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CITÁT MĚSÍCE: „Bůh nesliboval dny bez bolesti, radost bez utrpení, slunce bez deště.
Sliboval sílu na každý den, útěchu uprostřed slz a světlo na cestě...“ (autor neznámý)

Charita Opava slaví 20 let!

Před 20 lety jsme dostali dárek - vznikla Charita Opava. Na archivním snímku první
ředitelka organizace RNDr. Anna Ekslerová a opavský děkan Msgre. Josef Veselý.

Rok 1989 byl v řadě ohledů přelomový. Padl komunistický režim a
národ se svobodně nadechnul. A tak se řada z nás mohla konečně
přihlásit k činnosti, prováděné dlouhá desetiletí tajně, aby unikla
pozornosti státní bezpečnosti. Mezi nimi byli i lidé, jimž nebylo
lhostejné, jak žijí jejich bližní. Rok 1989 tak mohl být i vznikem
Charity Opava, organizace, která za dvacet let své existence pomohla již tisícům občanů Opavy a dnes poskytuje 60 procent sociálních práce v našem městě. Organizace, která také dala stovkám
lidí práci.
Prvopočátky opavské charity pomoci“. V zákristii kostela Sv.
bychom mohli vystopovat už v Ducha byla nejprve umístěna
roce 1970 – od tohoto roku se tzv. Farní šatní skříň pro sběr
totiž v Opavě scházelo spole- šatstva potřebným a v objektu
čenství asi patnácti žen, které se minoritského kláštera otevřena
společně modlily a organizovaly Knihovna křesťanské literatury.
pro potřebné nejrůznější výpo- Na těchto základech vznikla
moc: úklid, domácí práce, stě- později nová organizace – Obhování, doprovod nebo pomoc lastní Charita Opava. V roce
s péčí o děti a nemocné. „Před 1991 začínají první zdravotní
17. listopadem 1989 jsme často sestry poskytovat po odborné
měly pocit, že je nutné něco začít i morální stránce velmi náročděla oficiálně,“ vypráví jedna z nou Charitní ošetřovatelskou
nich, RNDr. Olga Rampáčko- službu v rodinách. „Přišla také
vá. V přelomovém revolučním zkouška naší zralosti – první
roce tak získaly svolení otce těžce nemocný umírá,“ vzpomíděkana Msgre. Veselého ke zve- ná první vrchní sestra Dagmar
řejnění své „Služby křesťanské Podešvová. „Je zrovna pátek sv.
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Péče o seniory je stále kvalitnější

Mikuláše, nemocný nemá nikoho, kdo by mu dosloužil, proto
po odchodu lékaře zůstáváme.
Je pozdě večer. Po úmrtí omýváme tělo, oblékáme, chystáme
na poslední cestu. Venku je klid,
tma, jen občas slyšíme zařinčení
řetězů – na ulici projde Mikuláš,
čert a anděl. Padají velké sněhové vločky. Jdeme hledat pohřební
službu. Svěřujeme Božímu milosrdenství duši prvního pacienta.
Další úmrtí následují. Snažily
jsme se každého důstojně doprovodit na jeho poslední cestě ...“
Charita se rychle rozrůstá.
Hned na jaře následujícího roku
jsou pod vedením své první ředitelky RNDr. Anny Ekslerové
otevřeny rehabilitační dílny pro
duševně nemocné občany, později rozšířeny i pro skupinu lidí
s mentálním postižením. Již od
roku 1991 charita v Opavě věnuje pozornost i zrakově postiženým lidem a v průběhu let poskytuje další potřebné sociální
služby. Dnes má již 17 středisek,
poskytuje 11 registrovaných sociálních služeb, provozuje dvě
zdravotnická střediska a mateřské centrum a zaměstnává zdravotně znevýhodněné občany ve
třech chráněných dílnách. Stala
se na Opavsku nejen zásadním
poskytovatele sociálních služeb, ale pro nás všechny také
zaměstnavatelem.

LEDEN
Trápí nás nedostatek aut

Rozšířili jsme poskytování tolik potřebné a velmi
Zaměstnanci, kteří pečují o seniory, se zúčastnili
semináře na téma „Práce s lidmi s demencí“. Vzdělá- kladně hodnocené hospicové péče o jednu kvaliﬁkovanou zdravotní sestru. Náročná práce, při které
vací akce byla velmi zajímavá. Řadu poznatků bude
jsou sestry neustále v terénu, vyžaduje rezervovat
možné ihned uvést do praxe. Seminář pro všechny
pro každou z nich auto. Bez aut se neobejdou ani
zaměstnance Sekce služeb seniorům a zdravotniczdravotní sestry ošetřovatelské služby, ani pečovakých zařízení se uskutečnil v prostorách Denního
telky. V současnosti nám však jedno vozidlo chybí.
stacionáře pro seniory. (Více se dočtete na str. 6)

Slovo ředitele
Je nám dvacet let

Možná
si to ještě
poměrně
živě pamatujete.
V listopadu roku
1989 se
lidé scházeli na náměstích a otevřeně projevovali svůj nesouhlas
s komunistickou mocí. Nakonec
protestní akce přerostly v nenásilný statní převrat. Věřící lidé
si k tomu všemu jistě pamatují
kanonizaci sv. Anežky České
ze známého rodu Přemyslovců,
jejichž vláda je spojována s rozkvětem Českých zemí. Tato skutečnost je více než symbolická.
Kdo dostal povolení k účasti na
slavnosti přímo v Římě, vracel
se domů do „jiné“ země. Atmosféra byla sametová, všichni hleděli s nadějí do budoucnosti. V
těchto dnech se psaly dějiny.
Mnoho dobrých věcí mohlo
na světlo. Začala žít i dnešní
Charita Opava. Vyrostla z lidí
zapálených pro věc a s výraznou podporou dobrovolníků,
sponzorů a dárců i těch, kteří
se modlí a drží nám palce. Bez
nich by Charita Opava nebyla
sama sebou.
Děkuji vám všem, kteří upřímně hledáte v džungli našeho bytí
hodnoty, pro které stojí za to žít.
Přál bych si, aby organizace,
kde mám tu čest být ředitelem,
měla vždy otevřeno pro všechny,
kteří prožívají nejrůznější těžkosti a plnila své poslání nejméně dalších 20 let. A její klienti
aby byli se službami maximálně
spokojení.
Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
... v roce 2008
* Od 5. do 13. ledna proběhla
Tříkrálová sbírka
* 6. ledna se uskutečnil koncert s
názvem Růže pro vás
* 15. ledna školili preventisté
Městské policie v Opavě klienty
v rehabilitačních dílnách
* Od 1. února nese Klub sv. Anežky nový název - Denní stacionář
pro seniory
* 2. února proběhl tradiční ples
Charity Opava
* 3. února oslavily Rehabilitační
dílny pro duševně nemocné a
mentálně postižené 16. let svého
trvání
* V březnu změnila Charita Opava své organizační uspořádání a
zároveň odstartovala pod názvem
KORUNA PRO CHARITU společná akce týdeníku REGION
OPAVSKO, obchodního družstva
TEMPO a CHARITY OPAVA
* 19. března se Chráněné dílny
Vlaštovičky se zúčastnily tradičních velikonočních trhů Nadace
02 v Praze
* V březnu skončil projekt „Nový
systém bydlení, práce a podpory
pro lidi se zrakovým postižením
a lidi duševně nemocné“ spoluﬁnancovaný Evropskou unií
* 27. března jsme „otevřeli dveře“
do Občanské poradny
* 28. března navštívil charitu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Petr Adamec
* 11. – 17. dubna vystavovali
klienti rehabilitačních dílen své
práce na Výstavě velkých pláten
* v dubnu a v říjnu proběhla sbírka šatstva do vagónů
* v červnu probíhala Akce cihla
* 21. června proběhl 7. ročník
charitativní akce Pomozte postiženým dětem v Kravařích
* 27. června jsme uspořádali tradiční Sluníčkové odpoledne
* V červenci získala organizace
mezinárodně uznávané potvrzení o tom, že uplatňuje při práci
systémy řízení podle norem ISO
9001:2000 a ISO 14001:2004
* 26. srpna nás opustil otec František Bureš
* 27. září proběhla oslava 12. výročí otevření Domu pro zrakově
postižené
* 16. října oslavila dílna ve Vlaštovičkách dva roky
* Ve dnech 21. až 24. října se
Chráněné dílny sv. Josefa zúčastnily veletrhu MEDICAL FAIR v
Brně
* V říjnu proběhl v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách
Prožitkový seminář pro strážníky Městské policie v Opavě
* na konci roku jsme se v sekcích
rozloučili se starým rokem 2008
na výročních schůzích
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Kudy půjdeme příští čtyři roky

Ne nadarmo člověk při svém hledání moudrosti přišel na to, že
moudrý není ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, co je třeba. Proto jsme se na začátku nového roku zeptali ředitele Charity Opava,
jakou cestou se bude organizace ubírat příští čtyři roky jeho funkčního období. „Jsou to kroky, které musíme udělat, jinak bychom zůstali na půl cesty,“ vysvětluje ředitel Jan Hanuš.
„Především bych rád zdůraznil, rity a zakázky pro managery.“
že mám vizi, ale vytvoření plá- Péče o klienty a back office - prinu vyžaduje týmovou práci,“ orita: plánování. Těžiště činnosti
říká o svých představách ředitel organizace se nachází ve 4 sekCharity Opava Jan Hanuš. „Chtěl cích, které vznikly ze středisek.
bych skloubit své představy s vi- Pojmenovat jejich vize a jejich
zemi managerů, s názory vedou- směřování znamená určit směr
cích středisek, s výsledky auditů rozvoje Charity Opava. Ekoa kontrol.“ Jako základ pro ne- nomika, technické zabezpečení
zbytné plánování v organizaci si a PR a FR by pro ně měly být
stanovil několik oblastí a k nim pomocí, jejich činnost závisí na
hlavní priority.
prioritách středisek. Měly by být
Ředitel – priorita: setkávání. Slo- „v pozadí“, garantovat systémy
vo setkání nevyjadřuje jen být a dokonale znát legislativu.
spolu na jednom místě a hovořit. Manageři – priorita: být s lidmi
Znamená otevřenost poslouchat a být motorem. Jsou nejbližšídruhého člověka, dovolit mu, mi spolupracovníky ředitele.
aby se vyjádřil.
Nová organizační struktura je
„Chtěl bych se více setkávat se zavedená teprve nedávno. „Chtěl
zaměstnanci a získávat pravdivé bych cíleně pracovat na budování
informace,“ vysvětluje. „Na jejich týmu, který je hnací silou organizákladě bych rád definoval prio- zace,“ objasňuje Jan Hanuš.

Zaměstnanci – priorita: jsme
na jedné lodi. I když je problém
se ve dvoustech lidech sejít na
jednom místě, patříme k sobě
a hlásíme se k dobré práci svých
kolegů.
Představitel managementu jakosti – priorita: aplikace systému a jeho rozvoj. Certifikát
systému řízení dle norem ISO
organizace chtěla získat, aby
podle osvědčeného vzoru nastavila fungování svého vnitřního prostředí. V současnosti
stále v Charitě Opava řešíme
nastavení základních pravidel.
„Kdyby v budoucnu mělo dojít
k tomu, že dodržování určitých
pravidel bude zátěží, budu trvat
na tom, abychom je zrušili,“ zdůrazňuje ředitel. Představitel managementu jakosti by měl umět
skloubit firemní kulturu se systémem. Jen tak zůstane opavská
charita sama sebou.
Dobrovolníci – priorita: společně pro dobro druhých. Opavská
charita vznikla jako důsledek
dobrovolného setkávání. „Základem dobrovolnictví je osobní
přesvědčení,“ předkládá svoji vizi
Jan Hanuš. Proto předpokládá
vznik dobrovolnických středisek
přímo v rámci sekcí.
Na závěr malé shrnutí základních rysů Charity Opava: je
samostatnou organizací, jejíž
„majitelem“ je biskup. Typickým projevem je otevřenost,
která snad pramení i z toho, že
v řadách zaměstnanců pracují
lidé různého vyznání a různých
pohledů na život. Má vlastní
IČ, logo a vlastní názory na věc.
„A také - o tom jsem přesvědčen
- svou vlastní budoucnost,“ uzavírá Jan Hanuš.

Máte-li po Novém roce nějaké to kilo navíc, bolavá záda od sezení u
televize, nebo se jen chcete odreagovat, navštivte Wellness centrum,
zřízené Charitou Opava. Už deset let pomáhají maséři se zrakovým
postižením lidem, kteří jejich dovednosti potřebují. Můžete navštívit saunu, speciální typy masáží i koupele v bezbariérových prostorách v Opavě-Jaktaři.
První myšlenka na vznik chrá- Praze absolvoval rekvaliﬁkaci na
něného pracoviště, které by za- maséra.
městnávalo maséry se zrakovým Středisko masážních služeb, jak
handicapem, se datuje do roku zněl původní název, bylo zřízeno
1997, kdy se do Domu sv. Cyrila 1. ledna 1999 a o sedm let pozděa Metoděje pro zrakově postiže- ji, také přesně 1. ledna, došlo ke
né ve Vlaštovičkách přistěhoval změně názvu na Wellness centMiloslav Šenkapoul. Od počátku rum. Středisko je v současné době
bylo jasné, že schopnosti pana součástí Sekce služeb seniorům a
Šenkapoula přesahují možnosti zdravotnických zařízení.
dílny.
„Zahájení provozu naši první maPo dohodě s tehdejší ředitelkou sérny připadlo na den s symbolicCharity Annou Ekslerovou za- kým datem a hodinou 11. 1. 1999
čaly přípravy na vznik nového v 11 hodin, kdy byla slavnostně
pracoviště. Miroslav Šenkapoul v přestřižena páska. Naše pobočka

byla také v domě na Kylešovské,
hned v 1. patře ,“ vzpomíná vedoucí střediska Wellness Pavel
Veverka. „Od začátku jsme věřili,
že tyto jedničky budou charakterizovat kvalitu naší práce a brzy
se staneme také jedničkou na
trhu masérských služeb v Opavě a
okolí. A nemýlili jsme se. Zatímco
jsme v prvním roce provedli 890
masáží, každý další rok jsme vždy
zaznamenali nárůst výkonů až
na loňských téměř 10500. K první masérně postupně přibyly další
dvě, místnost s masážní vanou a
sauna,“ vzpomíná Pavel Veverka. A jedním dechem dodává:
„Nic z výše uvedeného by nebylo
možné bez skvělého týmu, který v
současnosti tvoří již deset zaměstnanců.“

Setkávání se je milou součástí práce ředitele Charity Opava. Foto: Jan HANUŠ.

Masáže slaví výročí 10 let
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Co nás čeká v roce 2009

Všechno souvisí se vším. Chystané změny v zákonech, finanční
krize a vývoj hospodářství v roce 2008 se odrazí v životech mnohých z nás. I Charita Opava jako nezisková organizace počítá s
dopady, které s sebou tyto změny nesou. Některé z novel zákonů
jsou v době psaní článku ve schvalovacím procesu, proto mohou
nastat ještě určité změny. Přesto jsme se rozhodli přinést informace, které do sociální oblasti zasahují a týkají se nějakým způsobem každého z nás.
• Prorodinný balíček Minis- na pojistném na sociální zabezpeterstva práce a sociálních věcí čení a příspěvku na státní politiku
Novopečený tatínek může do- zaměstnanosti pro zaměstnavatele,
časně přerušit výkon své výděleč- kteří zaměstnávají osoby patřící
né činnosti, aby mohl společně s do okruhu obtížně zaměstnavatelmaminkou pečovat o novorozené ných, tedy i rodiče s malými dětdítě. Po dobu jednoho týdne může mi, pokud je zaměstnají na kratší
zůstat doma. Nejpozději na takzva- pracovní úvazek.
Pěstounům vykonávajícím pěsnou „otcovskou“ nastoupí v šesti
týdnech věku dítěte. Po dobu této tounskou péči v zařízeních pro výpéče mu bude poskytována nová kon pěstounské péče bude přiznán
nárok na odměnu pěstouna jako
dávka nemocenského pojištění.
Novinkou je výpomoc s hlídáním dávku pěstounské péče za podmídítěte. Osoba, která je na rodičov- nek upravených v zákoně o státní
ské dovolené, může hlídat nejvýše sociální podpoře. Nyní odměnu
4 děti do 7 let věku a měsíčně si za těchto pěstounů platí zřizovatelé
jedno hlídané dítě může počítat až zařízení. Více se o této problemati5000 korun Nárok na rodičovský ce dozvíte na www.mpsv.cz.
příspěvek mu zůstává.
Rozšiřují se možnosti služeb péče • Nový občanský zákoník přináší
o děti poskytovaných v oblasti živ- velké změny při uzavírání smluv
nostenského podnikání. Zjedno- Prodáváme-li auto, pronajímáme
dušují se hygienické a prostorové byt nebo jsme si objednali stavební
požadavky na provozovny péče ﬁrmu, je třeba s ní sepsat smlous menším počtem dětí a doplňují vu. Rozdíl je, zda ji sepsat podle
se kvaliﬁkační požadavky na pod- občanského nebo obchodního
nikání v tomto oboru. Další no- zákoníku. Nová právní úprava má
vinkou je miniškolka, služba péče podobu smluv sjednotit. Rozdíl je
o děti na nekomerčním základě, například v promlčecích lhůtách,
která není provozována za účelem tedy v době, kdy se můžeme oddosažení zisku. Proti těmto novin- volat proti tomu, že jsme nedostali
kám mají vážné výhrady současné zboží nebo služby, které jsme si
mateřské školky. Namítají, že do- objednali. Nový občanský zákoník
jde ke snížení úrovně poskytování počítá například u smlouvy o dílo
služeb u „soukromníků“. Na druhé s dvouletou lhůtou na uplatnění
straně jsou nadšeni rodičové, kteří případných vad. Bude obsahovat
nemají možnost hlídání babičkou sedmnáct oddílů, které podobu
ano hodnou paní sousedkou.
smluv upravují. Na druhou stranu
Zákonodárci chtějí vyjít vstříc i z obchodního zákoníku by měly
ﬁrmám „family friendly“ – tedy úpravy smluv zmizet zcela. Je však
rodinám nakloněným zaměstna- možné, že si na tyto změny v praxi
vatelům. Zákon o daních z příjmu budeme muset ještě počkat.
bude novelizován tak, aby mezi
daňově uznatelné náklady pro za• Nový zákon o nemocenském
městnavatele byly zařazeny také
pojištění v návaznosti
výdaje na zajištění péče o děti zana změnu odvodů
městnanců. Bude zavedena sleva
Zákon bude jednotně upravovat

podmínky nemocenského pojištění pro všechny skupiny, samostatně zůstane pouze pojistné, tedy
ﬁnancování. Nutnost změny zdůvodnili zákonodárci tím, že existuje příliš vysoká příjmová solidarita,
zneužívání systému, který je navíc
velmi nákladný a to, že v případě
poctivě a pilně pracujících osob,
není naplňován princip, že se musí
vyplatit pracovat a ne „marodit“.
V roce 2008 se třikrát změnil systém vyplácení dávek nemocenského pojištění a od Nového roku
mají nastat změny ještě razantnější. Mnoho z nich čeká na schválení
našimi zákonodárci. Mezi změny
bude patřit způsob vyplácení nemocenského, jeho vyměřování a
také výše. Co to může znamenat
pro Charitu Opava? „I přes to, že se
mají snižovat odvody na nemocenské a sociální pojištění, mzdy se tím
nezvýší, má totiž dojít ke snížení
nezdanitelných položek. Je možné,
že v roce 2009 vydáme více prostředků na lidské zdroje. Důvodem
je změna vyplácení nemocenského,“
vysvětluje manažerka Sekce ekonomiky a personalistiky Ing. Ester
Schaﬀartziková. „Budeme muset
začít více uvažovat o prevenci a
péči o zdraví našich zaměstnanců.“
V systému zůstávají dávky: nemocenské, peněžitá pomoc v
mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v mateřství. Pokud vznikne nárok souběžně na
dvě dávky, nově bude vyplácena
jen jedna z nich. Podrobnější informace o jednotlivých dávkách
rády podají pracovnice Občanské
poradny, které byly v této oblasti
proškoleny. Další možností, jak
se seznámit s danými změnami je
brožurka vydaná Českou správou
sociálního zabezpečení dostupná
na http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/.

• Nezaměstnanost je

na vzestupu
Ruku v ruce s poklesem ekonomiky je na vzestupu nezaměstnanost.
Pro rok 2009 se odhaduje míra nezaměstnanosti, která překročí 6%.
Podle průzkumu Hospodářské komory také 20% z oslovených 1350
zaměstnavatelů v České republice
chystá mimořádná opatření vzhledem k ekonomické recesi.

• Prošlo vytvoření
daňového superúřadu
Vytvoření jediného úřadu, kde by
se vybíralo clo, zdravotní a sociální pojištění i daně, schválila vláda.
Začít fungovat na 100% by měl ale
až od roku 2014. Státu by měl přinést úspory při výběru daní a nám
smrtelníkům ulevit s administrativou. Tak si počkáme.
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Stane se
v roce 2009...

* 11. 1. uplyne 10 let od založení střediska Wellness centrum
* 3. 1. se od 16 hodin koná v
Minoritském klášteře koncert
Růže pro Vás
* Od 3. do 11. ledna proběhne
Tříkrálová sbírka, v rámci níž
se můžete 5. ledna od 15 hodin
těšit na Tříkrálový průvod, ale
také na následné poděkování
koledníkům, bruslení na Zimním stadionu v Opavě a mnohé další akce.
* V lednu proběhne tradiční
maškarní rej
* 7. února si můžete zatančit
na plese Charity Opava
* Březen chystá pohádkové dopoledne v knihovně
* V březnu si také zameteme
před svým prahem - proběhne
další ročník jarního úklidu
* Na přelomu března a dubna
se uskuteční schůzka k přeshraniční spolupráci ČR - PL
* Velikonoční a Vánoční výstavku prací klientů chystá
hned několik středisek
* V květnu oslavíme Den matek
* Na květen je také připraven
sportovní den pro rodiny s
dětmi
* V červnu se rozloučíme se
školním rokem na oblíbeném
Sluníčkovém odpoledni
* Oslavu Dne dětí chystají v
červnu v Mravenečku
* Těšíme se na Vaši podporu i na tradiční červnové akci
Hřiště plné rozhodčích
* K červnu také již tradičně
patří Akce Cihla – tentokráte s
vročením 2009
* Opékačku na oslavu počátku
prázdnin chystají na červenec
mravenečci
* V červenci proběhne také
oslava dne sv. Cyrila Metoděje ve Vlaštovičkách v Domě pro
zrakově postižené
* Na podzim roku 2009 chystá
Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení benefiční
koncert
* V září budou chráněné dílny
prodávat na prestižním Hrnčířském jarmarku v Kunštátě
* V září oslavíme 13. výročí
založení Domu sv. Cyrila a
Metoděje ve Vlaštovičkách
* V říjnu nás čeká drakiáda
* V říjnu se chráněné dílny
opět chystají do Brna na MEDICAL FAIR
* Tradičně také proběhne jarní
a podzimní Sbírka šatstva
* V roce 2009 se také zúčastníme Dne sociálních služeb
* ... a nakonec se všichni sejdeme na výročních schůzích zaměstnanců Charity Opava

ROZHOVOR MĚSÍCE
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„Jsme rádi, že můžeme trochu pomoci,“
říká dlouholetý člen opery Slezského divadla v Opavě
a organizátor koncertů pro charitu Evžen Trupar
* Mohl byste čtenářům přiblížit
Vaši práci? Co je na Vaší práci nejzajímavější, co Vás na ní
baví?
V opavském divadle inklinuji ke
komickému opernímu a operetnímu oboru, sehrál jsem tady velkou
řadu komických rolí. Starokomici,
to jsou vděčné ﬁgury ze života,
v těchto rolích se dá improvizovat. A věkem a postavou se k nim
hodím, ani je nemusím moc hrát.
Humor dává lidi dohromady,
usmiřuje je, působí na ně jako
společenský tmel a to není v této
zvláštní době zrovna málo. Mám
rád, když se lidi smějí, když zapomenou na své starosti, problémy
a nevraživosti a když, alespoň na
chvíli, cítíme vzájemně jakési lidské teplo. A tam kde je smích, tam
není nenávist. Je to krásný pocit
pro herce, když rozesměje hlediště, když otevře ten ventil uvolněného smíchu a proskočí jiskra naší
vzájemnosti.
Pravdou je, že se musím pořád
něco učit, doučovat, opakovat tisíce not, prostě pořád jako student
před zkouškou. Člověka to nutí,
aby byl pořád při věci...

Raroh z opery Oldřich a Božena od Ilji
Hurníka v podání Evžena Trupara.

* Kde k tomu čerpáte energii?
V divadle. Nikde jinde než na
divadle se neodehraje na malém
prostoru tak velký kus života a tolik vztahů mezi lidmi. Nic jiného
než hudba nám nedává ten závratný pocit dotknutí se hvězd, dobré
divadlo kromě toho dává divákovi
vždy něco k zamyšlení nad sebou

samým. Kdyby divadlo nebylo,
můžeme samozřejmě žít, ale něco
by nám chybělo, něco, co dává našemu životu právě ten lidský rozměr. Moje cesta k divadlu rozhodně nebyla snadná, ale měl jsem
štěstí, že jsem dostal příležitost
a využil ji. Mám velkou lásku ke
své práci a vážím si jí. A protože
ji mám rád, jsem rád i na světě.

* Charita Opava letos oslaví 20
let své existence. Jaká je Charita
ve Vašich očích? Co byste jí popřál do budoucna?
Na koncertu 3. ledna 2009 jsme
si připomenuli 10. výročí koncertů a 20. výročí vzniku Charity
v Opavě. Tehdy v roce 1989 u zrodu stála RNDr. Anna Ekslerová,
která dokázala ze svého vnitřního přesvědčení a touhy
pomáhat potřebným lidem
vybudovat v opavském
regionu dobře fungující organizaci, která
pomáhá tisícům lidí.
Dnes už je Charita Opava takovou organizací,
která má
opravdu

* Jaké máte plány do budoucna,
co Vás čeká?
Díky opavskému – tedy
oblastnímu

divadlu, kde je bohatý repertoár
a do jisté míry musí člověk hrát
obrazně řečeno všechno, jsem si
zahrál všechny své divadelní sny.
Splnily se mi role basové jako
Vodník v Rusalce či Kecal v Prodané nevěstě nebo Falstaﬀ ve Veselých paničkách, barytonové jako
Escamillio v Carmen či Germont
otec v Traviatě a hlavně ty starokomické v operetách, kterých jsou
desítky. I v ostravské operetě, kde
jsem kdysi dvě sezóny působil
a jako host působím stále, jsem
momentálně Kolmanem Županem v Cikánském baronu.
A co mě čeká? Říká se, že svou
existenci na tomto světě bychom
měli občas zdůvodnit tím, že někoho rozesmějeme. Snad se mi
to občas podařilo a ještě i podaří.
Díky za to!
* Každým rokem uvádíte na začátku roku koncert Růže pro
charitu. Jak vznikla myšlenka
koncert zorganizovat a proč jste
se nakonec rozhodl jej uspořádat?
Koncerty pro Charitu Opava se
již od počátku setkaly s kladným
ohlasem a těší mne vstřícnost
mých kolegů. Zejména velké po-

nezastupitelné místo v našem
městě i celém regionu.
Přál bych Charitě Opava do dalších let hodně sil a pevné zdraví
jak po stránce lidské, tak po stránce ekonomické. Je zajímavé, že
koncert je vždy vyprodán a lístků
se nedostává, ačkoli ho nepředchází žádná velká propagace, ta je
* Jak po letech vzpomínáte na až příliš skromná. A tak je tomu
i s Charitou, je skromná a přitom
první koncert?
Vzpomínám rád – jako ostatně na vůči všem štědrá a pomáhající.
všechny, vždy je provází laskavá
a milá atmosféra a radost, že můEvžen Trupar
žeme alespoň trochu pomoci. Také
vidím význam těchto koncertů ve • Narodil se 25. srpna v roce
společenské odezvě a zviditelnění 1946 v Opavě.
• Má dva syny.
Charity Opava v regionu.
• Cesta k umění byla klikatá,
musel se prokousat technickým
* Která vzpomínka spojená s studiem strojního inženýrství na
těmito koncerty se Vám vybaví VŠD v Žilině, dokonce se někonejčastěji?
lik let této profesi věnoval. Pak
Vzpomínám rád na vystoupení ale přišel rozhodující okamžik,
světoznámého klavíristy Lukáše kdy sám v sobě probojoval touVondráčka, který v roce 2004 pře- hu dělat v životě to, co by mu
kvapil svou účastí i nás Po koncer- přinášelo radost a uspokojení.
tech v Londýně neváhal přijet na Začal studovat na Lidové konzervatoři v Ostravě u prof. Zeopavský koncert pro Charitu. Dále manové zpěv. A od té doby jeho
bych připomněl vystoupení ame- život určují múzy – hudba, zpěv
rického barytonisty Ivana Crespa a divadlo.
v roce 2002, který zapíval rovněž • Kromě divadla má dalšího kobez nároku na honorář a cenil níčka – a tím jsou zednické práce.
krásnou atmosféru koncertu.
děkování patří Karlu Holešovi
a Libušce Vondráčkové, výborným klavíristům, kteří program
vždy nastudovali a potom také
odehráli. A koncerty jako takové
– vždy je na nich příjemná atmosféra, výborné výkony, přízeň
a odezva publika.
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Předvánoční radost
V pondělí 8. prosince se ve
společenské místnosti domu ve
Vlaštovičkách sešli zaměstnanci
dílen, brigádníci, dobrovolníci
a také ředitel Charity Opava
Jan Hanuš, manager Sekce
chráněného zaměstnávání Ing.
Tomáš Schaﬀartzik a spirituál
otec Augustynowicz.
Předvánoční posezení bylo
zahájeno prezentací chráněných
dílen. Přítomní si prohlédli
nejpovedenější fotograﬁe roku
2008 a na video nahrané krátké
rozhovory se zaměstnanci
dílen. Se svými příspěvky
vystoupil ředitel Jan Hanuš,
vedoucí dílen Marie Bennková
a s informacemi o hospodaření
také Ing. Schaﬀartzik.
Vše završil dobrý oběd a návštěva
Mikuláše, čerta a anděla s
dárečky. Dále pokračovala volná
zábava s hudebním doprovodem
v podání pana Knýbla.

Blahopřejeme
* V pondělí 5. ledna 2009 vzpomínáme nedožitých 87 let vzácného člověka, otce Františka
BUREŠE.
Vzpomínají zaměstnanci DCM a CHDV.
*V sobotu 3. ledna 2009 oslaví narozeniny naše kolegyně
Anička VAŇKOVÁ. Přejeme
jí vše dobré, hodně štěstí,
zdraví a pevných nervů do roku 2009 – hlavně v souvislosti s výukou PV v rámci SR a její
funkcí ÚU!
Zaměstnanci DCM a CHDV.
* Narozeniny v měsíci lednu oslaví obyvatelé domu ve Vlaštovičkách Hana OSLADILOVÁ, Honza DUNKA a Miroslav KUBA.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním životě.
Zaměstnanci z Vlaštoviček.

Přání
* Naše milá Ivanko,
děkujeme Ti za Tvé nasazení vytvořit kolektiv, který dokáže táhnout za jeden provaz. Škoda, že nemůžeš zůstat s námi. Přejeme
Ti na Tvé další cestě fajn lidi kolem sebe, radost z toho, co děláš
a úspěch ve škole i v práci. Bude se nám po Tobě stýskat, přijď se
na nás podívat...
„Zachránění“ kolegové D.P.J.
* Do nového roku 2009 přeji svým kolegům a klientům Rehabilitačních dílen všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a stálý úsměv
na tváři.
Lucie Bedrichová, DiS. - vedoucí střediska RD.

Péče o seniory
• Péče je stále kvalitnější
Zaměstnanci, kteří pečují o seniory, se zúčastnili semináře na
téma „Práce s lidmi s demencí“. Vzdělávací akce byla velmi
zajímavá. Řadu poznatků bude
možné ihned uvést do praxe.
Seminář se uskutečnil v prostorách Denního stacionáře pro
seniory.
Sekce služeb seniorům zdravotnických zařízení uspořádala ve
spolupráci se vzdělávací agenturou CURATIO seminář na téma
„ Práce s lidmi s demencí“. „Jsem
ráda, že se dobré reference potvrdily. Budeme se snažit v cyklu školení pokračovat,“ vysvětluje Jana
Řehulková, vedoucí Denního
stacionáře pro seniory.
Vzdělávací akce se zúčastnili
všichni zaměstnanci sekce, kteří
s cílovou skupinou pracují. „V
Charitní pečovatelské službě pracuji teprve 3 měsíce. Líbí se mi, že
charita dbá na vzdělání svých zaměstnanců. Ocenila jsem názorné

ukázky, které jsem hned uplatnila v
praxi,“ oceňuje pečovatelka Pavla
Müllerová. Seminář byl velmi zajímavý a přinesl řadu poznatků,
které budou aplikovány v praxi
při péči o takto nemocné klienty.
„Více jsem pronikla do světa takto
nemocných lidí a více chápu jejich
chování,“ shrnuje Zuzana Paverová, sociální asistentka.
Se vzdělávací agenturou se připravuje spolupráce také v roce 2009.
Je efektivní pořádat seminář v
prostorách středisek Charity Opava. Může se ho zúčastnit co nejvíce zaměstnanců, kteří se danou
problematikou zabývají.
(více na www.charitaopava.cz)

• Radost a aktivita je
kořením života
Někdo by si mohl myslet, že starý
člověk už chce jen klid a pohodu.
Aby ho nikdo nerušil a on mohl
dřímat v křesle nebo sledovat televizi. Určitě se to nedá říci o klientech Denního stacionáře pro
seniory, kde jsou lidé i přes svůj

Pište nám!

handicap veselí a rádi vtipkují
- také díky Nadaci OKD.
Denní stacionář pro seniory je
zařízení, které pečuje o nesoběstačné seniory a o zdravotně
postižené osoby s poruchami
paměti. Kromě různých pečovatelských úkonů je zde zajištěna
psychosociální rehabilitace a aktivizace. Jedná se např. o arteterapii, trénování paměti, muzikoterapii, kondiční cvičení a různé
hry založené na reminiscenční
metodě. Realizace takových aktivit je velice potřebná, zároveň
ale i ﬁnančně velmi náročná.
Proto vedoucí stacionáře oslovila
mimo jiné i Nadaci OKD, která
seniorům přispěla částkou 33 tisíc korun.
(více na www.charitaopava.cz)

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu redakce@charitaopava.cz. Těšíme se na ně!
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Info servis
Informujeme
• Mravenečci děkují

Ve dnech 29. 11. až 14. 12. jste
měli možnost v opavském hypermarketu Tesco přispět nákupem drobností na prostředky
pro práci s těžce postiženými
dětmi v denním stacionáři
Mraveneček. Při akci pomáhalo
na pět desítek studentů Střední
zdravotnické školy a Mendelova gymnázia v Opavě. Dárcům,
dobrovolníkům i Tesco Stores,
a.s. děkujeme.

Nepropásněte
• Koncert Růže pro vás

Velký zážitek pro milovníky
operetního a operního žánru
připravují sólisté Slezského divadla v Opavě. Koncert Růže
pro vás se bude konat v sobotu
3. ledna od 16 hodin v sále Minoritského kláštera v Opavě.
Vstupné v hodnotě 80,- Kč si
můžete zakoupit v předprodeji Slezského divadla nebo v
Charitě Opava, Přemyslovců
26, Opava – Jaktař. Těšíme se
na shledání při tomto výjimečném kulturním zážitku.

• Tříkrálový průvod

Charita Opava ve spolupráci se
Slezským divadlem připravila
zahájení Tříkrálové sbírky 2009
velmi netradičně. Režie se laskavě ujala paní Jana Andělová
Pletichová. V pondělí 5. ledna
od 15 hodin se můžete zúčastnit Tříkrálového průvodu. Doprovázet ho bude bubenická
show skupiny BORIS. Na Dolním náměstí se můžete těšit na
divadelní představení, živé tři
krále na koních i Betlém se zvířátky. Přijďte se nadýchat tradiční atmosféry a prožít opravdu výjimečné okamžiky.

• Ples Charity Opava

Již tradiční charitní ples proběhne v sobotu 7. února od
19.30 hodin v kulturním domě
ve Stěbořicích. Těšíme se na
vedoucí tříkrálových skupinek, kterým chceme tímto
poděkovat za velký díl práce,
jímž přispěli k úspěchu sbírky.
Zváni jste i vy všichni příznivci
Charity Opava. Čeká vás předtančení, skvělá hudba, občerstvení a samozřejmě tombola.
Lístky v hodnotě 80 korun si
od 15. ledna můžete zakoupit
na recepci ředitelství Charity
Opava, Přemyslovců 26, Opava-Jaktař.

CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
a příznivce. Tel. a fax: 553 612 780, 553 612 788, e-mail: redakce@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz. Prosinec 2008.

