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CITÁT MĚSÍCE: „Boží syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha.“
Hildegarda z Bingenu, německá mystička a členka benediktinského řádu (1098 - 1179)

Charita hledá koledníky,

vyhrát mohou chytrý mobil

Koledníci z Církevní základní školy sv. Ludmily v Jaktaři určitě nebudou chybět
ani při Tříkrálové sbírce 2014. Takhle jsme je zachytili letos v lednu.

Tři chytré mobilní telefony SAMSUNG GALAXY YOUNG čekají na koledníky, kteří se v lednu 2014 zúčastní Tříkrálové sbírky,
pořádané Charitou Opava. Ale to není jediná novinka, která bude
doprovázet v lednu příštího roku tradiční dobročinnou sbírku,
vstupující již do čtrnáctého ročníku.
Už po čtrnácté se počátkem led- nému zkvalitnění péče o seniory
na 2014 vydají v tisících městech na Opavsku, ten ze sbírky nadcháa obcích České republiky na pouť zející zase pomůže utišit bolest nedům od domu koledníci Tříkrálo- mocným v hospicové péči či zlepší
vé sbírky Charity České republiky, pracovní prostředí handicapovaaby zvěstovali radost i naději v to, ným v chráněných dílnách.
že mezi námi stále ještě žije lás- Aby krásná tradice Tříkrálové
ka, porozumění a ochota nezištně sbírky, založená na lidské solidapomáhat. A po čtrnácté se k této ritě, mohla být naplněna i v roce
radostné zvěsti přidají i tříkráloví 2014, hledá Charita Opava dětské
koledníci Charity Opava. Spolu s tříkrálové koledníky a k nim také
poselstvím Boží lásky, dobra a kli- vedoucí skupinek, kteří však musí
du budou opět prosit o příspěvek být starší 15 let. Pro všechny dětna charitní dílo. Výtěžek z poslední ské koledníky je tak jako každý rok
sbírky přispěl mimo jiné k výraz- připravena soutěž o nejkrásnější

+
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Pomocníci z AutoContu

Početná skupina zaměstnanců firmy AutoCont
CZ pomáhala v rámci dobrovolnické práce
v úterý 22. října s umýváním oken v Domě
pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. „Za
jejich pomoc jsme moc rádi a možná ze strany
zaměstnanců AutoContu nepůjde o ojedinělou
akci,“ prozradila vedoucí domu Petra Hrbáčová.

vlastnoručně vyrobenou Tříkrálovou kometu, filmové představení a
bruslení zdarma, letos ale mohou
navíc získat jeden ze tří chytrých
mobilních telefonů. Dva čekají na
vylosované koledníky, třetí připadne tomu, jehož vlastnoručně
vyrobená kometa se bude nejvíce
líbit odborné komisi. Jména vylosovaných výherců budou uveřejněna na webových stránkách Charity
Opava 23. ledna 2014.
Koledníci a vedoucí skupinek se
mohou v průběhu prosince hlásit
na čísle 604 175 518 nebo na emailu gilikova@charitaopava.cz. S
výše uvedeným telefonním číslem
a mailovým kontaktem je také spojena druhá novinka nadcházející
Tříkrálové sbírky. Pokud někoho
koledníci při poslední sbírce nenavštívili a on by je přesto rád uvítal,
může poslat do konce roku 2013
prosbu mailem či SMS a v lednu
2014 na jeho dveře Kašpar, Melichar a Baltazar určitě zaklepou.
Tříkrálová sbírka začne v Opavě ve
čtvrtek 2. ledna 2014 v 16 hodin
před kostelem sv. Vojtěcha, odkud
bude slavnostním tříkrálovým
průvodem v rytmu bubenického orchestru BORIS pokračovat
na Horní náměstí, kde vystoupí v
krátkém divadelním představení
umělci Slezského divadla v Opavě
a pěvecký sbor Sluníčko. Požehnání koledníčům se uskuteční během
mše sv. v neděli 5. ledna 2014 v
18 hodin v kostele sv. Vojtěcha na
Dolním náměstí v Opavě.
Podrobnější informace naleznete
v lednovém Domovníku, na webu
Charity Opava a také na nástěnkách a vývěskách v kostelích.

PROSINEC
Smutné výročí

Příští rok bude Charita Opava slavit celou řadu
krásných výročí, jedno smutné si ale připomínáme
letos. Jsou to dva roky, co opavští radní rozhodli, že
v městském zpravodaji Hláska již nesmí vycházet
charitní zpravodaj Charitník. Po pěti letech úspěšného
vydávání Charitníku tak prakticky bezdůvodně skončila možnost oslovovat v Hlásce opavskou veřejnost.

Slovo ředitele
Vánoční čas
Také
se
Vám zdá,
že čas pádí
stále rychleji? Že je to
jen chvilka,
co jsme se
smažili
v
prázdninových parnech, a už se chystáme
smažit vánočního kapra? Že
jsme teprve nedávno ukládali vánoční ozdoby do krabic a
už je budeme zase chystat ke
zdobení vánočního stromečku?
To jen malým dětem připadá,
že čas se vleče pomalu a že od
loňských Vánoc uplynulo snad
sto let. Ale čím jsme starší,
tím rychleji kolem nás ubíhají
nejen dny, týdny a měsíce, ale
i roky. Vždyť jako by to bylo
teprve včera, co jsme v Jaktaři
otevírali Středisko masážních
služeb, později přejmenované
na Wellness centrum - a ve skutečnosti budeme v lednu slavit
už patnáct let jeho existence.
Stále hektičtější životní styl ale
přináší i stres a s ním spojené
zdravotní problémy. Upozorňuje na to také Pavel Veverka
z Wellness centra, který v rozhovoru uvnitř tohoto Domovníku varuje, že přibývá stále
mladších lidí, kteří jsou nuceni
vyhledávat zdravotní masáže z
důvodu stresu, vyplývajícího z
našeho uspěchaného způsobu
života, výjimkou nejsou podle
něj ani děti. Přeji proto vám
všem, milí spolupracovníci a
přátelé, abyste o Vánocích zažili klid a ztišení v kruhu svých
nejbližších a uměli alespoň na
chvíli zapomenout na každodenní shon a různá trápení či
problémy. Abyste se alespoň
na chvíli zase stali dětmi, jimž
plyne čas ještě stále v jiném,
pomalém a přátelském tempu.
Požehnané Vánoce vám všem!
Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Vlaštovičky u Bredy

Ukázku práce s vodícím psem,
průvodce Brailovým písmem,
brýle simulující různé oční vady
či hlasovou kuchyňskou váhu
– toto vše a mnoho dalších pomůcek pro zrakově postižené a
nevidomé mohli 13. listopadu
shlédnout návštěvníci Obchodního centra BREDA. Ve zdejším
„Prostoru pro dobrá řešení“,
kde probíhají podobné akce pro
veřejnost, totiž prezentovali zaměstnanci a klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách
v rámci Dne nevidomých výuku
sociální rehabilitace. Součástí
akce byla i výstavka rukodělných
prací klientů z Vlaštoviček.

• Bazárek pro maminky
i jejich děti
Bazárek tvořivých nápadů uspořádalo ve svých prostorách v Minoritském klášteře na Masarykově třídě v Opavě poprvé jako novou akci v pátek 29. listopadu od
8 do 12 hodin mateřské centrum
Neškola. Své nápady a výrobky
zde mohly prezentovat i nabízet
k prodeji především maminky
na mateřské dovolené, nechyběly
ani ukázky zajímavých nápadů
na tvorbu vánočních dárků. Pro
děti byly připraveny jednoduché
výtvarné dílničky s vánoční tématikou a pro všechny přítomné
také místo k posezení s malým
občerstvením.

Kalendárium
* V prosinci 1992 uspořádala
Charita Opava sbírku, jejíž
výtěžek byl určen na zakoupení
léků pro Somálsko.
* 18. prosince 1997 vzniklo
Chráněné bydlení pro duševně
nemocné,
které
dočasně
sloužilo jako náhradní bydlení
pro rodiny postižené povodní.
* V prosinci 1999 jsme vydali
první
číslo
informačního
čtvrtletníku
SEM-TAM,
předchůdce Domovníku.
* V prosinci 2006 proběhla
v
rehabilitačních
dílnách
Charity Opava výstava výrobků
vězenkyň.
* V prosinci 2012 zakončila
Občanská poradna Charity
Opava projekt „Jak na dluhy:
finanční gramotnost pro osoby
ve výkonu trestu“, během něhož
proběhl cyklus přednášek pro
odsouzené ženy v opavské
věznici na Olomoucké ulici.
* V prosinci 2012 byla v Domě
sv. Cyrila a Metoděje instalována
nová vertikální plošina. Přispěla
na ni Nadace ČEZ
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Napříště již lidé půjdou
ke sv. Františkovi a sv. Anežce

Ke svatému Františkovi nebo ke svaté Anežce budou od středy 13.
listopadu chodit lidé, kteří navštěvují jedno z jedenácti středisek,
provozovaných ve dvou domech na Kylešovské ulici Charitou Opava.
Oba svatí se stali patrony domů č. 10 a č. 4 poté, co byla za účasti
zaměstnanců Charity Opava, hostů i médií slavnostně odhalena domovní znamení s jejich portréty.
Datum 13. listopadu nebylo vybráno odměnil bouřlivý potlesk i gratulanáhodně – právě na tento den totiž ce a uznalá slova řady přítomných.
připadá podle církevního kalendá- K odhalení domovního znamení sv.
ře svátek sv. Anežky. Krátká zda- Anežky na domě č. 4 pak vyzval Jan
řilá slavnost, kterou uváděl ředitel Hanuš nejmladšího dobrovolníka
Charity Opava Jan Hanuš, začala Charity, teprve čtyřletého koledníka
nejprve odhalením domovního zna- Tříkrálové sbírky Štěpána Slaniny,
mení s portrétem svatého Františka a zároveň jednu z nejstarších klienna domě č. 10. Odhalení se zhostila tek Denního stacionáře pro seniory
autorka obou domovních znamení Helenu Sojákovou z Háje ve SlezZuzana Bartáková, kterou za její dílo sku. Charita Opava totiž podle slov

Hanuše poskytuje služby lidem od
útlého dětství až po věk seniorský
a toto spojení generací je více než
symbolické. „Koneckonců my všichni jednou budeme seniory a mnozí z
nás se opět v seniorském věku stanou
dětmi,“ dodal s úsměvem Hanuš. A
úsměv byl na místě – malou slavnost
totiž doprovodilo skvělé pěvecké vystoupení klientů Denního stacionáře
pro seniory, kteří za doprovodu harmoniky zapívali písničku „Není nutno“ autorů Svěráka a Uhlíře.
Všichni přítomní si pak mohli dům
sv. Anežky díky probíhajícímu Dni
otevřených dveří prohlédnout a
přesvědčit se, že přestože jsou zde
umístěny služby především pro ty
dříve narozené, není díky dobré a
pozitivní atmosféře „nutno, aby bylo
smutno, natož aby se brečelo“, jak
na závěr uvedl s odkazem na zazpívanou píseň ředitel Hanuš. Ten také
vyjádřil přání, aby byly všechny služby z domů sv. Františka a sv. Anežky
obyvatelům Opavska ku prospěchu
a aby k nim lidé měli i díky oběma
novým patronům tak blízko, jako
má Charita Opava k nim.
Na krátkou reportáž z odhalování,
kterou přinesla televize POLAR,
se můžete podívat na této adrese:
http://www.polar.cz/archiv/video/
regionalni-zpravy-polar-14-112013-16-00#cast-6446.

Již několik let je v Charitě Opava zvykem, že vánoční přání, které
organizace rozesílá na stovky adres, je dílem některého z klientů charitních služeb. Vánoční přání v předchozích letech například vytvořili Lukáš Heim z Mravenečku, Eva Rohovská nebo Ilona Věncková z
Radosti. Letos je autorkou přání malá Jindra Závorková z charitního
mateřského centra Neškola.
Úkol nakreslit návrhy vánočních tavy Bláhové. „Vánoční obrázky jsme
přání dostaly děti již v patřičném kreslili o letních prázdninách, kdy do
předstihu od vedoucí Neškoly Sva- Neškoly docházejí také děti mladšího

školního věku,“ vzpomíná paní Svatava na chvíle, kdy děti musely přepnout na vánoční čas, přestože venku zuřila nesnesitelná vedra. „Ale
zvládly to bez problémů,“ dodává. Ze
všech návrhů se pak musel vybrat
ten, který byl nejhezčí, ale zároveň
mohl být celý umístěn na podlouhlé
přání. Nakonec ze zvítězil obrázek
malé Jindry.
A připadá vám jméno vítězné autorky povědomé? Ano, podobnost
není čistě náhodná – Jindra je dcerou manažera sekce sociálních služeb Charity Opava Hynka Závorky.
Kromě ní se na tvorbě vánočních
přání podíleli také Alžběta Štenclová, Elizabeth Fellbaumová, Natalia
Peterková, Kristýna Vlková, Barbora
Dostálová, Barbora Andrlová, Jan
Krzywoň, Miroslav Andrle, Marie
Kotzianová, Marián Žák, Anička
Svrčková, Tomáš Kubita, Barbora
Šupková, Pepík Vojtek a Alice Kaplanová.
Všem za to patří velký dík. Ani jejich obrázky však neskončí v šuplíku
– v adventním čase z nich v Neškole
uspořádají výstavku.

Stromeček na vánoční přání Charity
namalovala Jindra Závorková
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Do fotosoutěže MŮJ SVĚT

začínají přicházet první snímky

První fotografie do 6. ročníku celorepublikové fotosoutěže MŮJ
SVĚT začínají přicházet na adresu fotosoutez@charitaopava.cz. Připomínáme, že letošní ročník, pořádaný Charitou Opava stejně jako
loni společně s firmou ASEKOL, neziskově hospodařící společností,
která v zastoupení výrobců a dovozců organizuje celostátní systém
zpětného odběru elektrozařízení, je obohacen o novou kategorii.
K tradičním kategoriím „Portrét“ ce a dobrovolníky Charit, aby své
a „Život kolem nás“ přibývá kate- klienty pobídli k účasti a pokud
gorie s názvem „Jak to vidím já“, si to okolnosti vyžádají, jim také
určená pro uživatele služeb, tedy pomohli při samotném focení,
klienty Charit. Prosíme proto odesílání fotografií a dalších adještě jednou všechny zaměstnan- ministrativních a organizačních

úkonech. Více informací a instrukcí včetně všech termínů i
pravidel soutěže najdete na adrese
http://www.charitaopava.cz/?page=aktuality&id=1060.
Své fotografie můžete posílat na
výše uvedenou adresu do 30. ledna 2014, kdy má soutěž uzávěrku.
V únoru se pak sejde odborná
komise, v níž opět potvrdili účast
světoznámý fotograf Jindřich
Štreite i Jiří Siostrzonek z Institutu
tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě spolu s regionálním manažerem partnerské firmy
ASEKOL Zdeňkem Kováříkem.
Na vítěze čekají hodnotné ceny a
diplomy s podpisy členů komise.
Nejlepší snímky budou veřejnosti
představeny na slavnostní vernisáži v pondělí 24. března 2014 ve
výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě.
Poté bude výstava k vidění v galerii opavského obchodního centra
Silesia a následně bude opět putovat po celé republice.

„Dobré řešení“ pro Vlaštovičky
i pracovní oděvy. Toto vše umí
zdejší zaměstnanci vyrobit také na
zakázku, důkazem jsou oblíbené
hrníčky s logem firmy, PF a další
originální výrobky podle přání zákazníka.
„Prostor pro dobrá řešení“ je prodejnou, kterou obchodní centrum
BREDA nabízí k prezentaci a prodeji různým občanským sdružením a neziskovým organizacím.
Charitu Opava oslovil Andrej Vyoral, koordinátor tohoto prostoru,
v němž si díky této skvělé nabídce
mohou občané Opavska rozšířit
paletu vánočních dárků a zároveň
podpořit dobrou věc.

Výrobky klientů Domu sv. Cyrila a Metoděje a Chráněné dílny Vlaštovičky si
můžete koupit i vy v obchodním centru Breda.

Originální výrobky klientů Domu sv. Cyrila a Metoděje a Chráněné dílny Vlaštovičky si mohou zájemci koupit téměř každý pátek od
13 do 17 hodin a sobotu od 9 do 14 hodin v „Prostoru pro dobrá
řešení“ obchodního centra BREDA. Jedinečné vánoční dárky potěší
hned dvakrát, protože jejich koupí podpoříte handicapované osoby
převážně se zrakovým a duševním onemocněním.
A určitě si bude z čeho vybrat – v ručně vyráběnou keramiku a ručsortimentu chráněné díly, která je ně tkané koberce, polštáře, tašky i
jedním ze středisek Charity Opa- pletená ponča. V dílnách ale také
va, najdete aranžované velké vázy, šijí ubrusy, povlečení, dekorace

Veškeré výrobky klientů Domu sv.
Cyrila a Metoděje a Chráněné dílny Vlaštovičky lze kromě „Prostoru pro dobrá řešení“ v obchodním
centru BREDA zakoupit také v
Ternu v Jaktaři, na našem e-shopu
http://eshop.charitaopava.cz nebo
přímo v chráněné dílně ve Vlaštovičkách.

Stane se
• Mikuláš v Neškole
Mikulášskou nadílku připravují na středu 4. prosince v charitním mateřském centru Neškola
v prvním poschodí Minoritského kláštera na Masarykově
třídě v Opavě. Pro maminky s
dětmi je kromě mikulášské nadílky, v níž dostane každé dítě
malý dáreček, připravena také
pohádka. Akce, která je určena
pro širokou veřejnost, začíná v
deset hodin.

• Na téma „Svědomí“
Přednášku na téma „Svědomí“
pronese v úterý 10. prosince v
pastoračním středisku Minoritského kláštera na Masarykově
třídě v Opavě otec Petr Kříbek.
Akci, která začíná v 16 hodin,
pořádá Klub sv. Anežky - dobrovolné sdružení Charity Opava. Vstup je zdarma.

• Vyrobte si
vánoční přání a ozdoby
Pravidelné tvořivé dílny, které
pořádá každý pátek od 8 do 12
hodin mateřské centrum Neškola v Minoritském klášteře
na Masarykově třídě v Opavě,
budou v prosinci tématicky
zaměřeny na výrobu vánočních
přání a ozdob. Zvány jsou jako
již tradičně všechny maminky
na mateřské dovolené, pro jejichž děti je připraveno hlídání
v herně. Materiál na výrobu
vánočních přání i ozdob je k
dispozici v Neškole.

Napsali o nás
• Domovní znamení
vás zavedou...

Každý bude vědět, kde je to u
svaté Anežky a svatého Františka. Jak se tam dostane a jaké
služby zde najde. Zvláště poté,
co se řada středisek do jednoho
domu v Kylešovské ulici nedávno přestěhovala. Takový je cíl
a přání pracovníků opavské
Charity. Proto na průčelí domů
umístili domovní keramická
znamení se jmény obou patronů. Ta se včera dopoledně,
právě v den svaté Anežky, slavnostně odhalovala. (...) Zdařilá
keramická znamení navrhla
a vyrobila keramička Chráněných dílen ve Vlaštovičkách
Zuzana Bartáková. Ta také za
blýskání fotoaparátů a potlesku
desítek přítomných své první
dílo – znamení sv. Františka –
na průčelí domu č. 10. odhalila.
Opavský a hlučínský DENÍK,
14. listopadu 2013
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Rozhovor měsíce
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„Dárek pod stromeček si u nás vybere každý,“
říká Pavel Veverka, vedoucí Wellness centra Charity Opava

V lednu příštího roku to bude rovných patnáct let, co v Jaktaři
působí Wellness centrum. Tehdy bylo všem otevřeno ještě jako
chráněné pracoviště pod názvem „Středisko masážních služeb“.
Od samého počátku zde pracuje Pavel Veverka, se kterým jsme
si povídali o počátcích střediska, změnách, kterými prošlo, ale
třeba i o tom, že existují klienti, kteří požadují vstup do sauny i
s jízdním kolem.
* Datum otevření před 15 lety vy- vašim klientům?
padalo velmi zajímavě… Můžete
trochu zavzpomínat?
Takových přelomových etap bylo
hned několik. Rok po zahájení
Máte pravdu, datum 11. 1. 1999 je provozu jsme otevřeli pracovišopravdu zajímavé, ani nevím, co tě vodoléčby, v září 2003 došlo k
by nám na tuto kombinaci čísel rozšíření našich služeb do centra
řekli numerologové. Začátky byly Opavy, kde jsme na Kylešovské
opravdu skromné, první rok jsme ulici zahájili provoz detašovanébyli pouze dva maséři, k dispozi- ho pracoviště. O dva roky později
ci jsme měli jednu masérnu. Moc se nám podařilo provést zásadní
rád na tu dobu vzpomínám, bylo úpravu prostor našeho kmenovéto všechno v začátcích, plány byly ho pracoviště v Jaktaři, byla otevelké, krok po kroku jsme je začali vřena sauna a další masérna.
postupně realizovat.
* Nabízíte služby regenerační a
* Máte představu o tom, kolik se také rehabilitační. Změnily se za
u vás vystřídalo za tu dobu za- těch patnáct let požadavky klienměstnanců a kolik jste alespoň tů? Chodí k vám například dnes
odhadem mohli obsloužit kliens problémy, které v
tů?
čase vzniku Wellness centra ješJak jsem již uvedl, v roce 1999
tě nebyly tak
jsme začali pracovat ve dvou,
rozšířené?
během let se postupně počet zaměstnanců navyšoval
Neřekl
až na současných devět. Za
bych,
že
patnáct let provozu Wellness
tehdy v nacentra zde pracovalo celkem
šich začátpatnáct zaměstnanců - takže
cích, vlastně
opět symbolika čísel? S postupna sklonku miným rozmachem Wellness centra
nulého tisíciCharity Opava se také přirozeně
letí, byly
navyšoval počet obsloužených
poklientů. V posledních letech
provádíme ročně přibližně osm tisíc výkonů, od počátku
existence našeho
střediska jsme
tak již pokořili
hranici sto tisíc
výkonů. Kromě různých
druhů masáží
zde patří také
ostatní námi
poskytované
procedur y,
tedy
masážní vana,
sauna, přístrojová
lymfatická
masáž, suchá uhličitá koupel a
rašelinové
zábaly.

času měnily jednotlivé profese.
Čím dál více lidí sedí v práci u
počítače nebo za volantem auta,
přibylo také stresu a to vše se odráží na našem zdraví. Také věková
hranice se pomalu posouvá směrem k mladšímu věku, výjimkou
nejsou ani děti. Díky naši odborné kvalifikaci, kdy zaměstnáváme
výhradně zdravotní maséry, provádíme velké množství klasických
masáží a ostatních terapeuticky
účinných procedur. Tuto možnost
využívá řada klientů po operacích,
úrazech a podobně.
* Setkali jste se za tu dobu s nějakými kuriózními požadavky
nebo situacemi?

Samozřejmě, práce s lidmi je
velmi náročná, na druhou stranu nás velmi naplňuje, zejména,
když vidíme pozitivní výsledky
naši práce. Jsme však jenom lidé
a nemůžeme vyhovět všem požadavkům našich klientů. Takovou
perličkou byl případ pána, který
se vehementně dožadoval vstupu
do sauny se svým jízdním kolem.
Velmi těžko se nám vysvětlovalo,
že v sauně bicykl opravdu potřebovat nebude...
* Blíží se Vánoce a Wellness centrum chystá jako již tradičně
dárkové poukázky pod stromeček. Čím byste navnadil zájemce,
aby tento poukaz věnovali svým
blízkým jako vánoční dárek? Co
v příštím roce chystáte nového?

V posledních letech se nám několikanásobně zvýšil prodej procedur jako dárek pod stromeček. Proto jsme s nabídkou
nových služeb přispěchali
již v předvánočním období. Jedná se o nové druhy
přísadových bylinných
koupelí a koupelí se solí
z Mrtvého moře, nabídku zábalů jsme rozšířili
o zábal medový, bylinný a čokoládový.
Masáže jsme obohatili o masáž konopným olejem. Mysleli
jsme také na ženy a
připravili jsme pro
ně anticelulitidní
skořicový zábal v
kombinaci s přístrojovou lymfatickou
masáží. Sortiment
máme vskutku široký, ceny příznivé, jsem
přesvědčen, že si může
* Jaké byly zásadní milníky za tíže lidí výrazně odlišné od sou- vybrat opravdu každý.
těch patnáct let existence Well- časnosti. Změnil se však poměr
ness centra? Co vše jste nabízeli mužů a žen, tak jak se v průběhu * Děkujeme za rozhovor.

WELLNESS
CENTRUM
dále
nabízí:
- klasické zdravotní masáže
- sportovní regenerační
masáže
- manuální lymfatické
masáže
- přístrojové lymfatické
masáže
- masáže lávovými kameny
- medové masáže
- havajské masáže
- estetické formování
postavy
- perličkové
a hydromasážní koupele
- suché uhličité koupele
- rašelinové zábaly
- multifunkční sauna
VARIO (parní, suchá, aromaterapeutická)
Více informací na stránce http://
www.charitaopava.cz/?page=texty&id=10&IIgen=21 nebo na
telefonních číslech 553 611 322,
605 444 322 (pracoviště Jaktař,
Přemyslovců 26 ) a 605 443 222
(pracoviště Kylešovská 10)
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5

Chuť, vůně, zvuky - exkurze pro nevidomé

Klienty z Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené provedl vávrovickým
cukrovarem osobně jeho ředitel ing. Jan Hojgr.

„Jsme v zasedací místnosti, před Vámi je na stole káva...“ Takto lapidárními informacemi nejspíše ředitel vávrovického cukrovaru ing.
Jan Hojgr exkurzi ve svém podniku nezačíná. U té, která proběhla
krásné sluneční dopoledne ve čtvrtek 31. října, to ale bylo zapotřebí. Do cukrovaru ve Vávrovicích totiž přišli se svým doprovodem na
exkurzi klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.
Může být exkurze ve velkém pod- jak ji nachystal ředitel vávrovicniku zajímavá pro nevidomé? kého cukrovaru ing. Jan Hojgr,
Ano, je-li připravena tak skvěle, který se se svým zástupcem ing.

Ředitel Jan Hojgr byl na exkurzi pro nevidomé publikum znamenitě připraven –
neustále měl na vědomí, že musí svůj podnik popisovat také za pomoci různých
pomocí zvuků, vůní a chutí.

Michalem Chmielem osobně ujal
role průvodce po jednotlivých
etapách výroby cukru od čištění
řepy přes její řízkování, lisování
cukrové šťávy a její zpracování,
filtraci až po krystalizaci. V každé
části podniku si mohli nevidomí
na něco sáhnout, něco ochutnat,
vnímat různorodé vůně, všemožné zvuky či rozdíly v teplotě okolí.
Není se co divit, že někteří vidící
účastníci exkurze měli čas od času
nutkání zavřít oči a ocitnout se tak
také ve zvláštním světě chutí, vůní
a zvuků. Neodolal ani redaktor
Českého rozhlasu Ostrava Martin
Knitl, který z exkurze natočil rozhlasovou reportáž. Poslechnout si
ji posluchači mohli hned ve třech
reprízách počátkem listopadu na
vlnách Českého rozhlasu Ostrava a stanice Radiožurnál– a kdo
to nestihnul, může se k reportáži
vrátit na tomto odkazu: http://
www.charitaopava.cz/?page=aktuality&id=1065.
Pro nevidomé z Vlaštoviček
ovšem exkurze v cukrovaru ne-

znamenala jen šanci prožít jedno
zajímavé dopoledne. Cukrovar
totiž patří již léta mezi významné
sponzory Charity Opava a klienti
z Domu sv. Cyrila a Metoděje tak
mohli navštívit podnik, který se
na Opavsku hlásí k roli sociální
odpovědnosti.
Díky jeho neokázalé, ale trvalé a
dlouhodobé pomoci Charitě Opava mohou prožívat hezké chvíle
nejen při této zajímavé exkurzi, na
kterou budou jistě dlouho vzpomínat, ale také během celého roku. Z
exkurze si tak odnášeli nejen kilo
cukru, který každý účastník dostal
od ředitele Jana Hojgra jako symbolický dárek, ale také vědomí, že
na ně někdo v jejich nelehké situaci myslí a pomáhá jim.

Návštěvníci z Vlaštoviček si mohli mnohé ze surovin, polotovarů či nástrojů
osahat. Ale nejen to - nezbytnou součástí exkurze bylo ochutnávání různých
šťáv, melas a polotovarů.

Koncem června proběhl v Charitě Opava dvoudenní audit systému
jakosti a environmentu. Hlavní auditor Petr Kozel ocenil především
vysokou úroveň prevence, pozitivní atmosféru na všech pracovištích
a v neposlední řadě rovněž to, že zaměstnanci dávají do práce také
kus svého srdce.
Pro Domovník to uvedl ředitel recertifikaci. Certifikáty totiž platí
Charity Opava Jan Hanuš. Ne- jen tři roky a Charita Opava má
shody nebyly zaznamenány, ale už svůj integrovaný manažerský
několik námětů na zlepšení jsme systém certifikovaný právě tak
dostali. „Jsem rád, že jsme systém dlouho.
ISO zavedli, díky němu vykoná- „Protože jsme recertifikací prošli,
váme práci efektivněji. Chtěl bych, budeme mít opět certifikovaný sysaby systém ISO byl chápán jako tém na dobu tří let s tím, že každý
synonymum pro zvyšování kvality, rostupce Tomáš Schaffartzik.
orientaci na klienta a stále se zlepšující práci,“ dodal Jan Hanuš.
Tentokrát se jednalo o takzvanu
Klienti z Vlaštoviček se ale také na chvíli stali mediálními hvězdami – z exkurze
vznikla rozhlasová reportáž, připravuje se rovněž krátký videodokument.

A památeční fotka na závěr: se skupinkou z Vlaštoviček se loučí ředitel Jan
Hojgr, kterého za jeho skvělý výkon v roli průvodce všichni odměnili potleskem.

LIDÉ

6

Inzerce Charity

č. 11 - Prosinec 2013

Společenská kronika

Informujeme

Poděkování

Blahopřejeme

Zaznamenali jsme

• Dík za blahopřání

* Narozeniny v prosinci
Tak tiše jako sen, přišel vašich narozenin den. Žijte blaze v plném
zdraví, užívejte – co vás baví. Ať splní se vám nejtajnější přání a ať
máte vždycky klidné spaní. V prosinci oslaví své narozeniny tito
zaměstnanci: Vratislav BOHÁČ, Václav BURDA, Kateřina DEHNEROVÁ, Šárka GLABAZŇOVÁ, Blanka KONKOLOVÁ, Lucie
KŘENKOVÁ, Libuše KUBESOVÁ, Radka LENKOVÁ, Michaela
MAREŠOVÁ, Hana MELAROVÁ, Jiří PIKA, Eva POSPĚCHOVÁ,
Lenka SEIBERTOVÁ, Anna VALEHRACHOVÁ, Helena VELIČKOVÁ a Dana VÝTISKOVÁ.

• Náhradní plnění
se dá stihnout

Chtěla bych poděkovat všem
maminkám z Mateřského centra NEŠKOLA za tvorbu originálních vánočních přání, které
bude Charita Opava zasílat
nejdůležitějším sponzorům a
spolupracovníkům. Poděkování patří především Mirce BARANOVÉ, Lucii KUBITOVÉ,
Věře MARTÍNKOVÉ, Renátě
GALÁČOVÉ a Haně VLKOVÉ.
Svatava BLÁHOVÁ, vedoucí
Mateřského centra Neškola

Inzerce

Přejeme vše nejlepší!
* Přeji Vám všem radostně usebrané adventní čekání na Vánoce. A přeji Vám všem spokojené a radostné Vánoce, ať si tu oslavu příchodu LÁSKY na
svět opravdu užijete.
Drahomíra ZIFFROVÁ, Klub sv. Anežky

• Křepelčí vejce

Nabízím křepelčí vejce, 16 kusů
za 42 korun, tedy jedno vejce za
2,63 korun. Objednávky osobně
u Evy Pospěchové či na mailu
personalni@charitaopava.cz.
Křepelčí vejce jsou velmi zdravá a chutná. Určitě si je oblíbíte
také vy. Vhodná na vánoční stůl.

* Milý Václave BURDO,
právě jsi oslavil 41 let. Hodně osobní spokojenosti,
zdraví a převším nehasnoucí jiskru v oku Ti přejí
Tví spolupracovníci z Charity Opava.
redakce

Tzv. náhradní plnění pro firmy, zaměstnávající více než 25
osob, vám ještě stále v tomto
roce může pomoci splnit Charita Opava jakožto zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením. Nabízíme
kompletační práce, zpracování
a využití elektroodpadů včetně
nebezpečných, masérské či regenerační služby, nákup našich
výrobků či zadání výroby originálních výrobků či předmětů a
dárků s konkrétními obrázky či
logy. Více informací naleznete
na www.charitaopava.cz.

• Adorace a mše
ve Vlaštovičkách
Adorace a následná mše svatá, celebrovaná otcem Petrem
Kříbkem, bude probíhat každé
první, druhé a čtvrté úterý v 7
hodin v kapli v Domu sv.Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách.
Zváni jsou všichni zaměstnanci i příznivce Charity Opava.
Každé třetí úterý v měsíci pak
proběhne v 7 hodin motlitba
růžence a mše, kterou bude
sloužit otec Klement, začne až
v 7:30 hodin

• Chráněná technická
dílna v Proglasu
Rozhlasovou reportáž z Chráněných technických dílen ve
Velkých Hošticích odvysílá
Rádio Proglas ve čtvrtek 12.
prosince ve 22 hodin. Pro ty,
kteří by vysílání nestihli, bude
připravena repríza v pondělí
16. prosince v 16.30 hodin.

Listárna
Poděkování
V tomto předvánočním čase bych
chtěla popřát klidné a pohodové svátky a poděkovat těm zaměstnankyním Charity Opava a
členkám Klubu sv. Anežky, které
mi v této, pro mě mimořádně těžké době, pomohly – a to mnoha
způsoby, včetně zajištění lékařské
péče, které na mě myslí modlitbou, dobrou myšlenkou a které

vání moje i paní Schüsterové za
pomoc, kterou jste jí poskytli formou zaslání oblečení, které potřebovala. Všechno oblečení, které
jste poslala, určitě využije a má z
něj velkou radost. Je opravdu hezké, že existují lidé, kteří dokáží
poskytnout pomoc. Přeji Vám ve
vaší práci mnoho úspěchů a radoIva HAHNOVÁ
sti. A ještě jednou děkujeme!
Vážená paní Karabinošová,
Přijměte prosím upřímné poděkoEva HOLDAŠOVÁ, Opava
mě dokáží podržet svým milosrdenstvím a dobrým slovem. Moc
si vás holky vážím, mám vás ráda
a nikdy nezapomenu. Chtěla bych
vás tady všechny vyjmenovat, ale
nevím, zda byste si to přály. Tak
vám přeji štěstí, zdraví a lásku pro
každý den roku 2014.

Pište nám!

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu: mluvci@charitaopava.cz Těšíme se na ně!

• Setkání
v Klubu sv. Anežky
V pondělí 2. prosince se v 15
hodin koná v prostorách Denního stacionáře pro seniory v
charitním domě u sv. Anežky
na Kylešovské ulici 4 první
přátelské setkání pletařek obvazů pro malomocné. Všechny
pletařky jsou srdečně zvány. V
úterý 17. prosince se pak uskuteční slavnostní předvánoční
posezení Klubu sv. Anežky,
dobrovolného sdružení Charity Opava, a to na stejném místě. Začátek v 16 hodin. Přijďte
si popovídat a zhodnotit právě
končící rok.

CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
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