spokojený,
klidný, znající prostor kde je a kde
se pohybuje a zároveň je o něj pečováno s úctou a ohledem na jeho
intimitu.“

Vše potřebné k „tvorbě konečného produktu“ máme. Samozřejmě
ale veškerá mravenčí – tedy dlouhodobá, trpělivá, citlivá a individuální - péče přes velkou snahu
nemusí vždy přinášet výsledky.
Jsou věci, které se odehrávají v organizmu dítěte nebo jeho rodině a
které jdou mimo nás - neumíme
je ovlivnit. Pokud můžu vzpomenout, tak jedním z našich nejtěž-

trať. Úspěšně jsme navázali spolupráci s ZŠ Slezského odboje a
poskytujeme některým žákům
pobyt v „družině“ u nás. V září k
nám přichází absolventka ZŠ pro
tělesně postižené. Tedy co vidím
jako důležité je nadále posilovat
spolupráci se subjekty, které jsou
nám v rámci cílové skupiny blízko.
Samozřejmě dalším dlouhodobým
(pokračování na str. 5)

Dcera Jindra, se kterou bude Hynek Závorka trávit rodičovskou dovolenou.

HYDE PARK
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(pokračování ze str. 4)
průběžným úkolem je zajišťovat
vzdělávání v duchu nových trendů
péče a tuto péči individuálně zavádět. Po technické stránce bychom
byli rádi pokud by se nám podařily získat ﬁnance na vybudování
stropního pojezdu, který by ulehčil zádům nás všech.
* S Mravenečkem neztratíte kontakt úplně, co bude Vaší náplní?
V rámci práce „na dohodu“ bych
měl zajišťovat - respektive garantovat - práci sociálního pracovníka a také budu odpovídat za
tvorbu projektů, žádosti o dotace
a udržovat v aktuálním stavu standardy sociálních služeb.
* Kdo bude Vaším zástupcem?
Kompetence si rozdělí Mgr. Marie Tichá a Ing. Milena Žůrková
– manažerka naší sekce.
* Není obvyklé, aby muž byl na
,mateřské´, co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo?
Tato otázka přichází u nás na
přetřes vcelku často. Když se lidé
zeptají, odpovědi se různí podle
toho, kdo začne dřív odpovídat,
zda-li manželka, nebo já. Ten druhý se vždy snaží odpověď prvého

dementovat a předkládá svou variantu. Ale pokud bych měl udělat
průnik všech verzí: Blanka dostala
příležitost učit v církevní škole.
A já jsem tak dostal příležitost si
v rámci profese vydechnout a nabrat síly a taky si užít raného dětství Jindrunky a prožít s ní hezké
chvíle. Výhodou je také to, že syn
Hynek bude s maminkou zároveň
jezdit do školy do první třídy a
Prokop do školky, která je ve stejné budově. Nu a odpoledne přijedou všichni domů.
* Chystáte se navštěvovat mateřské centrum Neškola?
Ano – Neškola, to bude i naše zařízení, ve kterém budeme trávit
společný čas, samozřejmě pokud
nějaký po umývání nádobí, praní,
žehlení, uklízení, vaření a podobně zůstane. Určitě budeme také
chodit na výtvarné pátky a jiné
další nárazové akce, které budou
pro nás zajímavé.
* Čtete pravidelně Domovník?
Ano, samozřejmě - a s největším
zájmem rozhovor měsíce. Už se
těším, kdo bude v zářijovém čísle.
* Chcete něco vzkázat čtenářům
Domovníku?

Díky, že jste dočetli až sem a pokračujte na dalších stranách. Ale
vážně: Přeji nám všem, abychom
měli oči otevřené, vždyť je se na
co dívat a pořád se něco děje.
Hodně štěstí! Hodně štěstí přeje
Hynku Závorkovi také redakce
Domovníku.

Deset let ve Vlaštovičkách
V úterý 26. srpna dorazila z Vlaštoviček smutná zpráva. Po vleklých
zdravotních problémech nás v ranních hodinách navždy opustil otec
František Bureš. Bylo mu 86 let a v
Domě sv. Cyrila a Metoděje prožil
10 let.
Za tento čas vykonal v charitním
domě ve Vlaštovičkách obrovské
množství práce. To, že se ve Vlaštovičkách začaly po dlouhých letech pravidelně konat mše svaté, je
jeho velkou zásluhou.
Pro mnoho místních se stal opravdovou oporou, rádcem a přítelem.
Svou kněžskou službu vykonával
vždy s láskou, pokorou a oddaností.

My, kdo jsme měli tu čest se s ním
pravidelně setkávat, jsme ho za to
obdivovali a měli rádi.

Nezapomeneme

Poslední období svého života již
byl plně odkázán na péči pracovnic
Charitní pečovatelské služby a také
na pomoc zaměstnanců DCM.
I přes svůj špatný zdravotní stav
však neztrácel smysl pro humor a
stále, až do posledních okamžiků,
se aktivně zajímal o dění kolem.
Jeho odchod vryl do mnohých
srdcí ránu, která se bude dlouho a
obtížně hojit.
Otče Františku, sbohem, nikdy na
Vás nezapomeneme...
Zaměstnanci a obyvatelé DCM

Sociální práce
• Léto končí

Bc. Hynek Závorka

• BYDLIŠTĚ: Narozen ve Valašském Meziříčí, nyní žije v Opavě
již 12 let
• RODINA: manželka Blanka,
Jindrunka (2), Prokop (4), Hynek (6)
• STUDIUM: MŠ a ZŠ Valašské
Meziříčí, SPŠ stavební Opava
obor geodézie, VOŠ Caritas Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc, Charitní
a sociální obor
• ZAMĚSTNÁNÍ: geodet (3
roky v Geodetě Vsetín, 1996 2000 Katastrální úřad Opava),
od roku 2000 sociální pracovník
a vedoucí stacionáře v Charitě
Opava
• KONÍČKY: rodina, četba, sport,
turistika

Opustil nás otec František Bureš

P. František při slavení šedesáti let od své primice ve Štítné nad Vláří.
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P. František s maminkou.

P. František Bureš

• Narodil se 5. ledna 1922 v Jestřabí, farnost Štítná nad Vláří.
• Studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a
v kněžském semináři v Olomouci.
• Vysvěcen na kněze byl 5.7.
1947 v Olomouci.
• Působil jako kaplan v Lipníku
nad Bečvou a v Bílovci.
• Byl administrátorem v Březové u Vítkova, ve Vrchách, v
Jindřichově a v Šenově, poté
farářem ve Vésce u Oder.
• Poslední léta života prožil v
charitním domě ve Vlaštovičkách u Opavy.

Snad odpočati nabíjejícím sluníčkem a obdobím dovolených
jsme vykročili opět do práce. V
srpnu jsme úspěšně prošli auditem, který prozkoumal, zda
jsme připraveni na certifikaci
ISO. A povedlo se.
Nově jsme v našich řadách
přivítali i kolegyni Lucii Bedrichovou, která pracuje jako
sociální pracovnice v Rehabilitačních dílnách. Středisko zná
již ze své předešlé praxe v Charitě. Všichni jí přejeme, aby se
jí v jejím prvním zaměstnání
líbilo, přineslo jí spoustu zkušeností i příjemných osobních
zážitků.
Na druhé straně, abychom vyvážili naši radost, se loučíme s
Hynkem Závorkou. Vystudoval vysokou školu se sociálním
zaměřením. Jako sociální pracovník od roku 2000 působí v
Charitě.
Je zakladatelem a duchem
Mravenečka, Stacionáře pro
děti s kombinovaným postižením, kde nyní pracuje jako
vedoucí a sociální pracovník v
jedné osobě. Neodchází úplně,
bude i nadále na menší úvazek
pomáhat.
Jeho hlavním zájmem činnosti
ale budou opět děti, tentokrát
Hynkovy vlastní, v péči o ně
vystřídá dočasně svou ženu.
Jako žena smekám a obdivuji za tento osvícený přístup k
rovnosti pohlaví. V jeho práci
ho zastoupí dlouholetá kolegyně, speciální pedagožka paní
Marie Tichá. Těšíme se, že se
přidá k našemu týmu.
I když léto je už téměř za námi,
přeji Vám spoustu slunečných
dní nejen na obloze.
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ

(autorka je sociální
pracovnice)

LIDÉ
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Inzerce charity

Společenská kronika

Daruji

Jubilea

• Daruji starší, ale funkční
mražák, tel: 604 942 250.

* Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přejeme Zdeňce SOLNICKÉ, která oslaví své 55. narozeniny.
Kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

Poděkování
• Děkuji všem
Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům
Charity Opava za čtyři roky
společné práce. Jsem rád, že
spolupracujeme, děkuji za
nové nápady, za chuť pracovat, i když práce v neziskové
organizaci má různá úskalí
a těžkosti. Věřím tomu, že
i nadále budeme společně
tvořit dobrý tým.
Jan HANUŠ,
ředitel Charity Opava

• Ať se daří na PR!
Z hlubin krizí na přední
stránky celostátních novin
aneb Poděkování Gabce za
práci na LD Opava. Připojujeme také přání k dalšímu
profesnímu působení na PR.
Přejí kolegyně
od utrženého sluchátka
• Posezení se vyvedlo
Ve čtvrtek 24. července proběhlo posezení zaměstnanců
dílen. Chtěli jsme si zpříjemnit poslední den před
přicházející
dvoutýdenní
dovolenou. Na toto posezení jsme pozvali také Otce
AUGUSTYNOWICZE, kterému touto cestou děkuji za
ochotu a pomoc při nákupu
masa. Protože někteří zaměstnanci ještě nikdy nejedli
steak, připravili jsme oběd
se třemi druhy masa. Všem
zaměstnancům moc chutnalo a přejí si více takových
dnů. Všem, kteří se podíleli
na přípravě pokrmů moc,
moc děkuje vedoucí dílen
Marie BENNKOVÁ

Blahopřejeme
* V úterý 30. září oslaví své narozeniny obyvatelka Domu sv. Cyrila a Metoděje paní Květa FILOVÁ. Přejeme ji hodně štěstí, zdraví,
lásky a spokojenosti! Hezké narozeniny přejí
zaměstnanci DCM, CHDV
* V den tvých narozenin Ti Tomáši přejeme všechno dobré, tak
jako Ti bylo přáno a dáno před několika lety, když jsi přicházel na
svět. A určitě jsi stejně tak jako my poznal, že jediné, co se člověk
musí stále učit, je umět si zvolit to pravé. Děkujeme za pojištění
našich pokladů, bezpečné prostředí pro práci, obhájení metrologie, přísun energií všeho druhu a spoustu jiné neviditelné práce.
Zaměstnanci Sekce systémů řízení a provozu
* Ve středu 24. září oslaví své narozeniny také Jirka LAIFERT.
Milý Jirko, rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží! Nedělej si z
toho nic, že je Ti zas o rok víc. Hodně štěstí, hodně zdraví, když je
co, tak ať se slaví. Ať úsměv a radost na Tvé tváři neustále září a v
životě i v práci se ti jenom stále daří! Krásné narozeniny!!
Zaměstnanci DCM, CHDV
* Nastal toužebně očekávaný den! Radce PLEVOVÉ se 4. srpna
narodil syn Vítek (3,49kg, 52 cm). Přejeme oběma šťastným rodičům, aby nový človíček přinesl do jejich rodiny hodně lásky, smíchu, něhy, dělal jim jen radost a rostl jako z vody!
Zaměstnanci DCM, CHDV
* Oslavencům Miladě KALLEROVÉ a Miroslavovi BRŠLICOVI
přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Krásné narozeniny přeje
kolektiv CHD sv. Josefa
* Vezmi dostatečnou porci radosti ze života, přimíchej důvěru,
lásku a humor, přidej pořádnou dávku zdraví a v libovolném
množství štěstí a to vše dochuť sklenkou dobrého sektu. Vše nejlepší naší paní vedoucí Evě ŽÍDKOVÉ přeje
kolektiv CHD sv. Josefa
* Před několika dny oslavil narozeniny pan Ivo MLUDEK. Velký
dík mu patří za to, že se na stránkách Domovníku a Charitníku
můžeme pravidelně setkávat. Mnohokrát také děkuji za všechny
nápady, čas a energii, kterou Charitě Opava věnuje.
Jan HANUŠ

Listárna Domovníka
Fotograﬁcká soutěž

Dobrý den, zpráva o vyhlášení
dalšího ročníku fotograﬁcké soutěže mne velice potěšila, děkuji.
Také vyhlášení v době dobrého
slunce o prázdninách velice oceňuji! Hezký den!
Miloš KOLMAN, azylový dům
sv. Františka Plzeň

Adventní koncerty

Vážení, velice se Vám omlouváme,
ale v letošním roce se nám nepodařilo zařadit Váš projekt
do Adventních koncertů 2008. Výběr témat Adventních koncertů je
velice citlivá a těžká práce. Letos
bylo přihlášeno rekordních 109
projektů. Víme, že všichni žadatelé

Pište nám!

ﬁnanční příspěvek opravdu velice
potřebují, ale Adventní koncerty
jsou pouze čtyři. Přesto věříme,
že i nadále zůstanete příznivě nakloněni našemu pořadu a možná
se setkáme s Vaším projektem v
následujícím roce. S pozdravem
Mgr. Michaela FIALOVÁ,
dramaturg Adventních koncertů

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
• Úspěch v Litultovicích
Na základě pozvání starosty
obce Litultovice se zúčastnili
Chráněné dílny sv. Josefa stánkového prodeje k příležitosti
místní poutě. O výrobky byl
velký zájem a již dnes jsme dostali pozvání na příští rok.

• Úspěch v Klímkovicích
Počátkem srpna také zaměstnanci Chráněných dílen sv.
Josefa již tradičně navštívili prodejní místo v Lázních
Klímkovice. Zájem o zboží
byl ze strany klientů lázní mimořádný i přesto, že byla doba
dovolených a prázdnin.

• Příprava výrobků
V současné době probíhá intenzivní příprava výroby zbožíhned na dvě další akce. Nejprve to bude prestižní hrnčířský jarmark v Kunštátě, který
se uskuteční ve dnech 20. a 21.
září, následovat bude 21. a 22.
října zdravotní veletrh MEDICAL FAIR v Brně.

Nepropásněte
• Bezručová Opava
* Navštivte výstavu Opava
očima studentů Institutu tvůrčí fotograﬁe 4. září v Domě
umění v 17.00 hodin.
* Další výstavou graﬁky je
akce s názvem Místo pod
sluncem. V Památníku Petra
Bezruče yystavuje v úterý 9.
září od 17 hodin Sergej Hrapov
z Ukrajiny.
* Filmy s tématikou Indie:
Poutníkem v Indii a Kapka z
poháru nesmrtelnosti, vše v
Refektáři Domu umění 11 září
od 18 hodin.
* Literární večer celostátní
soutěže prózy autorů do 35 let
Hlavnice A. C. Nora proběhne
v Památníku Petra Bezruče v
pátek 12. září v 18hodin.
* Vyhlášení výsledků celostátní soutěže prózy autorů do
35 let Hlavnice A. C. Nora se
uskuteční v Kulturním domě v
Hlavnici v sobotu 13. září ve 14
hodin.
* Výstava: 21. srpen 1968 v
Opavě probíhá v Městském
domě kultury Petra Bezruče od
17. září.
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