MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA
Dále čtěte:

• Rehabilitační dílny
slaví 17 let(str. 3 )
• Jiný pohled na
Charitu (str. 5)
• Nepropásněte: Slezské
divadlo na únor (str. 6)
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CITÁT MĚSÍCE: „V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni.“
Zig Ziglar, žijící americký spisovatel

Tříkrálovka překonala milion!
lidé obavy z koledování v panelácích, ale my jsme měli dobré
zkušenosti. Lidé se nás zeptali,
odkud jsme, někdy dětem přidali
i sladkosti. Navíc jsme koledovali pěkně v teple,“ směje se koordinátorka letošní sbírky Lidka
Vicherková.
Dvojnásobnou radost z požehnání, které přinášeli koledníci,
mají nakonec opavští senioři.
Byli rádi, že je děti navštívily
v mrazivých dnech a prospěch
budou mít i z výtěžku sbírky,
která je letos určena právě jim.

Výsledky Tříkrálovky

Tři králové v podání herců Slezského divadla v Opavě přinášejí dary narozenému
děťátku.Takto se letos slavnostně započala Tříkrálová sbírka. Nechyběl živý betlém,
průvod i nezbytná zimní atmosféra, kterou dokreslil padající sníh.

Na devět set hrdinných koledníků vyrazilo po Opavsku, aby lidem
přinášeli požehnání a rozdávali malé dárečky v podobě cukrů a
popsání veřejí písmeny K+M+B s letopočtem. Neodradilo je ani
mrazivé počasí a sněžení, které letošní sbírku nakonec přece jen
zarámovalo do krásného zimního obrázku.
Novinkou letošního koledování Jan Hanuš. Přímo na Tři krále
bylo slavnostní zahájení Tříkrá- potěšila skupinka koledníků v
lové sbírky průvodem, který čele s ředitelem opavské chaorganizovala Charita Opava rity Janem Hanušem pracovve spolupráci se Slezským di- níky Magistrátu města Opavy,
vadlem v Opavě. Podle odha- Úřadu práce v Opavě či Slezské
dů se ho na opavském Horním nemocnice. Posilou při zpěvu
náměstí účastnilo na pět stovek koledy jim byl i opavský děkan
diváků. Rozzářené dětské oči z Pavel Cieslar, který navštívil s
postav Tří králů, kteří se vezli koledníky kancelář primátora
v kočáře taženém koněm, tem- Zbyňka Stanjury. Nadšeni byli
peramentní rytmy bubnova- pacienti na dětských lůžkových
né skupinou Boris i předávání odděleních nemocnice i na Gedaru malému děťátku - to vše riatrickém a doléčovacím odděpodpořilo úžasnou atmosféru lení. „Tak pěkně zpívat jsem už
prvního Tříkrálového průvodu, dlouho neslyšela, moc jste mne
který kdy byl v Opavě organi- potěšili,“ ocenila návštěvu jedna
zován. „Mně osobně se průvod z pacientek.
velmi líbil a slyšel jsem i hezké Velmi příjemné zážitky si odohlasy od diváků. Třeba zapo- nášejí koledníci nejen z obcí
čneme novou tradici,“ hodno- kolem Opavy, ale i ze samottí akci ředitel Charity Opava ného města. „Mnohokrát mají
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Tříkrálovka byla úspěšná

I přesto, že se všude skloňuje slovo krize, našli
se ochotní dobrovolníci, kteří více dávali než
přijímali. Díky devítistům dobrovolníků se obešla
spousta lidí, kteří ocenili, že se i děti zapojují do
této tradiční charitativní akce. Poděkování patří
jim, i všem, kteří přispěli ochotně svým darem.
Zvláštní dík si zaslouží zaměstnanci Charity
Opava, kteří se podíleli na organizování sbírky.

Tříkrálový průvod přišlo podpořit
na 500 účastníků
Koledovalo na 900 dětí a vedoucích
skupinek
Obešli jsme s koledou 65 obcí
a částí města Opavy

Celkově se vybralo
1.100.077 ,- Kč
Doprovodné akce

5. ledna: Tříkrálový průvod
6. ledna: koledování VIP skupinky
po opavských institucích
18. ledna: divadelní představení Čarodějnice v Divadle Jiřího Myrona
v Ostravě
28. ledna: poděkování koledníkům s
promítáním ﬁlmu a vyhlášení vítěze
soutěže o nejkrásnější korunku
7. února: ples Charity Opava
9. února: bruslení koledníků

ÚNOR
Projekty nevyšly

Nebyly podpořeny projekty „Výtah pro zrakově a
mentálně postižené“ a „Rehabilitační dílny pro
duševně nemocné a mentálně postižení - dlouhodobá a pravidelná podpora při zdokonalování
pracovních návyků a dovedností, prostředí
poskytující sociální začleňování osob s duševním
onemocněním a mentálním postižením“ prostřednictvím grantového řízení Nadace OKD.

Slovo ředitele
Budoucnosti se nebojím

Milí spolupracovníci, asi bych
v
těchto
dnech těžko
hledal člověka, který
si v souvislosti s hospodářskou
krizí neklade otázky
týkající se vlastního zaměstnání nebo budoucnosti sociální podpory. Škrty ve výdajích
na kulturu a sociální jistoty
přicházejí na řadu vždy jako
první. V Charitě Opava nás
může tížit obava o budoucnost našich klientů a také
možná ztráta zaměstnání.
Mnohé pevné jistoty se otřásají v základech a ono třesení je
vydatně podporováno marketingovými pracovníky nejrůznějších odvětví. Litujete, že jste
topení na tuhá paliva předělali
na plyn? – Kupte si elektrický
přímotop. Bydlíte v bytě a pozemky zděděné po předcích
jste prodali? – Zaručeně vám
teď budou chybět! A až nám
bude nejhůř, zvou nás do kasina na Jack-pot.
I já se ptám, jak to bude dál.
Jako ředitel organizace s 200
zaměstnanci, jako vedoucí
pracovníků starajících se o
klienty a taky jako manžel a
táta. Období krize, ať už je jakákoliv, nás vždy tříbí. Ovlivňuje mezilidské vztahy, mění
měřítka hodnot. Opouštíme to,
o čem jsme si roky mysleli, že
bez toho nemůžeme žít a objevujeme velikost samozřejmých
maličkostí. A právě proto se
budoucnosti nebojím.
Zmíněný proces nebývá zrovna
lehkým k žití, může však mnohé změnit a nikde není stanoveno, že žádná pozitiva nenajdeme. Záleží na nás, jaké si to
uděláme.
Hodnoty, které v Charitě Opava upřednostňujeme, se ani v
této době měnit nebudou. Stále jsme tu pro naše klienty a
pokud zcela selže ekonomika,
pořád si můžeme být blízko
jako lidé, kterým na druhých
záleží.
Jan HANUŠ, ředitel

UDÁLOSTI V CHARITĚ
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STALO SE
• Ve Wellnessu oslavovali
Deset let trvala cesta od přestřižení pásky prvního střediska,
které poskytovalo v opavské charitě masáže, k Wellness centru s
komplexními službami. Malou
oslavou si tuto událost připomněli zaměstnanci 12. ledna
v prostorách Wellness centra
Charity Opava v Opavě-Jaktaři. Nechyběl slavnostní přípitek, speciální masérský dort ani
společné focení. Popřát mnoho
spokojených zákazníků přišli i
ředitel Charity Opava a managerka Sekce služeb pro seniory a
zdravotnických zařízení. Od 13
hodin si zaměstnanci promítli videozáznam s panem Miroslavem
Šenkapoulem, který byl hybnou
silou v počátcích střediska.

V Sekci sociální pomoci
se ledacos změnilo

• V dílnách se nezastaví
Na počátku roku mají všechny
dílny na pilno. Provádí se velká zakázka pro ﬁrmu LENA,
kompletace 190.000 ks hraček
pro děti si vynucuje velké nasazení a zaměstnanci dílen budou pracovat ve dvousměnném
provozu.
Keramická dílna dokončuje
zakázku pro Magistrát Opava,
který si objednal 1150 ks keramických přívěšků a magnetků.
Šicí dílna pokračuje v šití maskotů dráčka pro Hasičský sbor
Jihomoravského kraje.

KALENDÁRIUM
* Přesně před rokem, 1. 2.
2008, se změnil název Klubu sv.
Anežky na Denní stacionář pro
seniory. Nový název umožňuje
klientům a jejich rodinným
příslušníkům lépe rozpoznat,
že se jedná o profesionální
sociální službu zaměřenou na
zkvalitnění života seniorů.
* 22. února 1990 požádali
tělesně
postižení
klienti
Rehabilitačního ústavu v
Hrabyni o pomoc charitních
pečovatelek

Ke konci roku 2008 odešla z Občanské poradny do důchodu dlouholetá vedoucí Blažena Svobodová. Pár týdnů předtím jsme se rozloučili i s interním týmem na Lince důvěry. A aby těch změn nebylo málo,
do Střediska vzájemné pomoci nastoupila nová sociální pracovnice.
Jak funguje Sekce v novém složení?
„Provoz je pro běžné klienty vel- řešení. Nejprve jsme mu poskytli
mi podobný jako doposud. Přesto prostor, aby nám mohl povyprávět,
malé změny nastaly,“ shrnuje ma- co se stalo a vyplakat se. Po zklidnagerka Sekce sociální pomoci nění jeho emocí jsme krůček po
Bc. Katarína Durkáčová. „Nej- krůčku zjišťovali, co se v jeho věci
větší změnou je, že ani na jednom dá dělat. Radili jsme se jako tým
středisku nemáme vedoucí, celou a budeme tak tento případ řešit i
Sekci vedu osobně. Máme ale skvě- nadále,“ popisuje spolupráci Kalý tým sociálních pracovníků a asi- tarína Durkáčová.
stentů, na které se mohu naprosto Vezměme to postupně po středisspoléhat.“
cích a pojďme si projít coby klienA jak funguje spolupráce v praxi? ti celou Sekci. Středisko vzájemné
„Přišel k nám klient, který měl jak pomoci nadále poskytuje krizopsychické, tak ﬁnanční problémy. vou pomoc osobám, které o ni
Je to typický příklad posledních samy požádají, nebo které napřídní. Byli jsme takříkajíc poslední klad doporučí jiná instituce. Efekštace, už si nevěděl rady. Neměl ni- tivnost své pomoci během ledna
koho, s kým by o svých problémech hodnotili spolu s pracovnicemi
mohl mluvit, ani neznal jejich Magistrátu města Opavy a spolu-

pracujících organizací. Od ledna
se zpřísnil výdej šatstva. Oblečení
dostanou jen ti, kteří prokážou, že
nemají prostředky na jeho zakoupení. Středisko vzájemné pomoci
má nyní nedostatek zimního oblečení (více v rubrice Hledám na
str.6).
V Občanské poradně jsou k dispozici tři poradkyně, dvě sociální pracovnice a nově sociální
asistentka slečna Lucie Vehovská, studentka Slezské univerzity,
oboru Veřejná správa. Dříve zde
pracovala jako dobrovolník a nyní
podpoří tým naplno. Nově jsou
zbudovány dvě konzultovány, ve
kterých řeší poradkyně s klienty
jejich problémy. „Výhodou je, že
od nového roku můžeme radit i
dvěma klientům najednou, takže
nebudou muset dlouho čekat. Jsme
připraveni radit i v oblastech změn
zákonů, které se občanů dotkly po
Novém roce. Změnili jsme také
otevírací dobu, čtvrteční odpolední
hodiny pro objednané jsme zrušili,“ říká poradkyně Radka Matyášová, Dis.
Linka důvěry nadále funguje 20
hodin denně, 365 dní v roce. V
soboty od 19 do 21 hodin mohou
klienti využít bezplatnou linku
800 12 06 12. Vlastní chod linky
zajišťují dvě sociální pracovnice.
„Přes Vánoce jsme zaznamenali
nárůst hovorů,“ sdělují, „nyní se
situace stabilizovala. Velkou výhodou je, že máme kam klienty
posunout. Poskytneme jim první
psychosociální podporu a v dalších
střediscích se jim mohou pracovníci věnovat tváří v tvář.“

Koncert Růže pro Vás měl úspěch

* 3. února 1992 zahájily čin-

nost Rehabilitační dílny pro
duševně nemocné a mentálně
postižené pod názvem Chráněné rehabilitační dílny pro
invalidy v prostorách Mariana
na Březinově ulici v Opavě.
* V únoru 1993 proběhla ﬁnanční sbírka pro válkou zasažené Chorvatsko.
* V únor 1994 jsme odeslali kamión darů pro dětský domov v
Bělorusku.
* V únoru 2001 také proběhl společenský večer Charity
Opava.

č. 2 - Únor 2009

Šárka Maršálová a Zdeněk Kapl.

Plný sál milovníků klasické hudby
potěšil v sobotu 3. ledna koncert
Růže pro Vás, který již podesáté
tradičně zahájil nový rok zaměst-

Antonína Dvořáka a Antonia Vivaldiho v podání Šárky Maršálové,
Olgy Procházkové, Zděňka Kapla,
Dalibora Hrdy a Romana Cimbála.
Příjemným osvěžením bylo vystoupení studentky církevní konzervatoře Denisy Maršálové a kytarové
sólo Veroniky Hrdové.
Nádherná byla i violoncellová produkce členky orchestru Slezského
divadla Daniely Džorové-Waldhausové.
Milan Mačuha, který v Opavě působil a nyní na koncertu hostoval,
uchvátil diváky árií z Figara. Sadem
růží z těch nejkrásnějších melodií
provázel pan Evžen Trupar. Ten se
svého úkolu moderátora zhostil tak
nanců a příznivců Charity Opava. jako každý rok se ctí.
Sólisté Slezského divadla v Opavě Charita Opava děkuje všem intera hosté připravili operní, operetní i pretům za krásný umělecký zážisakrální skladby, zejména z tvorby tek!
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„Radost“ – to není jen slovo

Rehabilitační dílny pro duševně nemocné a mentálně postižené pořádaly v roce 2005 karneval

Rehabilitační dílny pro duševně nemocné a mentálně postižené mají
již sedmnáctiletou tradici. Za celou dobu byly užitečné více jak stovce klientů. Počet zaměstnanců střediska se zvýšil z jednoho na sedm.
Nyní dílny pravidelně navštěvuje na 27 klientů. Čeká je nová etapa
života a s ní přejmenování. RADOST - sociálně terapeutická dílna.
Na začátky dílny vzpomíná jejich bylo také smysluplné trávení volbývalý vedoucí Pavel Rychta. „Re- ného času a posun k možnému
habilitační dílny pro lidi s duševním zaměstnání. V roce 1999 se RD
onemocněním založila v roce 1992 přestěhovaly z objektu Mariana do
paní Magda Grimová, bývalá zdra- nových větších prostor v Maltaři a
votní sestra Psychiatrické léčebny tím se i rozšířila nabídka aktivit
v Opavě, která vnímala potřebu pro klienty,“ hodnotí dlouhou hisnásledné péče pro lidi s duševním torii dílen P. Rychta.
onemocněním. Hlavním posláním Rehabilitační dílny začaly prací s
bylo zprostředkovat plně invalid- dřevem a textilem, později také s
ním mladším lidem možnost tvořit keramickou hlínou. V posledních
a být užitečný. Důležitou součástí měsících roku 2008 středisko roz-

šířilo nabídku nejen pracovních
činností, ale i nabídku odpoledních aktivit. „Nabídka je pestrá a
každý uživatel má možnost najít si
to, co je pro něj nejen zajímavé, ale
i přínosné. Mezi naše nové aktivity
patří například práce s pedigem,
pravidelná relaxační cvičení, která jsou nezbytná pro uvolnění a
odpočinek klientů. Další novinkou
jsou taneční lekce, které klienti navštěvují pod vedením pana Mirka
Spáčila,“ shrnuje dnešní podobu
aktivit vedoucí Lucie Bedrichová,
Dis.
Mnozí jistě pamatujete Galerii na
schodech, kde dílny pořádají Velikonoční a Vánoční prodejní výstavky výrobků.
Lidem s mentálním postižením
bylo umožněno navštěvovat dílny už v roce 1993. Od září 2008
nastoupilo pět nových klientů a
o nové zájemce není nouze. Z kapacitních důvodů bohužel dalším
uživatelům nemůže středisko vyhovět.
Lucie Bedrichová současnou situaci hodnotí pozitivně. „Nový název značí novou etapu, ale i přesto
se stále budeme snažit stále poskytovat kvalitní sociální službu jako
doposud a věříme, že se nový název bude líbit a naši klienti a naše
práce bude všem přinášet radost,“
vzkazuje za všechny zaměstnance
dílen. Přejme jim, aby je radost i
nadále provázela v jejich práci.

Fotoseriál: Jak šel čas s Rehabilitačními dílnami
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Stane se
• Chráněné dílny
pojedou do Klimkovic

Tradiční účast na prezentačních a prodejních v Lázních
Klimkovice zahájí Chráněné
dílny sv. Josefa v letošním roce
20. února. Nejenom pro klienty a zaměstnance lázní, ale i
pro návštěvníky mají připraveny výrobky keramické, šicí a
výtvarné dílny. Do Klimkovic
jezdí již čtvrtým rokem a jejich
pravidelná návštěva je vždy
očekávána, neboť se stává významným zpestřením společenského života v lázních.

• Denní stacionář
slaví narozeniny

Již 11 let je v provozu Denní
stacionář pro seniory, kteří
mnozí znají pod starším názvem Klub Sv. Anežky. Založen
byl založen 20. března 1998.
Nyní se zaměřuje na pomoc
seniorům, kteří trpí alzheimerovou chorobou nebo jinými
neduhy pokročilého věku.

Napsali o nás
• Chtěl zabít
muže z Charity

Až doživotí hrozí 44letému
kriminálníkovi
Alexandru
Minksovi, která se brutálním
způsobem pokusil zavraždit
téměř slepého invalidního důchodce Vladimír Knybela (52
let)-zaměstnance opavské pobočky Charity.
Zločinem, který se odehrál
17.6. letošního roku v Opavě,
se včera začal zabývat Krajský
soud v Ostravě.
Opavský a Hlučínský Deník ,
16.12. 2008

• Jubilejní koncert pro
charitu nadchl

Rok 2006 - Pavel Rychta a úroda žampionů.

Rok 2006 - Jo, fotbálek, to je hra...

Rok 2006 - Někteří umí ztropit velůké divadlo...

Rok 2003 - Historické foto...Poznáte kdo je kdo?

Jubilejní koncert Růže pro Vás,
věnovaný opavské charitě,
zcela zaplnil sál Minoritského
kláštera. Sólisté opery i hosté
předvedli brilantní výkony.
Zazněly hlavně árie a písně
Antonína Dvořáka.
Region Opavsko, 6. 1. 2009

ROZHOVOR MĚSÍCE
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„Každá zkušenost je cenná, i ta trpká,“
říká manažerka Sekce PR Gabriela Lukšíčková

V září byla Gabriela Lukšíčková jmenována managerem PR. Aby
nástup na novou funkci nebyl tak jednoduchý, stačila spadnout z
koně a nastoupit nemocenskou. I přes dlouhodobou pracovní neschopnost nakonec do funkce nastoupila koncem listopadu loňského
roku. Má tak za sebou právě tři měsíce v nové funkci. Mnozí
zaměstnanci Charity Opava se ptají, kde se tato mladá
žena vzala. Nevzala se, ani se nevyskytla, pracovala v
Charitě Opava jako sociální pracovnice.
* Jak Vás ovlivnil úraz, který přišel v
docela překvapivou chvíli?
Uvědomila jsem si lépe své vlastní
hranice. Také jsem si zkusila, co je to
bolest a bezmoc. Není příjemné ležet
a ptát se, zda člověk bude ještě někdy
normálně chodit. Ale v té chvíli poznáte, kdo je skutečný přítel a taky
přehodnotíte životní priority. A ty jsou
pro mne dvě: zdraví a rodina. Vzpomněla jsem si i na slova jednoho přednášejícího z univerzity: „Jen z největších bolestí mohou vznikat ta největší
díla.“ Je na tom kus pravdy…

práce s širokou veřejností. Ale zase
je to práce s lidmi
- s jejich příběhy,
motivací, přáními.
Původně jsem chtěla
studovat psychologii v kombinaci s
žurnalistikou, taky
možná proto.

toho, který zaštiťuje PR aktivity, ale i
toho manažerského.

Je takovým prostředníkem mezi zaměstnanci, vrcholovým vedením a
veřejností. To není v organizaci se 193
zaměstnanci a téměř dvěma desítkami středisek vždy jednoduché.Zkrátka manažer PR by
měl být tam, kde se něco
děje, sbírat informace a
uváženě je zprostředkovávat v souladu s představami
vrcholového
vedení.
* Jak uplatníte své znalosti a dovednosti ze
sociální práce, která je
Vaším původním
obo-

* Co Vás na
této nové
práci

láká a co od ní očekáváte?

* Z téměř anonymní sociální pracovnice na managera PR je přechod
poměrně velký a obor je to rozdílný.
Jak jste se k tomu dostala?

Asi ta rozmanitost činností. Už na
základní škole jsem moderovala
školní pořady, na gymnáziu jsme hráli
divadlo a provozovali i hudbu. Psaní
mne také vždy bavilo. Jako magisterské
studium jsme na vysoké škole měli i
management zaměřený zejména na
lidské zdroje. Motivů proč ano bylo
dost. Je to práce pestrá a dá se v ní
spoustu věcí naučit i uplatnit. A já se
učím moc ráda.
* Co je pracovní náplní managera
PR?

To opravdu rozdíl je - a obrovský! Z

Manažer PR je jedním z týmu. Nejen

Gabriela Lukšíčková na jihomoravských hodech s rodinou.

* Chcete něco vzkázat čtenářům Domovníku?
Něco málo od sebe pro vás: Nic, co zažijete, není zbytečné. Každý okamžik
je jedinečný a stojí za to ho prožít…
A když budu mluvit za manažerku PR
(smích): Domovník je o nás všech.
Nebojte se ho číst, psát, jak se vám líbí
a co byste chtěli změnit. Budu ráda
za jakoukoliv zpětnou vazbu a spolupráci. Díky za tuto zkušenost, že jsem
mohla zakotvit na své profesní dráze v
Charitě. A díky všem, se kterými jsem
dosud mohla spolupracovat, bylo to
přínosné.“

Mgr. Gabriela
Lukšíčková

* Jaká byla Vaše cesta do Charity
Opava?
O Charitách jsem slýchala leccos,
nejenom chválu. Když jsem se rozhodovala, kam po škole nastoupit, byla jsem rozhodnuta nejít
pracovat na úřad a tak mi
logicky zbývaly neziskovky.
Mým velkým zájmem byla
krizová intervence, se kterou
jsem se setkala ve škole i tváří v tvář
při dobrovolnictví. Ale také práce s
dětmi, zejména ta sociálně-pedagogická. Tak jsem si ji vyzkoušela, ale po
krizové práci se mi zastesklo. Když mi
kamarád řekl o volném místě v Charitě
Opava, řekla jsem si, že to zkusím. Šla
jsem do toho s tím, že to možná vyjde
a vyšlo.

Myslím, že se díky tomu mohu více
přiblížit vidění organizace očima zaměstnanců v přímé péči. Chtěla bych
se zaměřit na propagaci sociálních služeb, protože si to zaslouží.

rem?
Hlavními předměty při studiu byla
psychologie a její aplikace v sociální
oblasti. Myslím, že tyto znalosti a
dovednosti uplatním určitě. Učení se
vyjednávání, projevování empatie i
konstruktivní kritiky.
Také mi přijdou k duhu ty tuny popsaného papíru seminárních a třeba
i diplomové práce, kde jsem byla nucena dávat informacím určitou formu
a vybírat si ty správné. Vnímám jako
dobré i to, že jsem nejprve mohla být
vnitřním pozorovatelem dění v Charitě Opava jako sociální pracovník.

• NAROZENA: V Ostravě
2.11.1981
• BYDLIŠTĚ: Havířov
• RODINA: V současné
době je zasnoubená, děti
nemá.
• STUDIUM: Vystudovala Gymnázium v Havířově.
Vysokoškolské vzdělání získala na Ostravské univerzitě,
Filozoﬁcké fakultě, v oboru
sociální práce s poradenským
zaměřením. Má státnice z pedagogiky.
• ZAMĚSTNÁNÍ: Nízkoprahové a krizové sociální služby.
• KONÍČKY: Četba, návštěva
divadla a koncertů, turistika,
vaření,

Věrna rodinné tradici se nechala vyﬁotit v Hornickém muzeu na Landeku.
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HYDE PARK

Jiný pohled na Charitu Opava

Lucie Matějíčková (na fotce druhá zprava) je studentkou II. ročníku Soukromé střední podnikatelské školy, obor veřejná správa. Při různých akcích pomáhá jako dobrovolník. Jak vidí mladá dívka se zájmem o sociální tématiku a
historii svět sociálních služeb a zaměstnávání znevýhodněných osob? Popsala své zážitky a názory, ke kterým ji inspirovala exkurze v Charitě Opava.

Lucie MATĚJÍČKOVÁ

Když se řekne Charita, každý si představí sběrnu starého oblečení, výdejnu
polívek a nějaké vybírání peněz.
Já sama jsem ale věděla, že se zde dějí
věci, které jsou mnohem, mnohem
jiné.Proč jsem to věděla? Chodím občas pomáhat při organizování akcí pro
děti i dospělé, pro zdravé i nemocné.
Moc jsem uvítala, že naše škola nám,
studentům oboru veřejná správa,
umožnila tzv. „Kolečko po Charitě
Opava“.
Začali jsme v Chráněné technické
dílny ve Velkých Hošticích. Lidičky,
kteří tady pracují, obdivuji. Paní, která
nás provázela - byla z Charity Opava

- nám řekla, že tady pracují čtyři hodiny denně a za minimální mzdy. Byli
ale příjemní a všechno co dělají nám
ukázali – jak se likvidují staré televize,
počítače. Je to pro ně asi náročné.
Při další návštěvě jsme se dověděli co
je to Chráněné bydlení a co Středisko
vzájemné pomoci. V Občanské poradně jsme dostali propagační materiály,
abychom i my věděli, kde nám bezplatně pomohou. Zdravotní sestřičky
z ošetřovatelské a pečovatelské služby
nám objasnily jaký je rozdíl mezi zdravotní péči a pečovatelstvím.
V Klubu Sv. Anežky jsme překvapili
babičky. Je to taková dospělácká mateřská školka.

Doslova šok jsme všichni zažili v Mravenečku. To je stacionář pro děti s těžkými kombinovanými vadami. Pohled
na děti, které jsou odkázány na pomoc
jiných, byl velmi smutný, ale na druhé
straně bylo příjemné si poslechnout, že
jsou lidi, kteří dokáži pomoci.
A pomáhal tady dokonce i pejsek Deborka. Že se to nazývá canisterapie,
jsme se všichni dozvěděli až tady.
Hodně překvapení nás čekalo v krásném prostředí domova pro nevidomé
ve Vlaštovičkách. Mohli jsme si vyzkoušet jak vidí lidé s různými vadami zraku. Také nám byly ukázány
pomůcky – rozeznávač barev, mluvící
váha atd. Zajímavý byl psací stroj na
brailovo – slepecké písmo. Nevidomí
také pracují, a to v keramické a tkalcovské dílně.
Co dělají zdravotně handicapovaní
jsme viděli na centrále v Jaktaři.
Maraton po Charitě Opava byl náročný. Zakončili jsme jej v Rehabilitačních
dílnách. Tady se mentálně a duševně
nemocní učí základním návykům. Ti
nám připravili čaj a oplatky. Ještě jsme
si s pracovnicí, která nás provázela
vyprávěli jak můžeme pomoci my.Už
víme, že pokud nás bolí záda, můžeme
navštívit Wellnes , kde pracují maséři s
vadami zraku.
Jsem ráda, že jsem poznala celé „zákulisí“ opavské Charity. Pomáhám sice
při akcích, ale tady jsme se dozvěděli,
že pomoc může být rozmanitá. Těším
se, že se vrátím, čeká mne totiž povinná praxe v červnu 2009. Je sice povinná, ale má smysl.
(autorka je studentkou soukromé
střední školy)

V PMS Opava si ceníme vašeho zájmu

Mgr. Petra DAČENKOVÁ

Vážení a milí,
ráda bych Vám touto cestou za Probační a mediační službu ČR Opava
poděkovala za spolupráci při výkonu obecně prospěšných prací v uplynulém roce.
Vašim svědomitým a pečlivým přístupem jste velkou měrou přispěli k
efektivnější spolupráci a kvalitnější kontrole vykonatelnosti trestu.
Obecně lze říci, že počet takto trestaných osob se v minulém roce snížil, neboť soudci přestali tento druh
trestu ukládat opakovaně trestaným,

problémovým klientům, s kterými
se mnozí z Vás v minulých letech
setkali. Zároveň se zvýšilo procento
vykonatelnosti, a to především díky
Vaší důslednosti. Velmi si cením Vašeho zájmu a pokud s námi budete
chtít spolupracovat i v roce 2009, žádám Vás, abyste byli i nadále zůstali
důslední. Vyžadujte opravdu přesné
dodržovaní sjednaných harmonogramů a podmínek výkonu trestu; v
případě porušování ze strany odsouzeného sdělujte toto písemně probačnímu úředníkovi, tak, aby měl
následně soud dostatek podkladů

pro kvaliﬁkované rozhodování.
Pouze stejný přístup ke všem odsouzeným přispěje k dalšímu zkvalitnění a sjednocení praxe v oblasti
výkonu trestu OPP. (...)
Pokud budete cítit potřebu na cokoli
se zeptat, případně doladit některé
nejasnosti, kdykoli se na mne můžete obrátit a domluvíme se na společné schůzce na Vašem pracovišti.
Přeji Vám mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě a těším se na
další spolupráci s Vámi.
(autorka pracuje v Probační a mediační službě ČR – Opava)

Neškole vévodily masky
Maškarní rej zorganizovalo středisko Neškola pro maminky a jejich děti
25. ledna hodin ve farní stodole v
Kravařích.
Program, který připravovali společně
s farností a Rodinným centrem Naschválníček, byl opravdu bohatý. Víly,
čerti, princezny, motýlci, kostlivci,
kašpárci a další pohádkové bytosti pod
vedením Taťky šmouly a Šmoulinky
skotačili, tančili, soutěžili a všichni

společně vytvořili krásnou, radostnou
a veselou atmosféru. Nechybělo ani
očerstvení a tombola, takže si každá
rodina mohla odnést nejen pěkné zážitky, ale i drobné ceny.
„Děti se dobře bavily a maminky se
mohly kreativně vyřádit na přípravě
kostýmů. Pro všechny to bylo moc příjemné odpoledne.Všem zúčastěným patří velký dík,“ ohlíží se za akcí vedoucí
Neškoly Mgr. Petra Jochimová.
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Sociální práce

• Vítejte v novém

roce!

Milí kolegové,
těm, se kterými jsme se
neměli možnost ještě potkat
v roce 2009, přejeme hodně
zdraví, pohody a (nejen)
pracovní
spokojenosti.
Budeme se i nadále setkávat
na společných schůzkách. Tu
nejbližší plánujeme na únor.
Do našeho týmu přibyly dvě
kolegyně – Lucie Vehovská,
nová poradkyně v Občanské
poradně a Bc. Miroslava
Slavíčková, vychovatelka v
Rehabilitačních dílnách pro
duševně nemocné a mentálně
postižené. Oběma přejeme,
aby se takříkajíc v práci našly.
Čeká nás, ale i loučení.
V únoru odchází z týmu
Chráněného bydlení bývalá
sociální pracovnice a později
vedoucí Bc. Ivana Kollárová.
Na novém místě jí přejeme co
nejlepší start a držíme palce v
závěru magisterského studia
sociální práce.
Co se událo v sociální oblasti
na přelomu roku? Například
na Opavsku se počet lidí
bez práce v prosinci proti
listopadu zvýšil o 606 klientů.
Úřad práce evidoval 7 032
uchazečů o zaměstnání a
míra nezaměstnanosti stoupla
na 7,5 procenta, což je v
Moravskoslezském kraji téměř
průměr. To je ta horší zpráva.
Teď ta lepší.
V letošním roce dostanou více
peněz maminky na mateřské
dovolené. Výrazné zvýšení
se týká především žen, které
dosahovaly před mateřskou
dovolenou
nadprůměrných
příjmů. Ale peněžitá pomoc
stoupne i ženám s nízkými
příjmy.
Radka MATYÁŠKOVÁ,
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ

LIDÉ
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Poděkování - Tříkrálová sbírka je za námi

• Středisko vzájemné pomoci
hledá pro své klienty dárce
tohoto
oblečení:
pánské
mikiny, svetry, tepláky, bundy,
zimní obuv pánská i dámská,
ponožky. Rukavice a čepice
pánské, dámské i dětské. Vše
v použitelném stavu, zejména
čisté. Kontakt: 553 653 776, 737
615 459; sociální pracovnice
Veronika Fussová.

Díky společnému úsilí koledníků a dobrovolníků donesly skupinky tří králů
přání pokoje a radosti do tisíce domácností na Opavsku. Zároveň díky jim získala naše charita více než 700 tisíc korun na ﬁnancování péče o seniory.
Děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníkům Charity Opava, kteří jakkoliv
přispěli k úspěšnému průběhu sbírky a také k průběhu akcí, které s ní byly spojeny. Zvláště děkuji kolegyním Hance Matějíčkové, Gabce Lukšíčkové a paní
Haně Stoklasové za podporu a intenzivní spolupráci a pevné nervy. Děkuji také
diecéznímu koordinátorovi Martinu Hořínkovi, který se zájmem naslouchal
našim prosbám a požadavkům a ochotně jim hledal řešení.
Věřím, že v následujícím roce se podaří nadchnout pro tříkrálovou sbírku další
a další obětavé dobrovolníky.
Všem, kdo zatím sbírají odvahu, bych chtěla vzkázat, že koledování je milá a
radostná zkušenost.
Ludmila VICHERKOVÁ, asistentka Tříkrálové sbírky

Poezie

Jubilea

Láska je vždycky velikou obětí,
dnes, zítra, v příštím století,
je úsměv stejně jako dřina,
v ní odpuštěna každá vina.
Znamená nemyslet jen na sebe,
láska nám šlapala cestu do nebe.
Okolo dívej se – mnoho zde
starostí,
jež může skutek tvůj proměnit v
radosti.
Čeká Tě u Pána bohatá odměna,
každičká drobnost tam bude
ceněna.
Miluj a odpouštěj z rána i k
večeru
K Bohu se viň, k němu měj
důvěru.
Miroslava PÍPALOVÁ

Dobrý den, paní Mgr. Lukšíčková, potěšila jste mě zasláním
fotograﬁe z návštěvy Tří králů
na našem úřadu. Obzvlášť je mi
fotka milá proto, že byla pořízena právě v den mých narozenin.
Všichni jste byli moc příjemní a
krásně jste zpívali a hráli. Byl to
pěkný zážitek. Děkuji Vám mým
jménem a jménem kolegů a kolegyň z odboru hlavního architekta, které jste zachytili na druhém
snímku.
Marie SUCHOPÁROVÁ, odbor výstavby Magistrátu města
Opavy

• Požehnání prostor
Pracovníci střediska Chráněné
a podporované bydlení pro duševně nemocné Charity Opava
vás zvou na slavnostní požehnání nových prostor motivační
Tvořivé dílny na Komenského
18 v Opava-Předměstí. Vše se
uskuteční v pondělí 2. února ve
14 hodin. Těšíme se na vás!

• Ples Charity Opava

* V únoru oslaví své narozeniny FLASCHKOVÁ Regína,
SMIJOVÁ Marcela, PARCHAVÁ Miroslava, MARTÍNEK
Milan a MATULA Aleš. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním životě, úspěchy v práci a splnění všech přání. Zaměstnanci Chráněných dílen sv. Josefa

Blahopřejeme

• Bruslení pro koledníky

* Vítáme v našem týmu novou posilu Bc. Miroslavu SLAVÍČKOVOU,
která bude na pozici vychovatelky působit v Radosti - sociálně terapeutické dílně. Přejeme si, aby se ses mezi námi dobře cítila a našla své místo i mezi klienty. Držíme palce!
Zaměstnanci Radosti

Bruslení pro koledníčky proběhne na zimním stadionu v
Opavě (Zámecký okruh 413/8,
746 01 Opava-Město). Jste srdečně zváni 9. února od 11 do
12.30 hodin. Vstupenkou pro
děti je keramická placka, kterou
koledníčci dostali před koledováním.

* Své čtvrté kulatiny oslaví paní Ivana VAVRLOVÁ,
zaměstnankyně Chráněných dílen sv. Josefa, v měsíci sv. Valentýna. Přejeme jí, aby měla dostatek lásky,
zdraví a kapičku štěstí.

* Lucii VEHOVSKOU už moc dobře známe a proto jsme si ji
vybrali jako svou spolupracovnici. Přejeme Ti, abys v pohodě vplula do práce a dokončila všechny zkoušky na univerzitě.
Holky z Občanské poradny
* Ocenění pro Ing. KAŠNÉHO
Předseda Okresního fotbalového svazu Opava Ing. Petr KAŠNÝ převzal z rukou generálního sekretáře Českomoravského fotbalového svazu Mgr. Rudolfa Řepky mimořádné ocenění za největší přínos v oblasti
fotbal pro všechny za rok 2008. Připojujeme se ke gratulaci, děkujeme
za spolupráci a těšíme se na společné aktivity. Pracovníci Sekce PR

Listárna Domovníka
Byl to pěkný zážitek

Informujeme

Pro vedoucí skupinek koledníků i pro všechny příznivce naší
organizace je připraven tradiční Ples Charity Opava. Ten letošní je naplánován na 7. února
od 19.30 hodin ve Stěbořicích.
Vedoucí skupinek si mohou na
základě poukázky stále vyzvednout vstupenku na ředitelství
Charity Opava, Přemyslovců
26 v Opavě–Jaktaři.

Příznivkyně Chráněných dílen
sv. Josefa paní Miroslava PÍPALOVÁ nám poslala pro potěšení básničku, kterou bychom
rádi zveřejnili.
Láska

Info servis

Exkurze nebyla samoúčelná samoúčelnou akci, protože se
Vážený pane řediteli,
dne 15. prosince loňského roku se
uskutečnila zajímavá akce ve spolupráci s vašimi pracovníky: návštěva
šesti zařízení Charity Opava pro 48
studentů spolu s pedagogickým doprovodem Soukromé střední školy
podnikatelské, s. r.o., Opava. Chtěli
bychom Vašim prostřednictvím poděkovat za ochotu a porozumění, s
jakým se Vaši pracovníci studentům
věnovali. Zvláště bychom chtěli vyjádřit dík paní Haně Matějíčkové, která
celou akci připravila spolu s vedením
školy a po celou dobu se studentům
svým výkladem věnovala. Nešlo o

jednalo o studenty oboru vzdělání Veřejnoprávní činnost. Věříme
a těšíme se na další spolupráci.
Ing. et Ing. Josef ZEMEK, Mgr.
Jarmila PROKEŠOVÁ, vedení
Soukromé střední školy podnikatelské, Opava

Díky za zkušenosti
Jsem ráda, že mi bylo umožněno
vykonávat praxi právě ve Vaší
charitě. Byla to pro mě zajímavá
práce, kterou bych chtěla dělat.
Kateřina SÝKOROVÁ, studentka
SLU, obor Veřejná správa a regionální politika

Pište nám!

Nepropásněte
• Nová Poradna pro spotřebitele
Nově zřízená Poradna pro spotřebitele je k dispozici už od
19. prosince na Krnovská ulici
71C v budově Magistrátu města Opavy. Otevřeno zde mají
každou třetí středu v měsíci od
13 do 16 hodin.

• Slezské divadlo na únor

V únoru 2009 je možno v divadle navštívit představení: sobota 7. února - Romeo a Julie
- činohra (začátek v 19 hod.),
středa 11. února - Romeo a Julie
- činohra (začátek v 19 hod.),
sobota 28. února - Carská nevěsta - opera v ruském originále s českými titulky - (začátek v
19 hod.). Reservaci provádějte
zásadně písemně e-mailem na:
matejickova@charitaopava.cz.
Přednost mají zaměstnanci a
klienti, kteří dosud tuto možnost nevyužili.

Hledáte něco? Chcete někomu popřát? Těšíme se na vaše příspěvky a postřehy! Posílejte je na adresu luksickova@charitaopava.cz.
CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
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