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CITÁT MĚSÍCE: „Není pět nebo šest divů světa, ale jen jeden: LÁSKA.“
Jacques Prévert, básník, režisér, výtvarník (1900-1977)

Akce Cihla: Vlaštovky se vracejí

zaměstnávání v keramické či
textilní dílně.
„Děkujeme mnohým, kteří
pomáhají s námi, ať už dobrovolníkům, sponzorům nebo
těm, kdo si zakoupí výrobky
chráněných dílen, kde tito lidé
pracují,“ vzkazuje všem na závěr vedoucí Domu sv. Cyrila
a Metoděje ve Vlaštovičkách
Mgr.Eva Kubesová.

Čtvrtá Akce Cihla se blíží!
Pomoci můžete i Vy!

Hanka se ve svém chráněném bytě Domu sv. Cyrila a Metoděje pomalu zabydluje.
Na fotce při sociální rehabilitaci, motání klubíček, ze kterých se pak bude tkát.

Jistě je potkáváte, možná na první pohled nejsou nápadní.
Snaží se totiž žít plnohodnotný život – samostatně bydlet,
chodit do práce, bavit se. Jsou to muži či ženy zrakově a
mentálně postižení, obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje ve
Vlaštovičkách. Na návštěvě u jednoho manželského páru jsme
zjistili, co se jim v domě líbí a proč se sem někteří po čase
vracejí, třebaže z velké dálky.
Manželský pár Hanka a Petr na Plzeňsko. „Když jsem se ale
nás vítají ve svém malém vrátil na Plzeňsko, nebylo to
podkrovním bytečku 1+1. tam dobrý. Poznal jsem se se
Nechybí ani vodící pes Jasmí- svojí současnou ženou. Po tena, přítulná, ale velmi dobře lefonu. Jezdil jsem za ní dalevycvičená fenka černého lab- ko. Bydlení jsme hledali pět let,
ale nedařilo se. Taky rodina
radora.
Z přízvuku obou manželů je nás nepodpořila, nechtěli, abypatrné, že nejsou z Moravsko- chom se odstěhovali. Nebylo to
slezského kraje. Přistěhovali vůbec jednoduché. A tak jsme
se až z Plzeňska. Jiné zařízení se sem vrátili.“
tohoto typu totiž v České re- Hanka se zde cítí dobře i přes
publice není. Jejich cesta do své kombinované postižení
Vlaštoviček byla dosti spleti- – zrakové, mentální i pohybové „Je tady jiná řeč,“ říká s
tá.
„Bydlel jsem tady už před dese- úsměvem, „ale zase je tu lepší
ti lety,“ vysvětluje Petr, „našel doprava. S autobusy do Vlašjsem si informace v časopise toviček jsme moc spokojení.“
pro nevidomé. Chtěl jsem se Pomoci takto znevýhodněným
osamostatnit a tohle byla moje lidem se Charita Opava snaží
i spojením bydlení a sociální
jediná schůdná cesta.“
Petr se pak odstěhoval zpět rehabilitace či chráněného
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Prošli jsme kontrolou OSSZ

Mzdová účtárna a personální úsek se dobře
připravily na kontrolu Okresní správy
sociálního zabezpečení.
Kontrola proběhla 18. a 19. března 2009.
Zaměstnankyním byla vyjádřena pochvala za
prozkoumanou agendu.

Cihla může být váš oblíbený
sýr, na kterém si pochutnáváte. Nebo stavební materiál s
dlouhou tradicí. Může to však
být také forma pomoci.
Zakoupením jedné beneﬁční
cihly totiž od května do července můžete pomoci lidem s
mentálním postižením žít důstojnější život.
Výtěžek z pravidelné a občanům Opavy již známé Akce
cihla je letos určen na dovybavení chráněného bydlení v
Domě sv. Cyrila a Metoděje ve
Vlaštovičkách.
Kde zakoupíte beneﬁční cihlu? Na opavském Horním náměstí od středy 3. do čtvrtku
4. června v době od 9 do 17
hodin můžete opět postavit
věž z cihel, napsat pěkné vzkazy a třeba se setkat i se známou
osobností.
Beneﬁční cihlu můžete také
zakoupit již od 11. května do
10. července v Krámku u Josífka a obchůdku v supermarketu Terno.

KVĚTEN
Nevyužíváme evropské projekty

V současné době není příliš mnoho výzev
Evropského sociálního fondu, na které bychom mohli reagovat. Zároveň lidské zdroje
v organizaci jsou omezené a je náročné při
stávajících povinnostech najít takové, kteří by
se náročné přípravě projektu mohli věnovat.

Slovo ředitele
Viděl jsem jejich radost

Abych byl dobrým ředitelem
organizace,
na jejíchž
službách
závisí kvalita nejednoho lidského
života, potřebuji mít
s p o l eh liv é
informace. O tom, jakým způsobem jsou našim klientům
poskytovány služby, jak se
cítí, co očekávají, co potřebují.
Proto každý čtvrtek navštívím
některé ze 17 středisek Charity Opava a prožiji zde jedno
pracovní dopoledne.
Nedávno jsem část dne strávil s mentálně postiženými
klienty. RADOST – sociálně
terapeutická dílna se stará o
jejich všestranný rozvoj. Vedle
pracovní činnosti v šicí, tkalcovské a keramické dílně a na
zahradě si zde také připravují
jednoduché pokrmy a společně slaví významné dny.
Důležitou součástí terapie
je tanec. Zlepšuje motoriku
i koordinaci pohybů, nácvik
choreografie procvičuje paměť. Pro většinu klientů je to
jedna z nejoblíbenějších aktivit. Viděl jsem jejich radost
při nácviku klasických tanců,
jako jsou polka nebo valčík a
byl jsem prostě nadšený. Kolik energie a soustředění! Pod
vedením zkušeného tanečního
mistra Mirka Spáčila mohou
zažít pověstné „taneční“, na
které se vzpomíná celý život.
Jan HANUŠ, ředitel
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Stalo se
• Charitní zdravotníci

na semináři

Zdravotní sestry z mobilní
hospicové jednotky Pokojný
přístav a Charitní ošetřovatelské
služby
se
zúčastnily
Gerontopsychologického
semináři
konaného
v
Psychiatrické léčebně v Opavě.
Je dobře, že i přes své vytížení
našly čas na změnu tempa a
jsou ochotny stále vstřebávat
nové informace.

Velikonoční akce středisek
měly značný úspěch

• Radnice v Bílovci
má zájem o poradce

V pátek 27.března proběhla
schůzka
s
pracovníky
Městského Úřadu v Bílovci.
Ti vyjádřili zájem o vytvoření
kontaktního místa Občanské
poradny ve svém městě. O
podrobnějších
podmínkách
případné spolupráce se ještě
bude jednat.

• Chráněné dílny
Vlaštovičky na výstavě

Dílny se zúčastnily úspěšného
prodeje na velikonoční výstavě
počátkem dubna 4. a 5 dubna
v Kravařích. Od začátku
dubna mají také nové posily
- patří mezi ně nová mistrová
keramiky Zuzana Machová
a dále Vilém Prášil a Zuzana
Horáková. Přejeme dílnám, ať
se jim nadále daří a mají stále
skvělé nové nápady.

Kalendárium
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Aranžování velikonočních dekorací z darů přírody si užily v Neškole maminky i děti.

Velikonoce letos proběhly ve znamení velké aktivity na mnoha
střediscích. Pracovníci, klienti i rodiče se postarali o to, aby nechyběla hezká výzdoba. Uskutečnil se také workshop velikonočního aranžování nebo prodej na Velikonočním jarmarku na Horním náměstí v Opavě.
V předvelikonočním týdnu pro- korace. Práce jim šla opravdu
běhlo v mateřském centru Ne- od ruky. Všichni zúčastnění
škola velikonoční aranžování. vytvořili příjemnou atmosféru.
Paní vedoucí již dlouho před- V sobotu 4. dubna Neškola také
tím sháněla vhodný materiál na organizovala volné bruslení na
svěží jarní aranžmá. Maminky ledové ploše BULY ARÉNY v
v doprovodu svých dětí, pod Kravařích. I přes téměř letní
vedením zkušené květinářky, počasí, které toho dne venku
tvořily krásné a veselé jarní de- vládlo, se sešlo 68 dospělých a

Dílny se na Non-handicapu
v Praze neztratily

* V květnu 1992 jsme
převzali péči o klášter ve
Vlaštovičkách.

dětí a téměř všichni vyzkoušeli
svůj um na bruslích. Obzvlášť
děti byly na svých „kačenkách“
okouzlující.
Klienti sociálně terapeutické
dílny Radost a motivační dílny
Chráněného a podporovaného bydlení se zaměřili při své
činnosti na výrobu ryze velikonočního zboží, které pak prodávali 6. dubna na jarmarku. Více
než měsíc pracovali na krásných
výrobcích z pedigu, keramiky a
korálků. Malé klícky s propletenými korálky šly klientům ze
sociálně terapeutické dílny od
ruky. A když se nyní spojily s
keramickou dílnou Chráněné
dílny sv. Josefa, vznikly opravdu originální kousky. Skřítci
zavření v klíckách měli úspěch.
Pozadu nezůstaly ani zvonečky
a skleněné originální doplňky z
motivační dílny.
Tradiční velikonoční výstavku
uspořádali i v Denním stacionáři pro seniory od 6. do 9.
dubna. Krásné tradiční kraslice
i svěží papírové jarní květiny
oživily důstojnou atmosféru
prostor v minoritském kláštěře.
Je dobře, že dílka z charitních
středisek našla své ocenění.

Komunitní
plánování na
návštěvě

* Od května do července 1994
probíhal ozdravný pobyt 14
černobylských dětí
* V květnu roku 1999
ukončilo 19 pracovníků
Linky pomoci, která se
přejmenovala na Linku
důvěry, kurz Telefonické
krizové intervence.
* 21. května 1999 proběhl
beneﬁční
koncert
pro
opavskou Charitu, na němž
vystoupili Evžen Trupar,
sbory Sluníčko, Domino a
klavírista Lukáš Vondráček.
* V květnu 2002 zahájilo díky
programu Phare ACCESS 99
svou činnost nové pracoviště
Chráněná technická dílna
Velké Hoštice
* 14. května 2004 se uskutečnilo ﬁnále soutěže Dětské romské Minicarusoshow
projektu Neškola.

Příprava prezentace Chráněných dílen sv. Josefa na velikonoční prodej.

Již podruhé se chráněné dílny 8. dubna zúčastnily prezentační a
prodejní akce v Telefónice O2 v Ostravě - Mar.Horách. Ve společnosti dalších tří ﬁrem se určitě neztratily. Připravily bohatou nabídku zboží keramické, výtvarné a šicí dílny a podle ohlasu zúčastněných to byla expozice nejlepší.
Akce v Ostravě byla předzname- vé byla expozice umístěna v hlavnáním účasti na tradičním zdra- ním pavilonu společně s výrobci
votním veletrh PRAGO MEDI- a uživateli zdravotních zařízení
CA s doprovodným programem a pomůcek, takže jsme předpoNON-HANDICAP konaném kládali větší zájem o zboží,“ říká
21. – 24.dubna v Praze. „Je zde Ing. Pavel Šefránek. Akci předjedinečná příležitost prezentace cházela dlouhodobá příprava a
našich aktivit a možnost nabídky tak věříme, že zastoupení dílny
výrobků jednotlivých dílen. Popr- na veletrhu nebude poslední.

Víc hlav víc vymyslí. To platí
i pro oblast sociálních služeb.
Proto se již od roku 2006 scházejí
pod hlavičkou komunitního plánování poskytovatelé sociálních
služeb, opavské radnice a těch,
pro které jsou služby určeny, aby
hovořili o žhavých tématech.
Během dubna uvítala Charita
Opava hned dvě návštěvy. Zástupci ze skupiny Péče o osoby
se zdravotními problémy si v
sociálně terapeutické dílně Radost měli možnost prohlédnout
prostory střediska. Druhou návštěvu pozvala vedoucí Denního
stacionáře pro seniory Jana Řehulková, jako manažerka skupiny Péče o seniory, kolegy z řady
organizací na jednání do stacionáře. Zúčastnili se zástupci města i opavských organizací.
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Střediska budou slavit
Den matek a Den dětí
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Stane se
• Další kolečko nových
zaměstnanců
V dubnu jsme zaznamenali
odchody do důchodu i nové
zaměstnance například v dílenských střediscích. Seznámení s Charitou, jejíž střediska jsou rozeseta od Velkých
Hoštic až po Vlaštovičky, proběhne ve druhé polovině května. Všichni noví jsou zváni
na půldenní exkurzi, při které
si mohou udělat celistvější
obrázek o organizaci, ve které
začínají pracovat.

• Křest knihy
na Albertovci

Den matek se slaví již tradičně a nyní je novinkou spojení organizačního týmu mateřského centra Neškola a Denního stacinonáře
pro seniory. Propojení služeb a akcí pro rodiny, děti a seniory, je dlouhodobým plánem těchto středisek

Denní stacionář pro seniory ve
spolupráci s Neškolou mateřským centrem chystají oslavu
Dne matek všem zaměstnankyním, dobrovolnicím a klientkám
Charity Opava.
Všechny ženy, které se věnovaly
či věnují dětem, si tuto malou
pozornost jistě zaslouží. Poděkování v podobě květiny a
kulturního programu je určitě
potěší. V úterý 12. května od

10 hodin jim zazpívají děti z
Církevní konzervatoře, v jejichž
prostorách se oslava bude konat.
Aby dětem nebylo líto, že jejich
svátek zůstane bez povšimnutí, rozhodlo se mateřské centrum Neškola, že uspořádá také
oslavu. Setkání rodin spojené s
opékáním, oblíbenou činností
všech malých i velkých správňáků proběhne 28. května odpoledne od 15.30 v Kravařích,

na zahradě farního úřadu. Děti
i rodiče čeká za pěkného počasí
opékání venku a hry v přírodě.
Při nepřízni počasí je připraven
náhradní program ve vnitřních
protostorách.
Oslavu naplánovalo mateřské
centrum s malým předstihem,
protože 1. června a o víkendu,
který mu bude předcházet, budou děti slavit na jiných místech.

První „Charitní radovánky“

Poezie na květen

Růže

Msgr. Josef VESELÝ

Klienti sociálně terapeutické dílny nezahálejí. Pilně nacvičují v
tanečních, neustále vylapšují prostory střediska novými dílky z
papíru, keramiky i pedigu. Nedávno navštívili aquapark v Kravařích. Možná, že už trénovali na jejich velkou sportovní akci.
„Charitní radovánky“ se totiž blíží.
„Charitní radovánky“, takový je covníci ze sociálně terapeutické
název první velké akce, kterou dílny Charity Hlučín a z příbude pořádat sociálně terapeu- spěvkové organizace Sírius, ktetická dílna RADOST. Den plný rá provozuje domov pro osoby
sportovního zápolení se usku- se zdravotním postižením.
teční 29. května 2009 v prosto- Těšíme se na hojnou účast a dourách dílen a na hřišti nedaleko fáme, že tato akce přinese spousCharity Opava.
tu krásných zážitků a úsměvy
Bude se jednat o akci plnou všech zúčastněných.
soutěží, her a sportovních úkolů, které budou plnit nejen naši
klienti, ale i pozvaní hosté. Na
„radovánky“ byla pozvána i dvě
další střediska Charity Opava a
pozvání přijali i klienti a pra-

A pro koho mám kvést
Paprsky pozlacená na
výsluní
chtěla bych osvěžit svou
vůní poutníky prašných
cest
A komu budu rozdávána
Mamince když porodila
dítě
ruce jež něžně pohladí
tě
A jistě budu zdobit
nevěstu
Jak znamení mne vezme
na cestu
do svého budoucího
domova
Já budu přístavem pro
kapky rosy
Na mně se jako perla
zatřpytí
a budu doprovodem pro
zpěvavé kosy
když trylkem trávu budí
z nebytí
A kdo mne utrhne
a komu budu dána
Ať láska rozhodne
kde bolestivá rána
nejvíce čeká
na můj skrytý lék

Galerie Albertovec pořádá
velmi zajímavé akce, často
spojené s koňmi. Loni zde
vystavili díla klientů Charity Opava a část výtěžku ze
svých aktivit věnovali těmto
střediskům. 24. května bude
pokřtěna nová kniha „Když
hříbata dorostou“ autora
Stanislava Hošáka se snímky
opavského fotografa Dalibora Gregora, který je známým
autorem řady úspěšných knih
s tematikou koní. Majitelka
Albertovce a Dalibor Gregor
chtějí ve spolupráci s Charitou pokračovat.

Napsali o nás
• Chráněnou dílnu
podpoří nadace

Změny letos čekají chráněnou dílnu na separaci odpadů
opavské charity ve Velkých
Hošticích, kde našlo práci 28
pracovníků s menším či větším zdravotním omezením.
„... podařilo se nám získat dotaci ve výši 300 tisíc korun z
Nadace OKD...,“ říká manager Sekce chráněného zaměstnávání Tomáš Schaffartzik.
Tyto peníze opavská charita
investuje do úpravy vnitřní
prostor, zateplení, podhledů,
nové elektroinstalace a topení.
Mladá fronta DNES,
30. března 2009

• Stacionář
slaví 14. narozeniny

Denní stacionář pro seniory
opavské charity slaví v březnu
již 14. narozeniny. „Někdo by
si mohl myslet, že starý člověk
už chce jen klid a pohodu. To
se určitě nedá říci o klientech
našeho stacionáře. U nás jsou
lidé veselí a rádi vtipkují,“ přiblížila vedoucí stacionáře Jana
Řehulková.
Mladá fronta DNES,
30. března 2009
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„Důležité je, aby lidské vyzařovalo nad profesním,“

říkají průkopnice Charity Opava a spoluzakladatelky Klubu sv. Anežky
Olga Rampáčková a Anna Foldýnová

S milými ženami plnými života jsme se k rozhovoru setkali v
Minoritském kláštěře, konkrétně v místnosti určené pro Křesťanskou knihovnu. Nevelký prostor naplněný nábytkem z první
poloviny dvacátého století a s regály až po strop zaplněnými knihami vytvořil atmosféru doby dávno minulé. Také většina našeho času byla věnována vzpomínkám. Povídaly jsme si ale také
o současných aktivitách členek Klubu sv. Anežky. Naše setkání
trvalo v příjemném duchu více než hodinu a přesto nebyla témata zdaleka vyčerpána.
* Jsem ráda,
že jste svolily
s rozhovorem. První
otázka
je
nasnadě.
Jak vypadala před dvaceti lety vaše
s e t k áv á n í ,
která nakonec vedla ke
vzniku Charity Opava?
Olga Rampáčková
(OR): Když
se
Anička
(pozn. Redakce: míněno Anna
Ekslerová)
vrátila z cesty
na svatořečení Anežky
České, přijela plná entusiasmu.
Sešly jsme se a ona řekla: „Holky, musíme s tím něco udělat.“
Napsaly se papírky s tím, jak by
kdo mohl pomoct a co by mohl
dělat. A díky cestě do Říma jsme
také přišly na název toho, co
vznikalo – SLUŽBA KŘESŤANSKÉ POMOCI. Půjčovaly jsme
třeba křesťanskou literaturu, byl
po ní hlad.
AnnA Foldýnová (AF): Naprosté
počátky našeho setkávání, které
vedlo ke vzniku Charity Opava,
ale sahají až do 70. let. Hluboko
do totality. Scházely jsme se ve
čtvrtky k modlitbě a popovídání, tak jsme si říkaly „Čtvrtečky“.
Vedl nás otec Titus. Po uvolnění
v roce 1989 jsme mohly konečně veřejně projevovat svou víru
a instalovaly jsme do kostela
schránky a plakáty, které vyzývaly k různé pomoci. A pomoc
se rozrůstala. Nejprve všechno
dělali dobrovolníci. Pak byla
prvním zaměstnancem Anička
Ekslerová.
* Skloubit rodinu, práci a dobročinnost je náročné. Jak to
bylo s rodinou paní Rampáčková? A s dětmi? Blíží se Den

matek…
OR: Vážila jsem si vždycky, že
manžel řekl svůj názor na věc.
Zpětná vazba je nutná. Někdy
jsem ho i trochu přemluvila ke
spolupráci, byl psychiatr. Děti
Aničky Ekslerové pomáhaly s
radostí, naše děti to braly s odstupem, takovým tím zdravým
odstupem. Starší dcera přesto v
Charitě dobrovolničí, dělá zážitkovou skupinku s Dášou Sližovou (pozn. Redakce: aktivita
Chráněného a podporovaného
bydlení pro duševně nemocné).
Doba se hodně změnila. Maminky si musí umět dobře čas
zorganizovat. Když chce člověk
dělat ještě něco navíc, je dobré,
aby byly děti odrostlejší.
AF: Vzpomínám si, jak jednou
manžel Olgy řekl: „Musím se
podívat do oddacího listu, jestli
jsem ženatý s Olgou nebo s Charitou.“ Já jsem jako učitelka byla
s dětmi srostlá vždy. Mohla jsem
se tomu, co se dělalo, věnovat
plně. Zvláště o prázdninách jsme
pořádali před revolucí tábory, to
bylo úžasné.
* Jak byste shrnuly Vaše životní
krédo?

OR: To nevím, jestli bych tak
úplně nazvala krédem… Občas
mi někdo řekne: „Proč Ty to
vlastně děláš?“ Nemůžu jinak!
Vyjadřuji tím své křesťanství.
Ostatně : „Čím víc člověk dává,
tím víc dostává.“
AF: Nepřipadalo mi nikdy, že
bych dělala něco navíc. Jednám
podle toho křesťanského:

„Miluj bližního svého jako sám
sebe.“ A já se mám hodně ráda!
(smích)
* Jak se díváte na Charitu Opava dneska? Je něco co byste v
Charitě změnily?
OR: Dříve jsem byla v Radě
Charity, teď už ty poměry tolik
neznám. Dokonce jsem si dneska vzala s sebou zápis z roku
2000, kde jsme tvořili poslání
Charity Opava, bylo mnohem

Mgr. Anna
Foldýnová
• BYDLIŠTĚ: Opava
• RODINA: svobodná
• STUDIUM: Pedagogická

fakulta v Ostravě

• ZAMĚSTNÁNÍ: učitelka

na 2.stupni ZŠ, aprobace
přírodopis, zeměpis
děti v
jakémkoliv věku, četba
•

KONÍČKY:

delší a jiné než teď. Když odešla
Anička Ekslerová, bylo v Charitě
asi 180 zaměstnanců. Všichni se
mezi sebou znali a panovalo přátelské ovzduší. Mluvilo se o tom,
co je dobré i špatné. Myslím, že
je důležité, aby lidi, kteří Charitu
vedou, dnes podporovali porozumění v mezilidských vztazích.
AF : Řád být
musí,
ale
lidské by se
nemělo vytrácet. Měl
by se pěstovat duch
porozumění, který tu
vždy
byl.
„Co chceš,
aby jiní činili
Tobě, čiň Ty
jim.“ Výsledkem by mělo
být, aby lidé
chodili do
práce rádi.
*Chcete
něco vzkázat čtenářům
Domovníku?
OR: Dělat
zájmovou
činnost bez
uspokojení není dobré. Musí vás
to bavit, jinak to nedělejte.
AF: Bůh mě postavil na místo,
kde jsem. Člověk musí být realista a vědět, co zvládne. Člověk
má vědět, kam patří.
PODĚKOVÁNÍ
O.RAMPÁČKOVÉ NA STR. 6

RNDr. Olga
Rampáčková
• BYDLIŠTĚ: Opava
• RODINA: vdova, 2 dcery

a 3 vnoučata

• STUDIUM: farmacie v

Brně, doktorát v Bratislavě

• ZAMĚSTNÁNÍ: Galena

–
klinické
zkoušení
léčiv, v Charitě Opava
dobrovolník,
krátce
zaměstnanec
• KONÍČKY: četba, práce v

domácnosti, dříve sport –
plavání, bruslení, lyžování

HYDE PARK
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Když láska bolí

Gabriela LUKŠÍČKOVÁ

Je smutné, že i láska má svou
odvrácenou tvář. Kupříkladu
známá britská herečka Keira
Knightleyová se veřejně postavila proti domácímu násilí páchaném na ženách. Herečka se nechala naﬁlmovat, jak je mlácena
svým ﬁktivním přítelem poté,
co se jakoby vrátí domů z celodenního natáčení. Klip ukazuje,
jak se Knightleyová vrací domů,
kde už na ni čeká její přítel, který
na ni začne okamžitě verbálně a
následně i fyzicky útočit kvůli
domněnce, že ho podvádí s nějakým hercem. Celý klip působí
opravdu reálně a je zakončen větou: „Není čas, aby někdo zvolal:
‚Klapka!‘?“

Bohužel pro mnohé ženy, ale i
některé děti, muže či seniory, je
domácí násilí životní realitou,
nejen útržkem z klipu.
Domácí násilí je velmi rozšířený
a současně nejméně kontrolovaný druh násilí. Zahrnuje v sobě
všechny projevy fyzického, sexuálního a psychického teroru
páchaného mezi jednotlivými
členy rodiny.
V naprosté většině odhalených
případů je pácháno muži vůči
ženám nebo dětem.
Charakteristickým rysem tohoto násilí je jeho opakování,
dlouhodobost a každodenní přítomnost. Jedná se spíše o opakované násilí, které svou povahou
a intenzitou naplňuje skutkovou
podstatu některého z trestných
činů.
Odborníci, kteří se zabývají
domácím násilím, vypracovali
Bezpečnostní plán a další podobné dokumenty, pomáhající
obětem, aby se ubránily násilí,
které může končit i smrtí.
Existuje sít poraden a specializovaných linek, institut vykázání (násilná osoba může být
policisty vykázána na deset dní z
domu, aby si oběť mohla zařídit
nezbytné věci k řešení situace a
aby nadále nedocházelo k domácímu násilí) a školení sociální

pracovníci jsou také připraveni
obětem poskytnout pomoc na
linkách důvěry.
Pokud víte o někom, kdo je domácím násilím ohrožen, neváhejte a předejte mu níže uvedené
kontakty. Můžete tím zachránit
život.
(autorka je manažerka Sekce PR)

Kam se mohou oběti obrátit:
* Elim Opava,
poradna pro oběti násilí
Rolnická 21a
Opava-Kateřinky
tel. 553 653 239
* Linka důvěry v Opavě
Denně 10-06
tel. 553 612 780, 736 149 142
* DONA linka,
pomoc obětem domácího násilí
tel. 2 51 51 13 13

Sociální práce

S klienty se vydáme přes hranice

Partnerem evropského projektu
přeshraniční spolupráce se stalo
středisko Chráněné a podporované bydlení.
Projekt nese název „Kultura,
vzdělávání a rekreace jako základ polsko-českého partnerství
lidí s omezenou způsobilostí“ a
umožní klientům a pracovníkům
Charity Opava, načerpat nové
zkušenosti a uzavřít partnerství
v polském zařízení Paňstwowy
zakľad opiekuňczo-leczniczy w

Miedzybrodziu Žiwieckim.
Zařízení je určeno 232 pacientům, jeho poloha umožňuje jak
léčbu, tak terapie a odpočinek.
Spolupráce vychází ze strategických plánů rozvoje pohraničí,
Euroregionu Beskydy, rozvoje
Slezského vojvodství aj.
Vzhledem ke speciﬁckým problémům osob s duševním onemocněním nedochází vždy k
naplňování jejich potřeb. Osobám, které jsou z důvodu svých

Duchovní slovo

psychických omezení nebo nemoci sociálně vyloučeny, chce
projekt umožnit kulturní vyžití
a rekreaci.
Cílem je také podpořit omezené
regionální možnosti vyžití těchto osob a využít přitom speciﬁcký ráz našeho pohraničí.
Spolupráce umožní rozvoj partnerství osob s duševním onemocněním na obou stranách
hranice formou kulturních,
sportovních, vzdělávacích a rekreačních aktivit.
Součástí je také výměna zkušeností mezi pracovníky, kteří o
výše uvedenou cílovou skupinu
pečují.
Projekt bude sloužit jako základ
dlouhodobého polsko-českého
partnerství. Naplánována jsou z
české strany dvě setkání v Polsku, 12.-14. května a 2.- 4. června 2009.
O dalším vývoji projektu budeme informovat na stránkách
Domovníku i jinými cestami.
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ
a Dagmar SLIŽOVÁ

• Slovo na květen

Konečně začátkem května mohu
s radostí přeposlat jarní pozdrav.
Když se podíváme jak venku
všechno rozkvétá, tak opravdu
máme možnost pochopit, co je
to jaro. Tímto chci navázat na
myšlenku z minulého čísla Domovníku.
Nedá mi nepřipomenout, že
stále slavíme velikonoční dobu
a spolu s celou církví se připravujeme na Slavnost Seslání Ducha svatého. Měsíc květen je čas,
ve kterém se děti připravují na
první přijímání.
Dále je především květen měsícem zasvěceným Panně Marii.
To především proto, že zrovna v
květnu se většinou konala zjevení Panny Marie. Vzpomínáme
především Mariino zjevení, které se konalo ve Fatimě od května do října 1917. Toto Mariino
zjevení můžeme říci, ovlivnilo
dějiny světa ve dvacátém století.
Už před Velkou říjnovou socialistickou revolucí Matka Boží
říkala, že to, co zrovna začíná v
Sovětském svazu, zvané komunismus, nemá poslední slovo. A
už v roce 1917 mluvila o obrácení Ruska. Co si pamatujeme,
v dějinách spojujeme s událostmi, které začaly v osmdesátých
letech dvacátého století. S Fatimou je spojeno Fatimské tajemství, jehož obsah celkově prozradil Boží služebník Jan Pavel
II. v jubilejním roce 2000. Třetí
Fatimské tajemství přímo navazuje například na atentát na
papeže, který se konal 13.května
1981 přímo na výročí Fatimského zjevení.
Vidíme, že kromě krásy přírody,
nám měsíc květen říká hodně o
věcech, které se týkají duchovní
oblasti. Matka Boží nám navíc
říká v každém svém zjevení, že
budoucnost světa záleží také na
naší zbožnosti. To znamená na
našem vztahu k Pánu Bohu. A
to je především modlitba a pokání.

otec Mieczyslaw
AUGUSTYNOWICZ
(autor je spirituál
Charity Opava)

LIDÉ
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PODĚKOVÁNÍ
O. RAMPÁČKOVÉ
ZE STR. 4
„Chtěla bych poděkovat
Aničce Foldýnové. Blíží se
její životní jubileum. A já
jí chci poděkovat, že mne
v době komunistického
režimu měla odvahu vzít
do společenství věřících
lidí. Anička byla od
začátku u všeho. Nikdy
se nebála. Chci jí moc
poděkovat.“

* Paní Miroslava WOLFOVÁ, zástupce vedoucí Chráněné dílny sv. Josefa, oslaví v
květnu kulaté narozeniny. Přejeme Ti hojnost zdraví, pokoje a štěstí v osobním životě. A také nezbytné pevné nervy při náročném zvládání úkolů v práci.
Zaměstnanci Chráněných dílen

Blahopřejeme
* Členka rady Charity Opava a bývalá

ředitelka Anna EKSLEROVÁ oslaví v
polovině května narozeniny. Přejeme jí Boží
požehnání, zdraví a stále optimistický pohled
na život. Děkujeme za práci, kterou jste pro
Charitu Opava vykonala a stále konáte.

Olga RAMPÁČKOVÁ
Vzdělávání

Zaměstnanci Charity Opava

• Metody sociální práce

• Prázdniny s tancem

Taneční tábor pro děti a dospělé s výukou latinsko amerických a standardních tanců,
moderny a jazzu proběhne v
Hlavnici u Opavy od 5. do 11.
července. Určen je pro začátečníky a pokročilé – děti od
6 let, mládež a dospělé, pro
Ty, jež chtějí trávit čas aktivně
tancem - „Roztančete své tělo,
staňte se mistry“!
Podrobnosti na www.holos.cz
v nabídce akcí. Pozor! Uzávěrka 30. května!

• KPMG pro neziskovky

Ojedinělý vzdělávací projekt
určený ROK společně – KROK
dopředu byl slavnostně zahájen v Praze. Pracovníky deseti
neziskových organizací, které
byly vybrány, proškolí odborníci společnosti KPMG Česká
republika například v oblastech účetnictví, daní, tvorby
rozpočtů či psaní výročních
zpráv. Součástí půlročního
vzdělávacího programu bude
také řešení konkrétních úkolů.
Partnerem projektu je obecně prospěšná organizace Neziskovky.cz.

Info servis

Jubilea

Poděkování

Vzdělávací centrum SLU v Krnově nabízí 12. června od 8.15
do 18.30 hodin akreditovaný
kurz Uplatnění základních
metod sociální práce v praxi. Místo konání Krnov nebo
Vrbno po Pradědem, cena
1.160- Kč +19% DPH. Lektor
Mgr. Monika Chrenková. Více
informací na tel. 554 614 352 a
emailu vendula.menzlova@slu.cz.
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* Naši spolupracovníci Věra BINDÍKOVÁ, Jarmila KMINKOVÁ

a Richard DOŠLA oslaví v květnu své narozeniny. Přejeme vám
ať se daří v práci i doma a máte stálé zdraví a radost ze života.
Spolupracovníci z Chráněných dílen
* V květnu oslaví své narozeniny naši zaměstnanci Iveta

DUNKOVÁ, Václav FIŠER, Jana FUSSKOVÁ, Marie GRIMOVÁ,
Lenka KAVANOVÁ, Zbyněk KORBEL, Blanka KURINCOVÁ,
Marie LAIFERTOVÁ, Marie MROVCOVÁ, Rudolf ONDRÁŠEK,
Helena SMĚJOVÁ, Daniel SOŠKA, Renata ŠENKOVÁ, Stanislav
ŽIDEK. Přejeme jim hodně štěstí, zdraví a máj plný lásky.
Redakce

Listárna Domovníka
Natáčení se líbilo

Vážená paní Vicherková,
děkuji za Váš milý dopis týkající se natáčení pořadu ČT, studio
Ostrava pro Pomozte dětem!. Jsme rádi, že se vám natáčení líbilo. I my každoročně oceňujeme atmosféru, jakou kolegové z ČT
dovedou při těchto natáčeních vytvořit a která je vždy patrná i z
obrazovky, při sledování záznamu pořadu.
Na natáčení jsme se bohužel nepotkaly, tím víc mne potěšila Vaše
reﬂexe.
S pozdravem,
Blanka ŠRÁMKOVÁ,
vedoucí projektu Pomozte dětem!
Nadace rozvoje občanské společnosti

Děkujeme za uznání

Zdravím Vás paní Lukšíčková,
děkujeme za uznání (pozn.Redakce: za uspořádání Dne humanity, na který jsme byli přizváni s prezentací), velmi nás to potěšilo.
Nezlobte se, že jsme tak rychle nereagovali na původní email, ale
bohužel student, který měl fotografovat onemocněl a máme pouze
ﬁlmovou nahrávku.
Podařilo se mi však zjistit, že další student sám iniciativně fotil a
fotky ze Dne humanity si můžete stáhnout na těchto stránkách:
http://georgebiker.rajce.idnes.cz/.
Ještě jednou Vám děkujeme za ochotu nám pomoci s realizací Dne
humanity.
Kamila TKÁČOVÁ, Slezské gymnázium v Opavě

Pište nám!

Informujeme
• Fotosoutěž ve
Žďáru nad Sázavou

Fotosoutěž Můj svět, již po
tři roky pořádaná Charitou
Opava, bude vystavena v kulturním domě ve Žďáře nad
Sázavou. Záštitu nad výstavu převzala Oblastní charita
Žďár nad Sázavou. Přejeme,
aby se výstava vydařila a zúčastnilo se jí co nejvíce diváků.

• Prodej dětského
oblečení z druhé ruky

„Prodej dětského oblečení z
druhé ruky“ pro maminky
proběhl ve dnech 23. a 24.
dubna v mateřském centru
Neškola.

• Workshop ubrouskové
techniky na textil

V pátek 29. května od 9. do
13. hod. pořádá mateřské centrum Neškola ve spolupráci s
Optysem ve svých prostorách
workshop ubrouskové techniky. Více informací na tel. 733
676 707.

Nepropásněte
• Pozvánka na
zahradní slavnost

OREL
jednota Slavkov
Vás srdečně zve na Zahradní slavnost.Program: cvičení
maminek s dětmi, loutkové
představení - „Divadlo babky Miládky“ z Ostravy, Schóla ze Slavkova, Chlapecký
sbor Karla Kostery, Cimbálová muzika při ZUŠ Opava,
hudební skupina Heryánovi
z Kujava, na hřišti hry a soutěže pro děti. Občerstvení
zajištěno.Jste zváni v neděli
24. května ve 14.30 hod. do
orelského a farního areálu ve
Slavkově u Opavy.

• Zajímavá přednáška
na univerzitě

Česká křesťanská akademie,
místní skupina Opava ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě zvou na přednášku „Peníze nebo život?!
- Ekonomie a úděl člověka“.
Přednáší Prof. ing. Lubomír
Mlčoch, CSc. z Karlovy univerzity Praha; 14. května, 17
hod., přednáškový sál Slezské univerzity, Hauerova ul.,
Opava.

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
a příznivce. Tel. a fax: 553 612 780, 553 612 788, e-mail: redakce@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz. Květen 2009.

