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Dále čtěte:

• Vymyslete nový název

střediska (str. 2)

• Rozhovor se Štefanem

č. 6 – ČERVEN 2009

Gúberou
(str. 4)
• Vše nejlepší, pane
řediteli! (str. 6)

CITÁT MĚSÍCE: „Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost.“
JEAN DE LA BRUYÉRE, francouzký esejista a moralista (1645-1696)

Fotbalisté pomohou Mravenečku
Na co se můžete těšit...
Foto z loňského ročníku

Módní přehlídka agentury Marlen
Lenky Burdové.

Tým organizátorů ani letos nezklamal, „Pomozte postiženým dětem“ se koná v plné
parádě.

Již osmý ročník fotbalového odpoledne, jehož výtěžek je určen
Dennímu stacionáři pro děti a mládež s kombinovanými vadami
Mraveneček, pořádá Okresní fotbalový svaz (OFS) Opava. Těšit
se můžete na fotbalová utkání profesionálů, benjamínků i
program pro děti i pro dospělé. Tato charitativní akce si rok
od roku získává díky aktivitě OFS Opava stále více diváků a
pozornosti.
„V prvním ročníku v roce 2002 poníkovi.
jsme Charitě předali částku Letošní ročník akce „OFS po5700 korun. V roce 2008 už to stiženým dětem“ se uskutečbylo 251800 korun. A dohro- ní v sobotu 20. června od 12
mady za všechny ročníky už hodin na fotbalovém hřišti v
to je přes tři čtvrtě milionu,“ Kravařích u Opavy za účastí
hodnotí předchozí ročníky týmů O2, Ostroje, Hanácké
jeden z organizátorů Andreas Kyselky, OFS Opava, Závažné
Poruby či Starostů Opavska. V
Drastík.
„Na celou akci je dobrovolné hlavním utkání se v 17hodin
vstupné. Děti si budou moci střetnou družstva Sportovní
zdarma užít atrakcí i osvěžu- osobnosti Opavska a Rozhodjících drobností jako jsou na- čí 1. a 2. Gambrinus ligy. Jste
nuky nebo bonbony,“ doplňuje srdečně zváni!
Drastík.
Děti se také mohou vydovádět na dětském kolotoči, skákacím hradu, k vidění bude
módní přehlídka, mažoretky i
létající balón. Malí i větší odvážlivci si mohou vyzkoušet
minibiky, paintball a jízdu na
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ČERVEN

Školení ke standardům kvality

V prostorách Charity Opava proběhlo
školení zaměstnanců Denního stacionáře pro
seniory, Radosti – sociálně terapeutické dílny
a Chráněného a podporovaného bydlení v
oblasti Standardu č.2. Kurz vedl lektor Syrový
z agentury Curatio.

Pro nejmenší jsou připraveny různorodé
atrakce.
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Slovo ředitele
Dospěláci, smějte se
na nás děti!

První červen je Den
dětí.
Můj tatínek, který
na tomto
místě pravidelně píše vzkazy do Domovníku, mě proto poprosil,
abych Vám dospělákům tentokrát napsala něco já. A tak
Vám napíšu, co to znamená
být dítětem.
Má to své výhody i nevýhody.
Velký člověk má v porovnání
s malým pár nevýhod. Například má hodně starostí (někdy
zbytečných) a strašně málo se
směje. A to myslím dospělákům někdy může chybět. Malý
člověk se směje pořád a to je
výhoda. Největší výhoda a
největší dárek, který bychom
si my, všechny děti, od Vás
dospělých přály nejen na Den
dětí, ale pořád, každý den.
Tak se na nás smějte, milí dospěláci!
Alžbětka HANUŠOVÁ,
12 let,
dcera ředitele

Krásný Den dětí,
k tomu
ČERVEN
dobré vysvědčení
Romantický dům má závady
přeje
Bydlení v bývalé budově kláštera
je romantické, ale…
všem dětem i rodičům
Technický stav budovy Domu sv. Cyrila a

Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách není ideální. Budeme hledat řešení, jak
různorodé závady postupně opravovat.

Charita Opava

UDÁLOSTI V CHARITĚ
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Stalo se
• Den matek
Krásná oslava pro všechny
maminky, které mají vztah
k Charitě Opava, proběhla v
úterý 12. května v aule Církevní
konzervatoře v Opavě. Studenti
konzervatoře vystoupili se
skladbami Antonína Dvořáka,
Karla Bendla, Jaroslava Křičky
a dalšími.

Soutěž o nový název
Střediska vzájemné pomoci

Výsledkem zpětné vazby od okolí může být změna. Manažerka
Sekce sociální pomoci spolu s týmem se rozhodla začít takzvaně
odznova. První změna by se měla týkat názvu Střediska vzájemné
pomoci.
„Už delší dobu po převzetí vede- tí změnit název střediska. „Tři
ní Střediska vzájemné pomoci klienti se mne v poslední době
mne napadalo, že máme velmi ptali, co vlastně znamená náširokou cílovou skupinu. Ani zev Středisko vzájemné pomoci.
náš název přesně neurčuje, jaké Když jsem se nad tím zamyslela,
služby vlastně poskytujeme,“ vy- a nejen já, nevím, jak bych odposvětluje Bc. Katarína Durkáčová věděla krátce a stručně. Středisko
důvody, které vedly k rozhodnu- vzniklo v roce 1991, od té doby

se potřeby lidí a náplně práce sociálních pracovníků velmi změnily. Proto jsme se rozhodli pro
poměrně radikální změnu a to
změnu názvu.“Aby Sekce nebyla na tuto podstatnou změnu
sama, rozhodla se manažerka
pro zapojení ostatních kolegů
z Charity. Vyhlašuje soutěž o
příhodný nový název Střediska
vzájemné pomoci.
Pro Vaši inspiraci poskytují zaměstnanci Sekce návrh nového
poslání. To zní: „Posláním nový
název střediska je poskytovat
ambulantní krizovou pomoc lidem, kteří svou obtížnou životní
situaci vnímají jako neodkladnou a naléhavou a nemohou
nebo nedokáží ji v dané chvíli
zvládnout vlastními silami.“
Středisko bude nadále poskytovat služby osobám v krizi. Dojde k užšímu propojení spolupráce se středisky Linka důvěry
a Občanská poradna.
Své nápady můžete posílat na
e-mail:
durkacova.k@charitaopava.cz
do 31.července.
Vítězný nápad bude odměněn.

Teambuilding
aneb učí se i vedení

Kolečko
po Charitě

• Prodej Chráněných
dílen opět úspěšný

Mimořádně úspěšná byla
tentokrát návštěva Chráněných
dílen v lázních Klimkovice.
Poděkování patří také obsluze
stánku, bez milého úsměvu
a profesionálního přístupu
by výsledek nebyl tak dobrý.
Dosáhli jsme nejvyšší tržby v
historii a bylo pořád co dělat.
K celkové výborné atmosféře
přispělo téměř letní počasí.
Pozitivní byla i
obměna
sortimentu a termín, ve kterém
jsou ve většině ﬁrem a podniků
vypláceny mzdy.

• Změny v Sekci PR

Budoucnost Charity Opava
závisí na naší společné snaze
neustále zkvalitňovat práci.
Proto proběhly i významné
změny v Sekci Public relations.
Vrcholové vedení Charity
Opava se rozhodlo, že přiřadí
zaměstnankyně recepce pod
Sekci Public relations. Vedoucí
se stala Ludmila Vicherková.

Kalendárium

Logo Střediska vzájemné pomoci.

* 5. června 1991 b y l a
Oblastní Charita Opava
ustavena
jako
účelové
zařízení
římskokatolické
církve
s
delegovanou
právní subjektivitou, jeho
ředitelkou se stala RNDr.
Anna Ekslerová.
* V červnu 1999 proběhl
1. ročník Sluníčkového
odpoledne
* 10. června 2000 se
uskutečnila
p o u ť
Charit
ostravsko-opavské
diecéze k Panně Marii ve
Skále do údolí Odry.
* V červnu 2002 byl zahájen
projekt Dživas Jekhetane
(Žijeme společně) - Mozaika
- rozvoj výchovných a
poradenských
služeb
zaměřených na romskou
menšinu na Opavsku
* 18. června 2004 uspořádal
Okresní fotbalový svaz 3.
ročník akce s názvem Hřiště
plné
rozhodčích,
jehož
výtěžek věnoval Stacionáři
Mraveneček.
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Logické úlohy bývají oblíbenou součástí výcviků. Zkuste je ale řešit v týmu...

Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Taky se ale může něčemu naučit.
Vedení Charity Opava funguje už více než rok. Mezi pracovními
povinnostmi není vždy jednoduché najít čas na rozvoj důvěry a komunikace v týmu, případně osobnostní rozvoj. Protože se snažíme
být učící se organizací, vedení si vyhradilo tři dny na to, aby se spolu poprvé setkalo na takzvaném teambuildingu.
Teambuilding znamená doslov- nikace a příležitost pro členy,
ně budování týmu. Proto, aby se aby mohli být hrdí, že jsou soulidé cítili v pracovním kolektivu částí týmu. Důležité také je, aby
dobře a pracovali efektivně, je sdíleli stejný názor na pojetí prázapotřebí několika věcí. Jednou ce, představy o rozdělení moci
je sociální identiﬁkace, to zna- a vnímali stejnou kulturu týmu
mená, že lidé v týmu cítí, že k i organizace. V tomto případě
sobě patří. Podporuje ji vědomí můžeme mluvit o sociálních revlastních hranic, účinná komu- prezentacích.

Seznámení se s prací všech středisek Charity Opava 26. května
absolvovalo dalších 12 zaměstnanců.
Skupina byla výjimečná převahou mužů a to zejména z Chráněné technické dílny. Další zaměstnanci byli z Chráněné dílny
v Jaktaři, z Vlaštoviček, Charitní
pečovatelské služby a technický
pracovník ředitelství.

Možná to zní složitě, ale lektoři
kurzu Mgr. Petr Mišík a Mgr.
Jan Firla (z neziskové organizace
Valíme se…, o.s.) dokázali z teambuildingu udělat velmi poutavou záležitost. Více než desetileté zkušenosti s vedením kurzů
pro širokou veřejnost zúročili na
květnovém setkání vedení Charity. Patří jim velký dík za bohatý
program, kde dali všem členům
šanci se projevit, poučit i pobavit a zažít úspěch v různorodých
činnostech.
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Blíží se desátý ročník
Sluníčkového odpoledne

Sluníčkové odpoledne na první fotce v roce 2003 a na druhé fotce v loňském roce. Změnily se soutěže, organizátoři a vyrostly děti.
Podstatné zůstalo... Sluníčková nálada.

Věřte tomu nebo ne, ale je to právě deset let, co poprvé Charita Opava pořádala Sluníčkové odpoledne. Od té doby Charita
vyrostla a Sluníčkové odpoledne taky. To letošní bude v rytmu
tance a hudby. Doufejme, že nám bude přát i počasí a užijeme si
roztančené sluníčko. Těšit se mohou nejen děti, které tímto oslaví začátek prázdnin, ale všichni zaměstnanci a příznivci Charity
Opava. Zvlášť vítanými hosty budou Tříkráloví koledníci.
Přijďte se pobavit 26. června do a živá hudba. Těšit se můžete i
areálu ředitelství Charity Opava na bleší trh. V průběhu června
na Přemyslovců 26 a dejte dětem je možné donést zachovalé věci
i sobě malý dárek. Sluníčkové jako upomínkové předměty,
odpoledne bude začínat v 15 ho- sklo, bižuterie, hodiny, budíky,
din. Již tradičně bude připrave- které už doma nevyužijete, do
na zábava pro děti, občerstvení Chráněné dílny sv. Josefa. Výtě-

žek z prodeje bude předán středisku Charity Opava.
Zaměstnanci a dobrovolníci
Charity Opava si každoročně
připravují program pro všechny školáky, kteří se po celý rok
snažili.
Pro děti budou přichystány
atrakce a soutěžní hry.
Dospělým přijde k duhu posezení s hudbou oblíbené dechové kapely Kobeřanka a country
skupiny Karavana.
Jste srdečně zváni!

Akce Cihla s Monikou Žídkovou

ve svém nabitém programu našla chvíli k podpoře mentálně
postižených osob.
Beneﬁční cihlu můžete také zakoupit již od 11. května do 10.
července v Krámku u Josífka a v
obchůdku v supermarketu Terno. Obyvatelé Domu sv. Cyrila a
Metoděje ve Vlaštovičkách všem
děkují za pomoc, které si velmi
váží.

Akci cihla snad ani není zapotřebí představovat. Na předchozí
tři ročníky této beneﬁční akce, během níž můžeme zakoupením
jedné cihly pomoci mentálně postiženým osobám, letos naváže
již čtvrtý ročník. A také letos plánujeme na náměstí setkání se
známými osobnostmi, které přijdou tuto akci podpořit. Celebritou letošní Akce Cihla a její patronkou v Opavě je Miss České
republiky 1995 a Miss Europe 1995 Monika Žídková.
Na opavském Horním náměstí Ve středu 3. června dopoledmůžete od středy 3. do čtvrtku ne se můžete těšit na orientální
4. června od 9 do 17 hodin opět tanečnici Afru. Finalistka Miss
navštívit stánek Charity Opa- orient 2007 a provozovatelka tava a potkat mentálně postižené nečně–relaxačního studia přijde
osoby, kteří se na akci podílí. podpořit prodej a můžete si s ní
Postavte věž z cihel, napište pěk- popovídat nejen o orientálním
né vzkazy a setkejte se známými tanci.
osobnostmi.
Kravařská rodačka a úspěšná
Výtěžek letošní akce je určen na maminka dvou dětí Monika
dovybavení chráněného bydlení Žídková za Vámi přijde na Horv Domě sv. Cyrila a Metoděje ve ní náměstí ve čtvrtek 4. června
Vlaštovičkách.
dopoledne. Jsme velmi rádi, že i
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Stane se
• Oslava
sv. Cyrila a Metoděje
ve Vlaštovičkách

Obec Vlaštovičky spolu s Domem sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené Charity Opava srdečně zvou v sobotu 4. července na oslavu u
příležitosti svátku sv. Cyrila
a Metoděje. Oslava bude zahájena v 15 hodin mší svatou
v kapli domu. Návštěvníci si
pak budou moci prohlédnout
prostory domu a přilehlé
chráněné dílny, kde budou její
zaměstnanci předvádět ukázky výroby tkaných a keramických předmětů. Doprovodný
program bude probíhat od
16 hodin na přilehlém hřišti.
Přichystány jsou atrakce pro
děti, živá hudba a další vystoupení.

• Druhé kolo
pobytu v Polsku

Chráněné a podporované bydlení se připravuje na
druhý pobyt v zařízení pro
duševně nemocné v Miedzybroziu Bialskim. Tentokrát
si připravili na oplátku pro
hostitele bohatý program.

Napsali o nás
• Charitní cihly jsou
už v prodeji

V letošním roce pokračuje celonárodní sbírka na podporu
mentálně postižených, Akce
Cihla, do které se znovu zapojila také opavská Charita.
Cihly si na kontaktních místech mohou zájemci koupit za
sto korun až do 10. července.
Veřejná prodejní akce se také
uskuteční 3. a 4. června na
Horním náměstí.
Opavský a hlučínský Deník,
18. května 2009

• Charita zahájila
příhraniční spolupráci

• Monika Žídková
4. června od 9 do 12

• Afra
(Eva Grambal
Bezdíčková)

3. června od 10 do 12
Horní náměstí

Opavské charitní středisko
Chráněné a podporované bydlení zahájilo příhraniční spolupráci s polským zařízením
Paňstwowy Zakľad Opiekuňczo-Leczniczy w Miedzybrodziu Bialskim. Skupiny obou
zemí se poprvé sešly 12. až 14.
května v polském městě Žywiec, v jehož okolí je hodně příležitostí k aktivní i pasivní činnosti. Kromě relaxace si klienti
z obou stran hranice změřili
síly ve sportovním klání.
Opavský a hlučínský Deník,
21. května 2009

ROZHOVOR MĚSÍCE
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„ Mám dar vidět, co bývá očím skryté,“

říká vedoucí keramické Chráněné dílny sv. Josefa Štefan Gúber
V Charitě Opava dřímají skryté talenty. Štefan Gúber je vedoucím keramické dílny již nějakou dobu. Za jeho působení získaly
výrobky svůj osobitý charakter a profesionální úroveň. Nenápadný, skromný člověk, který nevypadá na svůj věk, je velmi činorodý a nápaditý. Jeho velkou vášní je fotograﬁe. Tak by se dal ve
zkratce charakterizovat Štefan Gúber.
* Nečekala jsem, že tak hladce
svolíte s rozhovorem. Vypadáte
velmi uzavřeně, ale asi to tak
není. Jak byste se sám charakterizoval?
Jsem takový mezek, vytrvalý
a tvrdohlavý. Z existenčních
důvodů jsem musel dělat
něco jiného, než co
bych chtěl, nemohl
jsem se věnovat
tomu, co bych
rád. Ale věděl
jsem, že bych
mohl
dělat
něco jiného...
* Jaká je tedy
Vaše původní
profese?
Jsem vyučený
řezník, uzenář.
* Jak dlouho
vlastně pracujete v Charitě
Opava a co Vás
sem přivedlo?
Pracuji tady od
listopadu 2006.
Jeden můj známý občas něco kupoval v Chráněných dílnách. Věděl, že jsem
dělal keramiku a že jsem zrovna
neměl práci. Dal mi tip. Ze začátku to nebylo lehké, ale ukázal jsem nějaké svoje výrobky a
dohodli jsme se. Byla to situace,
kdy zrovna odcházela bývalá vedoucí.

* Kde můžeme Vaše dílka vidět? Určitě máte nějaké své
osobní úspěchy, povídejte…
Měl jsem více výstav.
V Praze
v Galerii Radost,
v
Brně i Ostravě.
Taky
kolektivní
výstavu
v Gdaňs k u .
Největší
úspěch
vidím

snažil šokovat za každou cenu.
Dokázal jsem se podívat na své
fotograﬁe cizíma očima a zhrozil
jsem se. Fotograﬁe, které vytvářím teď, jsou úplně jiné, optimistické, veselé, barevné. Portrét v
článku pochází z mé poslední
vernisáže, jsem vyfocený s Jindřichem Štreitem, kterého si velmi vážím.
*Chcete něco vzkázat čtenářům
Domovníku?
Třeba něco povzbuzujícího
(uvažuje a usmívá se).... „Peníze
nejsou všechno.“ Člověk musí
být rád, když si najde v práci to,
co je hezké.

Fotograﬁe Štefana Gúbera s
doc. Jindřichem Štreitem. Foto
Martina Gúberová.

Štefan Gúber

•BYDLIŠTĚ:

Město Albrechtice
žena,
děti, 2 vnoučata

•RODINA:
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•STUDIUM:

* Vaší velikou vášní je focení.
Co Vás k němu přivedlo?
Začátky nejsou moc zajímavé.
Ale asi mám dar vidět to, co
ostatní nevidí. Anebo to, co na
první pohled vůbec není zřetelné. Objeví to se například až u
vyvolání.

v tom, že jsem dokázal v určité
chvíli přestat. Snažil jsem se být
čistý, čitelný pro ostatní lidi. V
době největších úspěchů jsem
nelogicky, alespoň podle mých
přátel, skončil s fotograﬁí. Moje
fotograﬁcké příběhy, jako by se
mi vymkly z rukou a já jsem se

Slezská
univerzita,
tvůrčí fotograﬁe

obor

řezník,
uzenář, soukromě výroba
keramiky,
vedoucí
keramické dílny
•ZAMĚSTNÁNÍ:

• KO N Í Č K Y: f o c e n í

Posun ve tvorbě Štefana Gúbera je zřejmý na první pohled. Černobílá fotograﬁe je autoportrét z cyklu „Kácejí deštné pralesy“ a pochází ze sedmdesátých let 20. století.
Barevná fotograﬁe krajiny se stromy je dílem ze současnosti.
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Rehabilitace není jen cvičení,
ale i „praktická výuka“

Lucie LENNKOVÁ

Ráda bych vám přiblížila „sociální rehabilitaci“, kterou již několik let vyučuji u nás v Domě
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.
Říkáme jí zkráceně „praktická
výuka“. Někdo by si mohl pod
slovem rehabilitace představit
cvičení, fyzioterapii. Ale rehabilitovat mohou i lidé, kteří ztratili schopnost se o sebe postarat
sami.
Praktická výuka obsahuje několik základních činností. Klienti
se učí osobní péči, jedná se zejména o čištění zubů, mytí, koupání, sprchování, údržbu nehtů,
holení mechanickým a elektrickým holícím strojkem.

Důležitá je i péče o zevnějšek
jako líčení, rozlišování a třídění prádla, oblékání a obouvání.
Ani to, že někdo dovede pečovat o oděv není samozřejmostí.
Zašít prádlo, přišít knoﬂík nebo
vyžehlit může být pěkná dřina.
Nechybí ani nácvik domácích
prací, například utírání prachu,
vysávání koberců, zametání a
mytí podlahy, praní a úprava
lůžka.
Pro bližší představu mohu uvést,
jak probíhá například výuka
žehlení.
Nejdříve vysvětlím uživateli
služby funkce žehličky, popíšu
možnosti manipulace s žehlícím prknem a klient to pak pod
mým dohledem sám nacvičuje.
Pokud se jedná o žehličku novou, kterou si uživatel zakoupil,
označíme vhodným způsobem
regulátor teploty a regulátor napařování, nejlépe čísly v braillově
písmu nebo hmatovými čočkami. To podle úrovně rozlišovacích schopnosti daného klienta
a také podle tvaru žehličky. Je
třeba poté procvičit nastavování
teploty a síly páry.
Nejprve začínáme se studenou
žehličkou žehlit hladké rovné

věci jako je např. ručník, utěrka,
kapesník apod. Postupně, podle
materiálu žehleného prádla, přidáváme teplotu.
Následuje nácvik žehlení tvarově složitějších kusů oblečení,
jako jsou trička, mikiny, kalhoty
a na závěr také košile.
V počáteční fázi výuky užívám
více pokynů a rad. Postupně nechávám klientovi větší volnost,
jsem jen na blízku připravena
odpovědět na případné dotazy
a také zasáhnout v případě hrozícího nebezpečí či ohrožení klientova zdraví.
Délka konkrétní rehabilitace
je vždy individuální, záleží na
řadě faktorů, jako jsou získané
dovednosti, manuální zručnost
nebo vytrvalost.
(autorka je sociální asistentka)

Sociální práce

Šťastné děti mají líné rodiče

Jakkoliv se to zdá protichůdné
tvrzení, někteří odborníci i rodiče mu dávají zapravdu.
Samozřejmě kolik rodičů, tolik
názorů na výchovu. Že ani ta
přespříliš pečující či extrémně
tvrdá, není dobrá, si nemusíme
ani říkat.
Ale nadřít se nemusíme, přesto můžeme vychovat z dětí samostatné a spokojené bytosti.
Pokud nedáme dětem pokoj a
neustále je do něčeho tlačíme,

kroužky, učení, domácí práce,
stále je posunujeme. Pokud si
pak mají najít činnost samy, je to
problém, nudí se.
Novinář a spisovatel Tom
Hodgkinson dává pár tipů, které nazývá „manifestem líného
rodiče“.
1) Odmítám myšlenku, že rodičovství je dřina
2) Budu své děti nechávat na
pokoji a ony nechají na pokoji
mne

3) Odmítám vlezlý svět konzumu a drahých hraček, který obklopuje mé děti od narození
4) Budu číst dětem fantastické
příběhy bez jakéhokoliv morálního ponaučení
5) Náš dům bude plný hudby a
smíchu
6) Nebudu zbytečně utrácet za
drahé zájezdy, když je v naší
zemi tolik krásných míst, která
děti ještě neviděly
7) O víkendu se budeme válet v
posteli, co nejdéle to půjde, a poslední v pyžamu vyhrává
8) Nevnucujeme jeden druhému
své koníčky a názory
9) Čas je mnohem důležitější
než peníze
10) Šťastný nepořádek je lepší
než smutné uklizeno
11) Důležitost školních známek
se přeceňuje
Možná se to pro vás stane dobrou inspirací, co dětem můžete
nadělit ke Dni dětí nebo za vysvědčení.
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ

Duchovní slovo

• Přeji vám

hodně radosti

Červen nám zvěstuje dobrou zprávu, první letní den i
blížící se prázdniny. Dobrou
zprávou pro děti jsou nadcházející školní prázdniny.
Pro rodiče zase období dovolených. Měsíc na přelomu
jara a léta je příležitostí k
tomu, abychom si všimli, jak
čas rychle utíká.
Bude za námi polovina roku
2009. V době letní relaxace
máme možnost zamyslet se
nad tím, jestli tento uplynulý
čas byl dobře využitý. Myslím
si, že letní měsíce jsou dobou,
kdy si můžeme uvědomit, že
čas má v rukou Bůh, ale také
to, že nám ho dal k dispozici,
abychom s ním v rámci svobodné vůle nakládali. Můžeme rozjímat uprostřed krásné
rozkvetlé přírody a přidat k
tomu dojmy z letních výletů
a dovolených, povšimneme
si, že čas je spojený s krásou
světa. Člověk ho může smysluplně prožít nebo promarnit.
U příležitosti začínajícího
léta, se můžeme dívat v noci
na hvězdné nebe. Když se
podíváme do dějin, je tomu
právě 400 let, co byl poprvé použit dalekohled hvězdářem Galileo Galileem. A
proto UNESCO a Svatá stolice vyhlásila rok 2009 rokem
astronomie. Všem přeji krásné pohledy na oblohu plnou
hvězd a dětem radost z dobrého vysvědčení.

otec Mieczyslaw
AUGUSTYNOWICZ
(autor je spirituál
Charity Opava)

Poslední mše svatá
za Charitu Opava
před prázdninami
bude sloužena
ve čtvrtek 25. června
v 7 hodin ráno
v kostele sv. Petra a Pavla v
Opavě - Jaktaři.

LIDÉ
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Společenská kronika

Poděkování

Jubilea

Děkujeme
Marii
BENNKOVÉ za krásnou
výzdobu kaple v Domě sv. C.
a M. ve Vlaštovičkách

* Pavel VILÁŠEK oslaví začátkem června
krásné kulaté narozeniny, proto mu chceme
blahopřát.
Pavel po francouzsku vaří
a při tom se usilovně snaží,
jako dobrý, moudrý táta k dětem,
učit naše klienty jít světem
dál tak, aby se neztratili.
A tak Ti, kolego náš milý,
k Tvým krásným narozeninám chcem´přát,
ať jsi s nimi i námi vždycky rád,
tak jako my jsme moc rádi,
že tu jsi s námi.
Ať se Ti splní každé Tvé přání
a i když třeba někdy bouřka přijde,
ať Ti vždycky zase brzy slunce vyjde :-).

*

Zaměstnanci DCM
a Chráněné dílny ve
Vlaštovičkách

Vzdělávání
• Hodnoty jako nástroj
personálního řízení

Kurz společnosti Agnes bude
probíhat 24. června, lektor Jiří
Ježek. Bližší informace najdete
na:
http://www.agnes.cz/index.
php?cmd=page&id=184 .
AGNES, občanské sdružení,
Jelení 196/15, 118 00 Praha 1
– Hrad, mobil: 605 232 140.

• Kurzy společnosti
VEVA

Zdravé n-emoce (podle vyhlášky č.423/2004 Sb., č. JO
0507/09, 4 kredity), 20. – 21.
6. 2009, Praha, Cena: 1 500,(+ 19% DPH) Komunikace a
klientský přístup, 23.- 24. 7.
2009, Praha, Cena: 2 500,- (+
19% DPH) Efektivní řešení
konﬂiktů, 26. – 27. 8. 2009,
Praha, Cena: 2 500,- (+ 19%
DPH) Vedení lidí – koučování,
16. – 17. 6. 2009, Praha, Cena:
2 500,- (+ 19% DPH). Na tyto
kurzy platí sleva 1+1 zdarma.
Více informací na: www.veva.
cz.

• MUZIKOTERAPEU TICKÝ WORKSHOP I.

Zaměstnanci Chráněného a podporovaného bydlení

Blahopřejeme
* Říká se, že třináctka je magické číslo. Nevíme,

jak to vnímá náš pan ředitel Jan HANUŠ,
ale určitě je to jeho šťastné číslo. 13. června
totiž oslaví své narozeniny. Přejeme Vám
vše dobré, zdraví, rodinnou pohodu, hodně
síly k vedení naší Charity a Boží požehnání.
Za radostí ubírá se strast,
ta následovnici slávu provolá.
Tak jdou a jsou a jdou,
jak kolo točící se dokola.
Tibetská moudrost

Zaměstnanci Charity Opava

* Již tak početnou „rodinu“ chráněných dílen jsme v květnu rozšířili

o další potomky. Naší bývalým sociálním pracovnicím Verunce
ŠUGAROVÉ a Kamilce KUPKOVÉ se narodily dcery. Přejeme
dcerám Zitě ŠUGAROVÉ a Amálce KUPKOVÉ hodně zdraví a
radosti, spokojenosti a maminkám pevné nervy při výchově svých dětí.
Zaměstnanci Chráněných dílen

Společnost SPAS Praha pořádá jednodenní kurz – teorie a
techniky aktivní a receptivní
muzikoterapie. Termín: 20.
června 2009, 8 hodin společné
práce, 850,- Kč. Lektorka: Iryna Rusanovič. Více informací
na www.spas-praha.com.

* V měsíci, kdy se láme rok do své druhé poloviny oslaví své

• DCHOO zve
na Ukrajinu

a osobní pohody přejeme našim červnovým oslavenkyním:
Petře HRBÁČOVÉ, Hance HAASOVÉ, Lence BARTESKOVÉ.

Na Zakarpatí organizujeme již
několik let letní brigády a tak
Vás všechny zveme na pracovně-poznávací cestu na Ukrajinu. Termíny: 28. června – 5.
července a 31. srpna – 6. září.
Zajistíme cestu, ubytování,
stravu a program na místě, a to
za neuvěřitelných 1 000,- Kč.
Kontakt:
adopce.dchoo@caritas.cz

narozeniny naši kolegové Eva PISKÁČKOVÁ, Ivana KVITOVÁ,
David NEORAL, Silvie LARISCHOVÁ. Přejeme jim hodně
zdraví, spokojenosti a příjemných chvil strávených nejen v práci.
Zaměstnanci Chráněných dílen
* Vše nejlepší k narozeninám, hlavně zdraví, štěstí, moře lásky

Kolektiv pracovníků DCM Vlaštovičky

Listárna Domovníka
Poděkování za přednášku
Děkujeme za hodnotou přednášku „Krizová intervence.“ Velmi se
nám líbila, šlo vidět velké pracovní nasazení, které na přednášející má.
Studentky Slezské univerzity Tereza a Lenka

Pište nám!

Info servis
Informujeme
• Festival s účastí
sociálně
terapeutické
dílny Radost

RADOST se 18. června zúčastní 14. ročníku mezinárodního hudebního festivalu
v Plumlově v ATC Žralok.
Jedná se o festival pro děti a
mládež se zdravotním postižením. Na festivalu budou
prezentovat taneční vystoupení s ekologickým podtextem s názvem „Chválím Tě
Země má“, které klienti od
ledna usilovně nacvičují. Vystoupí zde i takové hvězdy
jako je Heidi Janků, Michael
Foret nebo Petra Černocká.

• Chráněná dílna
není jen práce

V závěru dubna připravily
jaktařské dílny pro zaměstnance celodenní výlet spojený s návštěvou arboreta Nový
Dvůr. Krásné počasí, společný oběd a pohodový den přispěl k většímu sblížení a také
k načerpání nových sil. V nejbližší době pojedou prodávat
své výrobky 9. června do Zlína na Akci Cihla. Je to první
účast Chráněných dílen na
tomto místě.

Nepropásněte
• Opavský den dětí

Opavský den dětí proběhne v
pátek 5. a sobotu 6. června v
Městských sadech. Děti mohou v pátek soutěžit o sladké
odměny pomocí hracích kartiček, které obdrží na jednotlivých stanovištích SIM, Eurotopie a Areky.Také v sobotu
budou pro děti nachystány na
celý den zajímavé soutěže,
kterých se mohou zúčastnit s
pomocí hracích kartiček. Ty
opět dostanou dostanou na
všech soutěžních stanovištích
a odevzdají před zahájením
pohádky na Horním náměstí
do kouzelné krabice. Vylosování proběhne po pohádce.
Odměnou budou volné lístky
na libovolné představení do
Slezského divadla.
Sportovní oblečení oba dny
s sebou. Všechny atrakce,
soutěže i představení jsou
zdarma. Bližší informace poskytne Městské informační
centrum 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. Červen 2009.

