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CITÁT MĚSÍCE: „Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí, všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět jejich
potřebám.“ T. JACOBS-STEWARTOVÁ, žijící americká psycholožka

Také Charita Opava pomáhá
při letošních povodních

Ilustrační foto.

Letošní vlna ničivých záplav, která si vyžádala už třináct obětí
na životech a způsobila mnohasetmilionové škody, se Opavsku
naštěstí vyhnula. Mnozí z nás ale ještě mají v živé paměti
ničivé povodně z let 1997 a 2002. Zatopená Opava tehdy byla
vděčná za jakoukoli finanční i materiální pomoc, díky které se
mohli občané začít vyrovnávat s řádění vodního živlu. I proto
bychom měli být vnímavější při naslouchání žádostí o pomoc,
které přicházejí z obcí, přes které se záplavy přehnaly nyní.
Charita České republika i Charita Opava se tradičně připojily
k mnohým, kterým osud bližních není lhostejný.
Nejjednodušší pomocí je
přispět finančně na sbírkový účet, který zřídila Charita Česká republika. Otevřela sbírkové konto na pomoc
obětem povodní na východní Moravě s číslem účtu:
22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906.
Současně Charita ČR věnuje
ze svého sbírkového účtu na
tento účel 300 000 Kč.
Koordinátorem pomoci byl

+

za Diecézní charitu pověřen
správce ostravské Vesničky
soužití Vojtěch Branný.
Charita Opava se rozhodla
výtěžek Sluníčkového odpoledne (více na str. 3), které
se konalo 26. června věnovat
těm, kterým voda zničila domovy. Na Sluníčkovém odpoledni jste přispěli necelými
6000 korunami a přichází
nám další nabídky na finanční pomoc.

prázdnin

Kurz byl ukončen

I dělníci v chráněných dílnách Charity Opava
se vzdělávají.V Chráněné technické dílně ve
Velkých Hošticích byl 28. května ukončen
rekvalifikační kurz pro dvanáct dělníků.
Tento kurz byl dotován Úřadem práce v
Opavě.

„Když jsem mluvila s koordinátorem Branným, říkal, že by
bylo třeba dobrovolníků, kteří
až nastane čas, vyrazí na pomoc do konkrétní obce. S ním
poputuje z Charity Opava i
náš příspěvek. Vyzývám tímto
ochotné lidi, aby se ozvali na
telefonní číslo 737 615 459.
Pomoc bude za Charitu Opava
koordinovat Středisko vzájemné pomoci,“ upřesňuje manažerka Sekce sociální pomoci
Bc. Katarína Durkáčová,.
Vysoušeče a dobrovolníky
potřebují lidé, kterým povodňová vlna zaplavila domy
na Novojičínsku a Valašsku.
První zásilku šesti vysoušečů
přivezli krizovému štábu do
Nového Jičína pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské. Další je budou následovat
v příštích dnech. Ředitel Diecézní charity Lukáš Curylo oslovil ředitele oblastních
charit k poskytnutí vysoušečů
a vyzval k mobilizaci dobrovolníků. První dobrovolníky
zajistila Charita Frenštát pod
Radhoštěm místním občanům
zasažených spodní vodou.
Aktuální informace sledujte
na internetových stránkách
www.charitaopava.cz a také
http://www.dchoo.charita.cz/.
Charita ČR vyhlašuje
SBÍRKOVÉ KONTO NA POMOC
OBĚTEM POVODNÍ
NA VÝCHODNÍ MORAVĚ
číslo účtu: 22770022/0800
u České spořitelny
variabilní symbol: 906

prázdnin
Narůstá počet klientů

Zaznamenali jsme velký nárůst hospicových
klientů Pokojného přístavu.
Nyní máme v péči jedenáct klientů různých
náročností. Větší počet již bohužel nejsme
schopni personálně zajistit. Situace se však
může rychle změnit.

Slovo ředitele
Práce Charity
létem nekončí

Na blížící
prázdniny jsme se
všichni těšili.
Mnozí
z
nás se už
nemohli dočkat, až přijdou
teplé dny a s nimi pár dní volna a více času na rodinu.
Ničivé povodně, které nikdo
nečekal, změnily mnohým z
nás plány. Opavě se tato katastrofa naštěstí vyhnula, ale
rozhodli jsme se postiženým
oblastem pomoci.
Vždyť máme co vracet z let
1997 a 2002, kdy ničivý živel
zatopil i naše město.
Mnozí kolegové z Charity si
přitom po maratónu minulých měsících zaslouží delší
odpočinek.
Krom každodenní práce jste je
v červnu mohli vidět na Akci
cihla na Horním náměstí,
fotbalovém benefičním odpoledni „Pomozte postiženým
dětem“ v Kravařích nebo na
Sluníčkovém odpoledni, kde
pro Vás připravovali zajímavý
program.
V polovině června proběhl
také úspěšně audit celé Charity Opava. Prázdniny jsou
sice dobou dovolených, pro
Vás však naše služby budou
otevřeny.
I v letních měsících budou
pracovníci poskytovat na střediscích sociální a zdravotní
služby a pracovat v chráněných dílnách.
A na konci prázdnin nás už
čeká finanční zajišťování služeb a pomalu i plány na další
rok. Práce v Charitě, stejně
jako v jiných organizacích, létem nekončí a tak chci popřát
všem čtenářům hodně sil a
dostatečný odpočinek.
V září se těším na těchto
stránkách „napřečtenou“.
Jan HANUŠ, ředitel

události v charitě
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Stalo se
• Akce Cihla
Déšť, mraky, slunce a teplo,
tím vším si prošli 3. a 4.
června dobrovolníci, klienti a
zaměstnanci Charity Opava na
Horním náměstí v Opavě. Akce
Cihla se však i přes aprílové
počasí povedla a splnila svůj
cíl. Více si přečtěte na straně
3., na straně 4 pak přinášíme
rozhovor s osobnostmi, které
letošní akci podpořily.
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Při pobytu „Mezi Brody“
jsme si užili dobrou zábavu

PZOL je zkratka pobytového zdravotnického zařízení pro duševně nemocné v Polsku, které díky
evropskému projektu příhraniční spolupráce mělo možnost navštívit 60 klientů a zaměstnanců
Charity Opava a spřátelených organizací. Název Medzibrodzie Bialskie, kde PZOL sídlí, vznikl tak,
že odjakživa museli místní obyvatelé překonávat brody řeky Soľa, která tudy teče. Nyní je řeka zkrocena několika nádržemi, původní domy byly zatopeny a výše vystavěny nové. Díky tomu již nehrozí
záplavy a z oblasti v Beskydu Žywieckiem se stala turisticky atraktivní lokalita, kraj čisté vody a
vzduchu, hor a vodních ploch. Je zde vodní elektrárna, lanovka na nejbližší horu Žar, možnosti
lyžování, paraglidingu a další. Zveme Vás na malou exkurzi naší návštěvy.

• Charitní radovánky

I přes nepřízeň počasí se v
sociálně terapeutické dílně
Radost konala 29. května malá
olympiáda dovednosti. Klienti
si mohli vyzkoušet jakou mají
trpělivost a jak fungují smysly v
disciplínách hod na cíl, stavění
věže, ochutnávání jídel se
zavřenýma očima, rozeznávání
chybějících předmětů a další.
Nakonec si všichni za svou
účast zasloužili odměnu.

• Kamínky jako symbol
osudů lidí

Příběhy súdánského uprchlíka,
který poprvé viděl sníh a
bělochy považoval za anděly,
ale i matky postiženého chlapce
z Běloruska. Ty všechny
dostaly podobu symbolických
kamenů. A staly se součástí
Sochy příběhů v Olomouci.
Dílo symbolizuje osudy, do
nichž se tamní studenti více
či méně zapojili. Plastika
vznikla na nádvoří Vyšší
odborné školy sociální Caritas
v Olomouci právě proto, aby se
stala symbolickou schránkou
příběhů ze zahraničních praxí
studentů. Vyšší odbornou školu
sociální založil olomoucký
arcibiskup Jan Graubner.

Legraci je možné zažít všude, i v prodejně místního řezbáře.
Typické suvenýry z hor - výrobky za dřeva i turistické známky
udělaly radost našim výletníkům.

Polští hostitelé si na prvním setkání v květnu připravili program,
který seznamoval s krajem kolem Žywce. Naši se nedali zahanbit
a na červnovém pobytu předvedli, jak má vypadat správná
„prajzula“ - nechte si to povyprávět.

Kalendárium
* 1. srpna 1993 jsme
převzali středisko Charitní
ošetřovatelsko-pečovatelské
služby od pražského ústředí
pod vlastní správu.

Skoro jako hry bez hranic působily sportovní soutěže zorganizované fyzioterapeuty zařízení PZOL. Naši byli lepší v individuálních
soutěžích, hostitelé tvořili lepší týmy a vyhrávali společné disciplníny. Počasí přálo na prvním setkání, při druhém v červnu se hry
musely odehrávat v tělocvičně.

* 25. srpna 1995 proběhla
charitní pouť na Velehrad
* V červenci a srpnu
roku 1997 se uskutečnily
tři turnusy ozdravných
pobytů dětí ze zaplavených
domácností
Opavska
a
Bruntálska.
* 14. července 1998 byly
předány nebytové prostory
a vybavení prodejny Unity
s.r.o. do správy Oblastní
charity Opava. Dnes tuto
prodejnu známe pod názvem
Krámek u Josífka.

Češi nebo Poláci, chariťáci nebo klienti jiného zařízení. Nikdo na výletě neřešil, odkud jeho partner po pravé ruce pochází. Opravdová
shoda a dobrá nálada panovala na hoře Žar, kde bylo možné shlédnout minimuzeum fauny, vodní elektrárnu i bobovou dráhu.
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Milionové OFS v Kravařích

Neuvěřitelné se stalo skutečností - do poslední chvilky organizátoři nevěděli, zda se jim povede
jejich cíl naplnit. Chtěli letos předat částku, která v součtu s ostatní podporou minulých ročníku,
bude činit milion korun. Podařilo se!
Spokojeni mohou být nejen oni. „I přes nejisté počasí a v dnešní nelehké finanční situaci se povedlo zajistit pěknou akci. Jsme rádi, že se počítá mezi tradiční setkání lidí s otevřeným srdcem. Letos
jsme pokořili úctyhodnou hranici milionu korun. Mohli jsme řediteli Charity Opava díky Vám
všem předat symbolický šek na 1 000 005 korun,“shrnuje předseda OFS Ing. Petr Kašný.
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Napsali o nás
• Cihlu vám prodá
Monika Žídková

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 Region,
2. června 2009

• Miss na
charitativní akci

Tým organizátorů ve žlutých dresech sehrál remízu 4:4 se soupeři Slovanu Bratislava. Kulisu jim dělala horkovzdušný balon.
kolegyně z krámku u Josífka prodávaly i v méně příznivém počasí výrobky charitních chráněných dílen.

Báječné Sluníčkové odpoledne

Povedená oslava počátku léta se v pátek konala na ředitelství Charity Opava. Na tři stovky zaměstnanců, dobrovolníků i příznivců naší práce se sešlo k tradičnímu Sluníčkovému odpoledni. Počasí
nám zamotalo hlavu s jeho plánováním, ale nakonec většinu programu svítilo slunce a dešťové
mraky se nám vyhýbaly. Nenudily se ti nejmenší ani již odrostlí. Na sedmi stanovištích děti soutěžily o hodnotné ceny. K posezení hrála kapela Kobeřanka, která má prý na všech svých vystoupeních dobré počasí.

K charitní akci Cihla se uplynulý čtvrtek na Horním náměstí v Opavě připojila také
Miss Evropy Monika Žídková.
Během dvou dní se v Opavě
vybralo 21 071 korun. …Peníze z této letošní sbírky pomohou dovybavit chráněné bydlení a usnadnit práci mentálně
postiženým lidem. „Akci cihla
jsem si vybrala, protože jsem
byla u jejích počátků. Vím, že
penízky jdou na praktickou
věc,“ řekla Monika Žídková.
Se synem Davidem namalovali několik cihel. Cihlu si nakonec přišel zakoupit i herec
Lukáš Hejlík, známý z televizního seriálu Ošklivka Katka. V současné době hostuje v
opavském Slezském divadle v
představení Bouře. Skromně se
svěřil, že je tváří Akce cihla v
Plzni.
Opavský a hlučínský Region,
9. června 2009

• Charita: Pomozte
postiženým dětem

Akce Cihla 2009 měla úspěch
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 navázal již
čtvrtý ročník. Letos jste měli možnost se na náměstí setkat se známými osobnostmi, které přišly
tuto akci podpořit. Celebritou letošní Akce Cihla a její patronkou v Opavě byla Miss České republiky 1995 a Miss Europe 1995 Monika Žídková.

Charitativní akce Pomozte postiženým dětem bude mít v sobotu na programu již své osmé
dějství. V loňském roce se vybralo 250 800 korun, organizátoři by rádi letos tuto částku
ještě navýšili. Výtěžek opět
poputuje do Dětského stacionáře Mraveneček při Charitě
v Opavě. „Pro nejmenší je připraveno velké množství atrakcí, ať už je to jízda na ponících
nafukovací hrad, historické
motorky, střelba z paintballové zbraně a v neposlední řadě
doprovodný program a hlavní
hřeb, kterým bude možnost
proletět se horkovzdušným balonem,“ řekl jeden z hlavních
organizátorů Andreas Drastík. Krom toho budou k vidění
i fotbalové zápasy…Akce proběhne v SK Kravaře.
Opavský a hlučínský Region,
9. června 2009

ROZHOVOR MĚSÍCE
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Na začátku června jste mohli u stánku Charity Opava na Horním náměstí vidět známé tváře opavska. Akci cihla letos podpořily
Miss České republiky a Miss Europe 1995 Monika Žídková a tanečnice a majitelka tanečně relaxačního centra Tany tany, finalistka
Miss Orient 2007, Afra Eva Grambalová - Bezdíčková.
Jak se tyto dvě krásné a aktivní maminky dívají na pomoc potřebným a co je na ní láká?

„ Líbí se mi, že penízky jdou na praktickou věc,“
říká Miss České republiky a Miss Europe Monika Žídková
* Určitě máte bohaté zkušenosti s charitativními akcemi.
Kterých sbírek jste se již zúčastnila?
Jako první bych určitě zmínila
Akci cihla, u ní jsem byla na počátku, tu dobře znám.
Pak je to Tříkrálová sbírka a
Světlušky. Myslím, že těch sbírek je dnes už velká řada, proto
mám pocit, že lidé si už hodně
vybírají kam své penízky zrovna
dají.
* Proč jste se letos rozhodla
podpořit právě Akci cihla v
Opavě?
Jedna věc je, že Akce už běží
čtvrtým rokem. Je to akce, při
které vidíte, kam penízky jdou.
Neztratí se, za minulé ročníky
se pořídilo chráněné bydlení v
samostatném bytě. Líbí se mi
uplatnění získaných peněz ze
sbírky, protože slouží praktické
věci. Takže proč to nepodpořit!
* Co Vás v dohledné době čeká
příjemného?
Protože se blíží prázdniny, tak to
samozřejmě budou dva měsíce
strávené s dětmi. Chystáme se
na dovolenou. Takže se těším, až
si všichni odpočineme.

Monika Žídková

•Bydliště: Kravaře

•Rodina: manžel, dcera

Nikolka, syn Davídek

•Studium:

univerzita,
fakulta

Ostravská
Pedagogická

•Zaměstnání:
vlastní
kosmetickou firmu Miss
Cosmetics,
moderuje
společenské akce a další
•Koníčky: rodina, pohyb
všeho druhu

Děkujeme z
a podporu a
milou společn
ost oběma
krásným ženám
. Váš úsměv
vynahradil sl
uníčko, kte
ré
ho
letos na akci
mnoho neb
ylo.
Těšíme se n
a další setk
ání s
Vámi!

„Jak je člověk krásný zjistíme, až když s ním něco sdílíme,“
říká tanečnice Afra Eva Grambalová - Bezdíčková
* Jaké máte zkušenosti s charitativními akcemi?
Už jako malé dítě jsem cítila potřebu pomáhat a tak dělám dodnes. Několikrát do roka pořádám s děvčaty charitativní nebo
benefiční taneční přehlídky. Z
mnohých bych jmenovala podporu Klubu mentálně-postižených dětí, proběhlo vystoupení
pro Psychiatrickou léčebnu v
Opavě.
* Proč jste se letos rozhodla
podpořit právě Akci cihla v
Opavě?
Nabídla jsem pomoc veřejně tedy na hodinách tance. A jedna
úžasná žena, která mé lekce navštěvuje –pracovnice z Charity
Opava Gabka Lukšíčková - přišla
s tímto nápadem a já bez váhání

souhlasila. Nápad s cihlami
nemá chybu - pomyslně se
staví domeček pro nejpotřebnější, společnými silami
všech, kteří se nebojí spojit s
lidmi s určitým handicapem.
U takových akcí si vždy uvědomuji, jak pro nás důležité,
jak vypadáme. Ale člověk
může být krásný uvnitř, to
zjistíme, až když s ním něco
sdílíme.
* Co Vás v dohledné době
čeká příjemného?
Toho je tolik,že ani nevím,co
dřív říct (smích). Například
kapku více času pro rodinu
nebo taneční dovolená s ženami u moře, Colours of Ostrava. Snažím se i z malých
věcí udělat radost.

Afra (Eva G. - B.)

•Bydliště:

Opavy

Slavkov

•Rodina: manžel

dcera Gaja

u

Petr,

•Studium: vysoká škola

pedagogická,spousta
tanečních škol i v zahraničí

•Zaměstnání: tanečnice,
lektorka, učitelka, dula průvodkyně mateřstvím a
porodem
•Koníčky:krom milované
rodiny - tanec, hudba,
umění
jako
takové,
příroda, cestování, světová
náboženství, ženská kouzla
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HYDE PARK

Co je to sociální práce?

Radka matyášková
Nedávno mě oslovila Gabriela
Lukšíčková, abych napsala článek do prázdninového Domovníku na libovolné téma týkající
se sociální práce.
Delší dobu jsem přemýšlela o
čem psát, aby byl článek zajímavý.
Na poslední schůzce sociálních
pracovníků jsme také řešili obsah sociální práce na jednotlivých střediscích, což vychází z
jednoho programu cílů jakosti
pro tento rok, a tak mě napadlo
se zmínit o tom, co v podstatě
sociální práce obnáší a trochu
vám ji přiblížit.
Sociální práce je především o
kontaktu s různými typy klientů.
Každé středisko se specializu-

je na jinou klientelu. Ale jedno
máme společné, cílem je různým způsobem pomáhat lidem.
Ať už jde o to podpořit je, pomoci, umožnit orientaci v jejich
situaci, najít řešení, pomoci se
začlenit do společenského prostředí, ulehčit práci rodinným
příslušníkům, kteří „odloží“ své
příbuzné, děti do stacionáře, aby
si mohli od náročné práce na
chvíli odpočinout či načerpat
nové síly, či mohli jít do zaměstnání, řešit různé sociální problémy apod.
Ne vždy všem klientům můžeme
vyhovět, protože po nás žádají
službu, kterou neposkytujeme.
Na každém středisku bývá sociální práce různorodá, ještě více
konkrétnější a specifická v mnoha dalších činnostech, poněvadž
každý z nás se věnuje jiné cílové
skupině klientů.
Všichni však máme něco společné. Je to první kontakt se
zájemcem o službu, jeho rodinným příslušníkem, vedení
rozhovoru, získání potřebných
informací, sociální šetření,
uzavření smlouvy, individuální
plánování, další činnosti ve prospěch klientovy situace, ukončování služby a v neposlední
řadě administrativní práce.

(autorka je garantka sociální práce)

* Mateřské centrum Neškola
bude uzavřeno od 27. 7. do
7. 8. 2009.
Mimo tyto dny jsou pro maminky i děti kromě obvyklých
činností připraveny výlety a vycházky do Opavy a okolí. Bližší
informace na tel. č. MC Neškola
733 676 707.
STŘEDISKA S BĚŽNÝM
PRÁZdNINOVÝM
PROVOZEM:
Denní stacionář pro seniory
Charitní ošetřovatelská služba
Charitní pečovatelská služba
Mobilní hospicová jednotka Pokojný přístav
Wellness centrum
Středisko vzájemné pomoci
Občanská poradna
Linka důvěry
Chráněná dílna sv. Josefa

• Před návštěvou

Svatého otce

Prázdninový provoz středisek

STŘEDISKA S PRÁZDNINOVÝMI ZMĚNAMI:
* Radost – sociálně terapeutická
dílna
od 29.6. - 3.7. 2009 - z provozních důvodů pro klienty ZAVŘENO
* Denní stacionář pro děti s
kombinovanými vadami Mraveneček
zavřeno od 6. do 17. 7. 2009
* Chráněné bydlení a podporovné bydlení
chráněné bydlení i následná
péče je poskytována i v červenci
a srpnu.
Pouze některé aktivity budou
vždy po dobu čerpání dovolené
příslušného pracovníka, který je
má na starosti, omezeny.
To se týká hlavně motivační tvořivé dílny, která nebude v provozu v době od 15. 7. do 31. 7. a
od 17. 8. do 31. 8. 2009.

Duchovní slovo

Někdy však klienti hledají i něco
jiného. Mám tím na mysli pochopení, lidský přístup, někoho
s kým si mohou popovídat. To,
co se dá jen těžko nastudovat, je
pro všechny pomáhající profese
podstatné – empatie a vytvoření
důvěry mezi tím, kdo službu poskytuje a kdo ji přijímá.

Sociální práce

O prázdninách budou některá naše střediska pracovat v jiném
rytmu. Přinášíme proto přehled všech změn. Bližší informace
najdete jako vždy na našich stránkách www.charitaopava.cz.
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Chráněná dílna ve Vlaštovičkách
Chráněná technická dílna
Krámek u Josífka
Dům sv. Cyrila Metoděje pro
zrakově postižené
Gabriela Lukšíčková

Všem pracovníkům,
dobrovolníkům
a
příznivcům
CHARITY OPAVA
přejeme příjemné
prožití dovolených
a
šťastné návraty domů.

V tomto dvojčísle se chci podívat kousek dopředu. Těším
mě, že prázdninami život nekončí a když se spolu sejdeme v září, čeká nás událost,
která - řekl bych - je nejdůležitější nejen letos, ale i v
průběhu dohledné doby. Přesto, že se jedná pouze o jeden
víkend, a dokonce o poslední víkend v září. Myslím na
papežskou návštěvu v České
republice. Pokud bychom se
dívali na návštěvu Benedikta XVI. v naší zemi jenom
z toho pohledu, že k nám
přijede hlava Vatikánského
státu, už to samotné je velká
událost. Ale je to událost na
úrovni návštěvy prezidenta
Spojených států amerických,
Ruska atd. V našem případě
se však jedná o něco důležitějšího. Pamatuji, když jsme
spolu s přáteli z řad kněží byli
na začátku února v Římě, že
se už tehdy hovořilo o papežské návštěvě. A mnozí ve Vatikánu se divili a kladli nám
otázku proč papež vůbec jede
do České republiky. Bohužel,
koluje o nás ve světě špatná
pověst, že jsme národ nejenom téměř pohanský, ale že
navíc nemáme k duchovním
věcem žádný vztah. Je těžké
přesvědčit ty, kteří si to myslí, že to není pravda anebo že
to není pravda celá. Naštěstí
Svatý Otec dobře ví, co dělá
a proč to dělá. A také zprávy,
které z naší země má, hovoří
o tom, že to není tak špatné
a že stojí za to, aby Českou
republiku navštívil. A aspoň
během těchto třech zářijových dnů povzbudil všechny,
kteří se snaží žít křesťanský
život nebo k němu hledají
cestu. Je na nás, jak Svatého Otce přijmeme. Otcové
biskupové zdůraznili, že se
máme aktivně zúčastnit návštěvy papeže a přípravy na
ni.
otec M. Augustynowicz
(autor je spirituál Charity)

co dělat o prázdninách
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Inzerce Charity

15.srpna vzpomínáme nedožité 62. narozeniny paní Soni
RAŠKOVÉ, zakladatelce a
předešlé vedoucí Chráněných
dílen sv. Josefa.
Kolektiv Chráněných dílen

Vzdělávání
• Sociální zabezpečení
v ČR

Diakonický institut pořádá
dne Úterý 11. srpna 2009, od
8 do 14.30 na ul. Stodolní 3,
Ostrava kurz Aktuální otázky
sociálního zabezpečení v ČR
v návaznosti na výkon sociální
práce. Cena kurzu 1090 Kč,
lektor Mgr. Lívia Maslaňáková

• Obtížná komunikace v
pomáhajících profesích
I a II

Tématem semináře Diakonického institutu bude práces
hněvem, asertivní, neasertivní
a agresivní jednání a ve II.pokračovacím semináři komunikace ve stresu. Účastníci
prozkoumají vlastní zážitky,
zkušenosti a tendence v této
oblasti. Semináře se konaji 10.
září a 1. října od 8 do 14.30 na
ul. Stodolní 3, Ostrava. Cena
jednoho semináře 1490 Kč,
lektor Mgr. Martin Haicl.
Další informace o vzdělávacích
akcích: http://neziskovky.cz

Informujeme
• Hledáme
dobrovolníky

Jubilea

Díky za Sluníčkové odpoledne
Děkuji
všem
*

Všem přeji příjemný zasloužený odpočinek, za PR
Gabriela LUKŠÍČKOVÁ

Info servis

Společenská kronika

Děkujeme, vzpomínáme
spolupracovníkům za pomoc
při organizaci Sluníčkového
odpoledne. Vedoucím za
uvolnění zaměstnanců
a
zapůjčení
automobilu,
elektroniky a jiných věcí k
jeho realizaci. Díky vám se na
nás sluníčko opravdu usmálo.
Věřím, že čas strávený se svými
kolegy u jiné příležitosti než v
kanceláři nebo na dílně přispěl
k dobré náladě a přeji Vám
všem příjemnou dovolenou
a hezké léto. Velké díky patří
Lidce Vicherkové. Završila
náročné období plánovaných
akcí, které zvládla na jedničku

č. 7, 8- Červenec, srpen 2009

Václav Hrbáč.

* Své kulaté narozeniny slaví během července a srpna i tato
pětice kolegů Vilém
Prášil, Karel Kostera, Pavel Veverka, Miloslav Pípal,

Hledáme dobrovolníky na
pomoc po povodních na
Novojičínsku a Valašsku. Zájemci, hlaste se, prosím, u Bc.
Kataríny Durkáčové, 737 615
459. Děkujeme!

Přejeme jim úspěch v práci i osobním životě, radot a odpočinek
po každodenní poctivé práci a Boží požehnání.

Blahopřejeme
* Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a duševní rovnováhu přejeme

našim milým kolegyním Lucii LENKOVÉ, Kateřině TICHÉ, Věrce
KRAMNÉ a Radaně PLEVOVÉ. Totéž přejeme i obyvatelům
našeho domu panu HUSÁKOVI a paní KNYBELOVÉ.
Kolektiv pracovníků DSCM Vlaštovičky
* Dodatečně chceme popřát naší drahé kolegyni z občanské
poradny Lucii VEHOVSKÉ k jejím narozeninám, které oslavila
v červnu a také k úspěšnému ukončení studia na vysoké škole.
Lucko, přejeme ti ať se ti u nás líbí.
Katarína, Veronika, Radka, Romana a René

* Přicházíme s přáním našim drahým kolegyním „sociálním

pracovnicím“ Katce TICHÉ, Dáši SLIŽOVÉ a
THIEMLOVÉ, které slaví narozeniny během prázdnin.

Petře

Ze srdce Katarína, Veronika, Radka, Romana, Gabriela
* Hodně zdraví a krásné dny plné radosti a Božího požehnání

přejeme paní Aleně ČECHOVÉ.

Gabriela a Ludmila z PR

* V létě se to slaví! Přijměte naše blahopřání, ať štěstí vás doprovází,

zdraví máte náruč plnou, radosti nechť se jen hrnou, humor se
vám neztratí, to vše Boží požehnání završí. K narozeninám jen
to nejlepší Evě HARAZIMOVÉ, Marcele KRIEGISCHOVÉ,
Tomáši
RYCHLÉMU,
Renatě
TENGLEROVÉ
přeje
Kolektiv pracovníků CHD sv. Josefa

* K narozeninám. Život Vám píše zas o rok víc,

slovíčkem psaným chceme tedy říct:
Žijte podle svého, mějte pevné zdraví,
narozeniny oslavte tak, jak se slaví.
Popíjejte víno, písničku zpívejte,
s veselou náladou na svět se dívejte.
Vše nejlepší přejeme našim oslavencům, kterými jsou Pavel
MARUŠÁK, Květoslava MARUŠÁKOVÁ, Petr LICHTBLAU,
Danuše RICHTROVÁ
Kolektiv pracovníků CHDV
* O prázdninách oslaví své narozeniny zaměstnanci Jiřina
KREMSEROVÁ, , Dana ONDŘEJOVÁ, Eva SATKOVÁ Stanislav
SCHINDLER, Hana STAŃKOVÁ, Antonín STAREČEK, Jana
ŽIDKOVÁ, Jana FIALOVÁ, René HARASIM, Růžena HONOVÁ,
Jana KONOPKOVÁ, Milan KRUMMER, Vladimíra LHOTSKÁ,
Jana VOJTKOVÁ. Milým spolupracovníkům přejeme hodně zdraví,
lásky a Božího požehnání.
Redakce

Listárna Domovníka
Přispějte do příští listárny! Posílejte pochvalné e-maily, vzkazy
klientů či studentů na e-mail luksickova@charitaopava.cz.

Pište nám!

• Dílna nezahálí

Blížící se prázdniny a letní
dovolená ve firmách přináší
každoročně pokles poptávky
při zadávání prací pro naši
kompletační dílnu. Zdá se,
že letošní rok je výjimkou,
poněvadž právě v tuto dobu
musíme zvládnou kompletaci 25 tisíc kusů hraček
pro firmu LENA. Tak velké
množství vyžaduje mimořádné nasazení a úsilí všech
zaměstnanců dílen. Zakázka
do Belgie musela být hotová
do konce června a tak se pracovalo v prodloužených a na
odpoledních směnách a také
v sobotu. Souběžně probíhá
výrobní příprava na stěžejní
akce roku, MEDICAL FAIR
v říjnu v Brně a hrnčířský jarmark v září v Kunštátě.

• Co si chcete přečíst?

Máte námět na článek, chtěli
byste si přečíst rozhovor s některou z osobností z Charity
Opava nebo našich dobrovolníků a příznivců? Neváhejte a
kontaktujte nás na luksickova@charitaopava.cz nebo 553
612 780, 736 127 006.

Nepropásněte
• Další přehlídka

Po velkém úspěchu chystáme další akci s Agenturou
Marlen. Na podzim se opět
můžete těšit na módní přehlídku, která bude určena na
podporu potřebných.

• Prezentace
u Nadace OKD

Na hornickém dni v Karviné,
který se bude konat 5. září se
budou prezentovat projekty,
které podpořila NOKD.

• Přijďte nás podpořit

Chystáme výjezdy na prezentační a prodejní akce. V
sobotu 25.7. budeme na Dostihovém dnu v Albertovci, v
srpnu v lázních Klimkovice a
na pouti v Litultovicích.

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. Červenec, srpen 2009.

