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č. 1 – LEDEN 2014
CITÁT MĚSÍCE: „Tak to by mne nenapadlo ani v nejdivočejším snu!“
Spoluzakladatelka a první ředitelka Charity Opava Anna Ekslerová

Charita Opava slouží
již čtvrt století

Rok 2014 bude rokem Charity Opava. Jedna z největších a nejstarších Charit ČR totiž slaví výročí 25 let od svého založení a čtvrt století své služby si na Opavsku bude připomínat řadou kulturních,
vzdělávacích a společenských akcí pro širokou veřejnost. Podpořit
nás přijede také populární kněz Zbigniew Czendlik.
Je to již skutečně pětadvacet let, co ky můžeme říci, že díky ní je život
ještě v nesvobodných předlistopa- na Opavsku lehčí a snesitelnější
dových časech dostala skupinka především pro ty z nás, kteří se dožen v čele s RNDr. Annou Eksle- stali do zdravotních či sociálních
rovou požehnání od tehdejšího problémů.
opavského děkana Mons. Josefa Charita Opava se za oněch 25 let
Veselého k tomu, aby - zatím ješ- stala neodmyslitelnou součástí žitě ve skrytu - pomáhala druhým. vota na Opavsku. A právě to bude
Společenské změny už ale klepa- celý rok připomínat akce pod nály na dveře a po listopadu 1989 zvem „25 LET SLUŽBY – CHAmohla tato činnost ihned plynule RITA OPAVA VE VEŘEJNÉM
přejít ve formování Charity Opa- PROSTORU“. Po celý rok je pro
va. Začala tak vznikat organizace, občany Opavy a okolí připravena
která je dnes největším nestátním celá řada různých veřejných akcí
poskytovatelem sociálních služeb – jmenujme kupříkladu Tříkrána Opavsku, nabízí v 17 středis- lový průvod Opavou, slavnostní
cích jedenáct sociálních služeb, vernisáž celorepublikové fotosouprovozuje dvě zdravotnická zaří- těže zaměstnanců a dobrovolníků
zení a mateřské centrum, přičemž Charit MŮJ SVĚT ve Slezském
sama zaměstnává více než 200 lidí, zemském muzeu v Opavě nebo
z čehož více než polovinu tvoří charitativní fotbalové utkání Hřišzdravotně handicapovaní. Charita tě plné rozhodčích. Kromě těchto
Opava už za čtvrt století existence akcí je ovšem pro občany Opavska
pomohla tisícům lidí a bez nadsáz- nachystán také Den zdraví, promí-

+

LEDEN

Opavský anděl pro Pavla Viláška

Ocenění v soutěži o nejlepší sociální pracovníky
převzal v v Domě kultury Petra Bezruče ve čtvrtek 12. prosince Pavel Vilášek z Chráněného a
podporovaného bydlení pro duševně nemocné.
Pavel Vilášek byl oceněn za desetiletou práci
pro lidi s psychickým onemocněním. (Rozhovor s P. Viláškem čtěte v příštím Domovníku.)

tání filmu Šmejdi spolu s přednáškou, varující před praktikami na
předváděcích akcích pro seniory,
Den otevřených dveří všech středisek s doprovodným programem,
slavnostní Sluníčkové odpoledne
pro děti nebo odhalení domovního znamení sv. Josefa na charitním
ředitelství v Jaktaři. Ve spolupráci
se Slezskou univerzitou v Opavě
se připravuje mezinárodní konference sociálních pracovníků z
partnerských organizací Charity
Opava v Litvě, Německu či Velké
Británii. Konec roku pak bude patřit veřejné přednášce a besedě s
knězem Zbigniewem Czendlikem
a společenskému večeru pro všechny současné i minulé pracovníky
Charity Opava.
Podrobný program, který bude
dále doplňován a aktualizován,
můžete najít na www.charitaoava.
cz, o jednotlivých akcích, na něž
bude vždy vstup zdarma, budeme
včas informovat na našich webových stránkách, plakátovacích plochách i v Domovníku.
Díky Charitě Opava víte, že nejste
na své problémy sami. Jsme vám
již čtvrt století nablízku a můžete s
námi počítat i nadále.

LEDEN
Zima na Kylešovské

Uživatelé objektu NPP na Kylešovské ulici 10 trápily
od počátku prosince značné problémy s topením –
přes několikeré odvzdušnění byly radiátory stále jen
vlažné a uživatelům byla zima. Chyba byla nejspíše
buď v poddimenzovaném kotli, nebo chybném propojení s topným okruhem v 1. patře budovy. Doufejme,
že v čase vydání Domovníku je již na Kylešovské teplo.

Slovo ředitele
Blahopřeji vám všem
„Tak to by
mne nenapadlo ani v
nejdivočejším snu...“
Tak reagovala spoluzakladatelka
a první ředitelka Charity Opava Anička
Ekslerová v rozhovoru pro lednový Domovník na otázku, zda
si před pětadvaceti lety dovedla
představit, do jaké síly se tato
organizace jednou rozroste. Ano,
Charita Opava si bude tento rok
připomínat již čtvrt století své
existence. Chuť a ochota několika žen naplňovat křesťanskou
lásku konkrétní pomoci blízkým,
která stála u vzniku Charity
Opava, za tu dobu vykrystalizovala do velké organizace, pomáhající v 17 střediscích stovkám
lidí na Opavsku řešit problémy,
které je mohou potkávat od kolébky až ke hrobu. Žádné, natož
tak ty „nejdivočejší“ sny se neplní samy. Charita Opava, to jsou
stovky bývalých i současných
zaměstnanců, tisíce dobrovolníků, tisíce drobných sponzorů a
donátorů, stovky firem, které pomáhají. Je povzbuzující představit si ohromné zástupy lidí, kteří
za oněch dlouhých pětadvacet let
nelitovali úsilí, volného času, námahy ani peněz a kteří se, každý
po svém a každý svým způsobem, do tohoto velkého charitního díla na Opavsku zapojili. Za
nimi všemi stojí osudy tisíců lidí,
které se díky stále rozvinutější a
profesionálnější pomoci Charity
Opava mohly vyvíjel lépe, než
kdyby zde tato organizace nebyla. Myslím na vás všechny a
všem vám chci z celého srdce poděkovat. Bez každého jediného
z vás by Charita Opava zůstala
jen nesplněným divokým snem.
Slaví-li Charita Opava výročí 25
let služby, je to svátek nás všech,
je to svátek celého Opavska. Tak
všechno nejlepší, hodně štěstí a
Božího požehnání do dalšího
pětadvacetiletí!

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

ROK 2013
• LEDEN

Výtěžek Tříkrálové sbírky byl
opět rekordní – na Opavsku se
vybralo přesně 1.444.818 korun.
Charita Opava pomáhala také
propuštěným vězňům z prezidentské amnestie. Ti se obraceli
především na Naději, kde se jim
dostalo rady a do nového začátku také oblečení ze zdejšího šatníku.

Staré elektro pomůže

handicapovaným zaměstnancům

• ÚNOR

Zkolaudovány byly dva nové
byty charitního chráněného bydlení, díky nimž našli zázemí tři
lidé, trpící chronickým onemocněním. Charita se ale propagovala i jinak - při slavnostním
otevření rekonstruovaného supermarketu Terno v Jaktaři vařil
mezi známými osobnostmi také
ředitel Jan Hanuš. Nové místo
získal v tomto supermarketu i
charitní obchůdek.

• BŘEZEN

Slavnostní vernisáží v historické
budově Slezského zemského muzea v Opavě vyvrcholil 5. ročník
fotosoutěže Můj svět. Mezi oceněnými nechyběli ani dobrovolníci z Charity Opava Petra Hahnová a Martin Žídek.

• DUBEN

Mnoho kartónů s jídlem i drogistickým zbožím se mezi lidmi vybralo během tzv. „postní almužny“. Všechny dary významně
pomohly klientům Chráněného a
podporovaného bydlení. Koncem
měsíce pak byla poprvé na dvoře ředitelství v Jaktaři vztyčena
charitní májka.

Chráněné technické dílny ve Velkých Hošticích, před nimiž stojí vedoucí Tomáš
Schaffartzik, nemůžete minout i díky novému velkém banneru, umístěnému
hned u vjezdu do dílenského dvora.

Dosloužil vám jakýkoliv elektrický přístroj, lhostejno zda malý, či
velký? Pokud ho přivezete do Chráněných technických dílen ve Velkých Hošticích, uděláte hned dva dobré skutky. Zdejší zaměstnanci
ho totiž ekologicky zlikvidují a tím pádem neznečistíte přírodní prostředí. Ale nejen to – hoštické dílny, které jsou střediskem Charity
Opava, zaměstnávají přes třicet handicapovaných lidí. A ti budou mít
právě díky vám práci.
„Vysloužilé ledničky, pračky či ždí- čítače, ale také DVD přehrávače,
mačky, staré bojlery, televize či po- topinkovače, varné konvice – zkrát-

• ČERVEN
Ta zdrcující zpráva dorazila do
Charity Opava 25. června. Den
předtím tragicky zahynul na
Oravské přehradě otec Josef Motyka, stěbořický farář a spirituál
Charity Opava. S mimořádným
člověkem se na pohřbu ve Stěbořicích 4. července rozloučily tisíce
věřících a více než sto kněží.

ka vše, co se připojuje zástrčkou do
zásuvky,“ vyjmenovává elektrické
přístroje, které v Hošticích umí ekologicky zlikvidovat, vedoucí zdejší
dílny Tomáš Schaffartzik. Ačkoli v
Chráněné technické dílně pracují
handicapovaní lidé, kteří by jinak na
trhu práce nejspíše nenašli uplatnění, musí si na sebe vydělat sami, což
znamená mimo jiné i nutnost shánění práce. „Každý přístroj, který nám
přivezete, opravdu pomůže,“ dodává
Schaffartzik.
Dílny sídlí na Zámecké ulici ve Velkých Hošticích hned u supermarketu Hahn kousek od hlavní cesty
z Opavy do Kravař, minout je nemůžete i díky novému velkém banneru, umístěnému hned u vjezdu
do dílenského dvora. Otevřeno zde
mají každý všední den od pondělí
do pátku od 6 do 14 hodin, každou
první sobotu v měsíci pak také od 9
do 11 hodin.
Děkujeme všem občanům za pomoc, díky níž získají práci místní
lidé, kteří to v životě neměli právě
lehké.

Návštěvníci OC Breda&Weinstein
si mohli poslechnout barvy

• KVĚTEN
Do nových prostor na Kylešovské
ulici se přestěhoval Denní stacionář pro seniory. Počáteční obavy z toho, zda se na nové adrese
bude klientům i personálu líbit a
zda si zvyknou, se brzy rozptýlily.
Následující měsíc pak stacionáři
slavnostně požehnali otec Krzystof Skibiński a otec Josef Motyka.
Při závěrečném posezení u kávy
a koláčů málokdo tušil, že se s
otcem Josefem Motykou potkává
naposledy...

č. 1 - Leden 2014

Čtecí přístroj ClearReader si mohli ve Vlasštovičkách pořídit i díky finanční
pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Víte, jak zní jednotlivé barvy? Jak se pracuje s vodícím psem pro nevidomé? Jak mluví kuchyňská váha? Odpovědi na tyto a mnohé další
otázky mohli loni dostat návštěvníci Obchodního centra Breda&Weinstein. Ve zdejším „Prostoru pro dobrá řešení“, kde probíhají různorodé akce neziskových organizací pro veřejnost, totiž prezentovali
zaměstnanci a klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách
v rámci Dne nevidomých výuku sociální rehabilitace a předváděli
mnoho pomůcek pro zrakově postižené a nevidomé.
Na výstavě se prezentoval také čtecí pomoci Nadačního fondu Českého
přístroj ClearReader, který si mohli rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši
v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro 30 tisíc korun.
zrakově postižené ve Vlaštovičkách Zájemci z řad návštěvníků Obchodpořídit mimo jiné díky finanční ního centra Breda&Weinstein si

také mohli vyzkoušet brýle simulující různé oční vady, zahrát speciální
Člověče nezlob se pro lidi s vadou
zraku nebo si vyzkoušet hmatové
obrázky, hmatové hodinky, vibrační
budík, hmatové domino, klasické
herní karty obohacené o znaky v
Braillově písmu, 3D hmatové průvodce různých měst, hmatové pexeso, zvukový rozlišovač barev a mnoho dalšího.
Na požádání a s velikou ochotou
obyvatelé charitního domu z Vlaštoviček předvedli vše, co zvládají a co
je baví, povykládali zážitky, perličky,
či jen příběhy svých všedních dnů.
Celé dopoledne bylo velmi zajímavé
a přínosné, kolemjdoucí lidé se zastavovali, poseděli u kávy a nechali
se provázet zajímavostmi nebo si
mohli prohlíželi a kupovali rukodělné výrobky klientů z Vlaštoviček
Pestrý den všem klientům z Vlaštoviček zpříjemnilo také vyzkoušení
jízdy na eskalátorech a procházka po
Obchodním centru Breda&Weinstein s vodícími psy, kteří se samozřejmě také dočkali malé odměny.

č. 1 - Leden 2014

Tři králové už míří k vám...

Už déle než dvě století se každý rok vydávají tři králové Baltazar,
Melichar a Kašpar na cestu, na jejímž konci se potkají s právě narozeným Ježíškem. Ve čtvrtek 2. ledna 2014 můžete od 16 hodin kousek cesty projít s nimi. Slavnostním Tříkrálovým průvodem plným
hudby, masek a divadla totiž na Dolním a Horním náměstí v Opavě
začíná již tradiční charitní Tříkrálová sbírka.
Možná i u vás zaklepou v první
polovině ledna příštího roku na
dveře koledníci, aby tak jako na
tisících místech celé České republiky poprosili o příspěvek na
charitní dílo a zvěstovali radost
i naději v solidaritu a vzájemnou
pomoc. Tříkrálová sbírka proběhne již po čtrnácté v termínu od 1.
do 13. ledna 2014. Kromě Tříkrálového průvodu, během něhož vystoupí bubenický orchestr BORIS,
pěvecký sbor Sluníčko a v krátkém
představení také herci Slezského
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

divadla v Opavě, je dále připravena celá řada atrakcí pro koledníky – od požehnání během mše
v neděli 5. ledna 2014 v 18 hodin
v kostele sv. Vojtěcha na Dolním
náměstí v Opavě až po závěrečné
bruslení zdarma a tradiční soutěž
o nejhezčí Tříkrálovou korunku.
Podrobný program najdete v plakátku na str. 6.
Výnos z poslední Tříkrálové sbírky použila Charita Opava především na zkvalitnění péče o opavské seniory, neboť díky vybraným

penězům mohla zrekonstruovat
celé patro v domě na Kylešovské
ulici a přestěhovat denní stacionář
pro seniory do kvalitnějšího prostředí s výrazně lepším zázemím
a nabídkou komplexních služeb.
Klientům střediska chráněného
bydlení pomohla sbírka vybavit
byty nábytkem a zbylo i na dotování provozu mateřského centra
Neškola či rekonstrukci rozvodů
teplé vody pro nevidomé klienty
ve Vlaštovičkách.
Ku prospěchu potřebným na
Opavsku bude sloužit i výtěžek
sbírky nadcházející, za vybrané
peníze se Charita Opava chystá
koupit například budíkové tlakoměry a lineární dávkovač na
Morphin, tedy přístroje, které umí
utišit bolest nemocným a hospicovým pacientům. V plánu je také
zlepšení pracovního prostředí
keramické dílny pro handicapované zaměstnance v Chráněných
dílnách sv. Josefa či oprava střechy
a vybudování nových bytů v Chráněném a podporovaném bydlení
pro duševně nemocné.
Charita Opava vstupuje touto
Tříkrálovou sbírku do roku, v
němž oslaví pětadvacet let své
existence. V tomto dlouhém čtvrtstoletí může pomáhat i díky štědrosti, kterou projevují již čtrnáct
let občané Opavska při Tříkrálové
sbírce. Pomocí Charitě Opava pomáháte potřebným ve svém městě.
Děkujeme!

Co se líbí a nelíbí v Charitě Opava

Celkem 30 zaměstnanců Charity Opava se zúčastnilo dobrovolné
ankety, vypsané počátkem srpna personálním úsekem. Na otázky
„Co se Vám líbí na Charitě Opava?“, „Co byste chtěli změnit?“ a „Jak
jste spokojeni se svou prací?“ tak odpovědělo 14 % zaměstnanců.
Cílem dotazníku bylo přispět ke nebo dokonce velmi spokojeni,
zlepšení pracovních podmínek a jako největší klady vnímají kupřímezilidských vztahů v celé orga- kladu smysluplnost práce, lidský
nizaci. Z došlých odpovědí vyplý- přístup, možnost dalšího vzdělává, že zaměstnanci jsou s prací v vání a profesního růstu či dobrý
Charitě Opava většinou spokojeni a přátelský kolektiv. Odvrácenou

stranu práce v Charitě Opava pak
vidí především v nepříliš dobrém
platovém ohodnocení. Zaměstnanci by proto přivítali kupříkladu stravenky, příspěvky na penzijní připojištění, slevu na nákup
zboží v charitních chráněných
dílnách, příspěvek na dovolenou
či možnost získat firemní bezúročnou půjčku.
V odpovědích nechyběla ani řada
konkrétních nápadů a podnětů,
například sestavit tým pro získávání financí z projektů a další
– všechny budou předány řediteli Janu Hanušovi, pro něhož jsou
cenným zdrojem inspirace.
„Děkujeme všem, kteří si udělali čas a napsali nám své názory,“
uzavírá dotazníkové šetření vedoucí personálního úseku Eva
Pospěchová, která dodává, že se
k podobnému způsobu zjišťování
názorů zaměstnanců hodlá v tomto roce ještě vrátit.

ROK 2013
• ČERVENEC
Občanská poradna oslavila
výročí tří let pravidelné spolupráce s týdeníkem REGION
OPAVSKO, na jehož stránkách
zveřejňuje každý týden poradenství.

• SRPEN

Nový sedmdesátitunový lis
plastových odpadů zprovoznila Chráněná technická dílna
ve Velkých Hošticích. Lis, který
byl zakoupen díky příspěvkům
Nadace OKD, Úřadu práce a
Moravskoslezského kraje, pomáhá při zaměstnávání zdravotně handicapovaných osob.

• ZÁŘÍ
Ze Zacpalovy ulice se přestěhovala služba střediska krizové
pomoci FÉNIX. Získala nové
prostory na Kylešovské ulici.
Novou, neskonale hezčí podobu zase získal vstupní dvůr i
velká část areálu Chráněných
technických dílem v Hošticích
– nyní už ho místo bahna pokrývá krásná zámecká dlažba.

• ŘÍJEN
Nová kategorie bude součástí celorepublikové fotosoutěže
MŮJ SVĚT, kterou již po šesté
vyhlásila Charita Opava. Poprvé se jí budou moci zúčastnit
v kategorii pod názvem „Jak to
vidím já“ také uživatelé charitních služeb. Zdařilá fotosoutěž
probíhá již podruhé ve spolupráci s firmou ASEKOL. Velmi
zdařilou exkurzi pro klienty z
Vlaštoviček připravil ve svém
podniku také ředitel vávrovického cukrovaru Jan Hojgr. Z
této akce vznikla rozhlasová
reportáž.

• LISTOPAD
Svatý František a svatá Anežka jsou od loňského listopadu
patrony dvou charitních domů
na Kylešovské ulici. Stalo se tak
během slavnostního odhalení
nových domovních znamení,
které pro oba domy navrhla a
zhotovila Zuzana Bartáková,
mistrová keramické dílny ve
Vlaštovičkách. Po bydlení pro
seniory, které nově nabízíme v
domě sv. Anežky, se jen zaprášilo.

• PROSINEC
Škála prodejních míst, kde mohou své výrobky nabízet chráněné dílny Charity Opava, se
rozrostla o „Prostor pro dobrá
řešení“ v Obchodní centru Breda.
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„Jsem vděčná, že jsem mohla jít kus cesty s vámi,“
vzkazuje lidem Charity Opava její první ředitelka Anna Ekslerová

celý život a kdekoliv může učit milovat, a to je pořád zajímavé.
* Sledujete dění v opavské Charitě alespoň na dálku, třeba na
webu? Čítáváte náš Domovník?
Tady se na Vás každou chvíli
vzpomíná – co byste vzkázala
svým přátelům a spolupracovníkům v Opavě?
Samozřejmě dění v Charitě Opava
sleduji a čtu Domovník – děkuji
tímto za jeho zasílání! I když jsem
po svém odchodu z funkce záměrně omezila naše kontakty, nebylo
to proto, že bych vás všech měla
plné zuby, ale naopak proto, že Vás
mám pořád ráda.
Obdivuji vaši vytrvalost a dobrotu,
se kterými se za všech podmínek
(a ty se za pětadvacet let pořádně
změnily!) snažíte realizovat charitu jako pravdivou „milosrdnou
lásku“. Modlím se za vás. A jsem
Slavná fotografie, na níž Anna Ekslerová přeje k narozeninám otci děkanovi Josefu Veselému.
vždy šťastná, když se mi někdo
ozvete nebo nás navštívíte. Proto
Čím jiným začít v Domovníku rok, v němž si budeme připomínat ležitý.
vás srdečně zvu, přijeďte si k nám
25 let od vzniku Charity Opava, než rozhovorem s její zakladatelkou Z odstupu vnímám jako milník odpočinout nebo aspoň popovídat
a první ředitelkou Annou Ekslerovou. Ve funkci ji sice vystřídal už i pozitivní změnu v přístupu k – mám pořád e-mail anna.ekslerov roce 2004 Jan Hanuš, ale v opavské Charitě není nikoho, kdo by ji Charitě Opava ze strany běžných va@caritas.cz.
stále nevnímal jsou „svou“ ředitelku. A to přesto, že před několika Opavanů.
lety opustila Opavu a přestěhovala se až do dalekého Radostína nad
* Děkujeme za rozhovor. A ještě
* Od času založení Charity Opa- něco - Charita Opava připraOslavou.
* Jedna otázka ještě před tím, mínko myšlenky na Službu křes- va do dnešních dnů se ve společ- vuje na jubilejní rok 2014 řadu
než začneme vzpomínat: před ťanské pomoci – to byla ta dob- nosti mnohé změnilo. Jaké nové veřejných akcí pod společným
více než pětadvaceti lety jste rovolnická iniciativa, dnes by se sociální problémy dnes vidíte názvem 25 LET SLUŽBY - CHAstála u zrodu Charity Opava, řeklo asi sousedská výpomoc a kolem sebe? Na co by se měla RITA OPAVA VE VEŘEJNÉM
organizace, která je dnes největ- také humanitární sbírky (tehdy po opavská Charita do budoucna PROSTORU. Na závěr roku chysším nestátním poskytovatelem zemětřesení v Arménii). Po roce si zaměřit, aby zvládla být ku pro- táme také setkání současných a
sociálních služeb na Opavsku, náš tehdejší pan arcibiskup Vaňák spěchu občanů Opavska dalších minulých pracovníků opavské
provozuje sedmnáct středisek a v přál obnovit katolickou charitu pětadvacet let?
Charity. Tak doufáme, že se na
nich jedenáct sociálních služeb, zdecimovanou předchozí historií
něm uvidíme i s Vámi.
zaměstnává více než dvě stovky a hledali se spolupracovníci ve Víte, nejsem už mladá, ale věštění
lidí a především dalším stovkám farnostech, kteří mají k charita- přece jen není můj obor. Co ale Děkuji za milé pozvání, už se těpomáhá zvládat mnohdy ne- tivní službě blízko. Formálně pak vidím jako současný problém, je ším.
lehký životní úděl. Napadlo Vás byla Charita Opava ustavena v nedostatečná podpora společnosti
před oním čtvrt stoletím, jak až roce 1991.
funkčním rodinám, tedy rodinám,
se může organizace, kterou za- V prvním desetiletí byly asi dal- které buduji vzájemné vztahy a
kládáte, rozrůst?
šími milníky zahájení velkých zodpovědnost, upřednostňují kvatrvalých projektů služeb – po Šat- litní výchovu dětí před kariérou,
Kdepak, ani v nejdivočejším snu! níku (dnes součást Naděje) hlavně které usvědčují mediálně vychvaPředstavovali jsme si převážně CHOPS, brzy Rehabilitační dílny lovanou seberealizaci z čistého
dobrovolnickou občanskou inici- (dnes Radost), domov ve Vlašto- sobectví.
ativu – pár lidí, kteří se snaží pro- vičkách, stacionář Klub sv. Anežjevovat své křesťanství jako kon- ky, Chráněné bydlení, Chráněné
krétní osobní službu potřebným dílny…. Výraznou událostí napříč * Bydlíte už několik let mimo
v okolí.
charitními službami byla povo- Opavu, na Vysočině. V opavské
deň v roce 1997 a po roce 2000 Charitě na Vás často přijde řeč a
* Co bylo před pětadvaceti lety sílící proces definování kvality vždy se každý ptá, zda se v novém
hlavním impulsem pro vznik sociálních služeb a tlaku na pro- bydlišti Aničce (protože jinak se
opavské Charity? A jaké pak fesionalizaci, třeba i v řízení tzv. Vám tady neřekne) nestýská...
byly její hlavní milníky?
evropských projektů. Samozřej- Nestýská se Vám?
mě milníkem byl nástup ředitele
Dnes vím, že hlavní byla připra- Honzy Hanuše, který postupně Spíše na opavskou Charitu ráda
vená půda – tu měly na svědomí nahradil moje mamkovské řízení vzpomínám. A jsem radostně
Anička a Slávka Foldýnovy, které přívětivým, avšak profesionálně vděčná za to, že jsem s vámi mohasi patnáct let vedly neformální funkčním řádem. Takový milník la ujít takový kus cesty. Pokud jste
modlitební schůzky žen a děvčat. jako rozdělení sociálních služeb a se zároveň ptali na to, zda se neZde se v roce 1989 uchytilo se
služeb zaměstnanosti byl také dů- nudím, tak opravdu ne. Člověk se
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TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD OPAVOU

Slavnostní průvod Opavou k začátku Tříkrálové sbírky. Vystoupí bubenický orchestr Boris,
pěvecký sbor Sluníčko a herci Slezského divadla v Opavě.
Únor 2014

JAK NA ŠMEJDY

Promítání filmu Šmejdi reţisérky Sylvie Dymákové a přednáška Lucie Vehovské z Občanské poradny
Charity Opava na téma „Jak se bránit praktikám na předváděcích akcích (nejen) pro seniory“.
Březen 2014

MŮJ SVĚT

Slavnostní vernisáţ 6. ročníku celorepublikové fotografické soutěţe Charity Opava
pod patronací prof. Jindřicha Štreita. Historická budova Slezského zemského muzea v Opavě.
Duben 2014

ODHALENÍ DOMOVNÍHO ZNAMENÍ SV. JOSEFA V JAKTAŘI

Ke sv. Františkovi a sv. Aneţce, kteří se v roce 2013 stali patrony dvou charitních domů na Kylešovské ulici
v Opavě, přibude sv. Josef. Slavnostní odhalení domovního znamení sv. Josefa na budově ředitelství
Charity Opava v Jaktaři doprovodí komentovaná prohlídka všech zdejších středisek.
Květen 2014

DEN ZDRAVÍ PRO OPAVSKO

Testy zdraví zdarma na několika místech Opavy – měření tlaku, měření cukru v krvi,
ukázkové masáţe ve Wellness centrech v Jaktaři a v domě sv. Aneţky zdarma.

SEE LIGHT - MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NA TÉMA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Konference za účasti odborníků z litevských, německých a britských partnerských organizací
Charity Opava, sdruţených v evropském projektu SEE LIGHT. Akce, určená pro studenty
i širokou veřejnost, proběhne ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
Červen 2014

HŘIŠTĚ PLNÉ ROZHODČÍCH

Další ročník charitativního fotbalového utkání plného hvězd,
pořádaného opavským Okresním fotbalovým svazem.

SLAVNOSTNÍ SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE

Pětadvacet překvapení pro děti na veřejné akci pro nejmenší před přicházejícími prázdninami.
Září 2014

CHARITA OPAVA OTEVÍRÁ DVEŘE

Týden otevřených dveří všech sedmnácti středisek Charity Opava
u příleţitosti Dne Charity, slaveného na svátek patrona charitních zařízení sv. Vincence z Pauly.
Exkurze a komentované prohlídky pro všechny zájemce z řad opavské veřejnosti.
Říjen 2014

JAK PEČOVAT O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Péče o duševní zdraví v moderní uspěchané době – akce pod patronací
Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné v rámci Týdnů pro duševní zdraví.
Listopad 2014

NA SLOVÍČKO S P. ZBIGNIEWEM CZENDLIKEM
Veřejná beseda se známým katolickým knězem.
Prosinec 2014

25 LET SPOLEČNÉ SLUŢBY

Vzpomínkové setkání po čtvrtstoletí – slavnostní společenský večer
pro všechny současné i bývalé pracovníky a sponzory Charity Opava.

Program bude dále doplňován, místa konání akcí a termíny budou upřesněny. Vstup vždy ZDARMA.
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Charita na cestách
• Litevské zkušenosti
z projektu SEE LIGHT
SEE LIGHT je název projektu Evropské unie, v němž si
formou vzájemných návštěv a
exkurzí vyměňují zkušenosti
se sociálním podnikáním poskytovatelé sociálních služeb z
mnoha zemí Evropy. Součástí
projektu je také Charita Opava, jejíž ředitel Jan Hanuš se
v doprovodu svého zástupce
Tomáše Schaffarztika a Lucie
Vehovské z Občanské poradny zúčastnil koncem listopadu
společného jednání v litevském
hlavním městě Vilnius. „Navštívili jsme zde spolu s kolegy z celé
Evropy mnoho inspirativních
míst,“ vrací se k pracovní cestě
do Litvy Jan Hanuš. „Například
charitní výrobnu svíček, salátový
bar ´Mano Guru´, kde nacházejí práci lidé, kteří se vyléčili z
drogové či alkoholové závislosti
a snaží se vrátit do společnosti,
nebo projekt ´Algojimas´ jakousi kombinaci našich středisek
Mraveneček a Neškola, v němž se
kolegové z Litvy snaží pomáhat
maminkám s postiženými dětmi.“ Podnětná byla podle Hanuše také závěrečná konference,
na níž pracovníci sociálních organizací hovořili o tom, jak je v
Evropě vnímána problematika
sociálního podnikání.
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Blahopřejeme

Blahopřání

* Narozeniny v lednu
Ať lednový vítr přivane štěstí, zdraví, lásky dost a pryč ať sebou
odnese každý zármutek a zlost. V lednu oslaví své narozeniny tito
zaměstnanci: Milena BÍNOVÁ, Naďa DUDOVÁ, Dušan GIBES,
Hana CHLACHULOVÁ, Lucie KAMRÁDOVÁ , Drahomíra KONEČNÁ, Jana KOTZIÁNOVÁ, Martin KUBÁNEK, Soňa KURŠOVÁ, Jaromír MĚCH, Markéta MIČUDOVÁ, Zuzana PAVEROVÁ,
Miroslav PETRATUR, Jana RAŠŤÁKOVÁ, Aleš REMEŠ, Alena
RIRCHTROVÁ, Ivana ŠÍMOVÁ, Světlana ŠTENCLOVÁ, Veronika ŠUGAROVÁ, Marie TURKOVÁ, Anna VAŇKOVÁ, Věra ZÁLOHOVÁ a Milena ŽŮRKOVÁ. Vše nejlepší přeje
redakce
* Blahopřejeme panu Pavlu VILÁŠKOVI z charitního Chráněného a podporovaného bydlení pro
duševně nemocné za ocenění v soutěži o nejlepší
sociální pracovníky Opavy. Práci pro duševně nemocné se věnujete již deset let. O tom, že Vaše ocenění je více než na místě, by mohlo vydat svědectví
mnoho klientů chráněného bydlení i následné péče
včetně těch, kterým jste zachránil život. Jsme moc
rádi, že se Charita Opava může pyšnit tak skvělými zaměstnanci!
Přátelé a spolupracovníci z Charity Opava

Po celý rok budou na tomto
místě přát Charitě Opava k
pětadvacátým narozeninám
osobnosti veřejného života
Opavska. Jako první s přáním
přichází šéfredaktor REGIONU OPAVSKO Roman Konečný:
S Charitou
Opava přicházím do
styku velmi
často. Ať už
na
stránkách našich
novin, kde
prostřednictvím rubriky Občanské judo odborníci z charitní Občanské poradny pomohli
bez přehánění už tisícovkám
čtenářů, nebo čas od času jako
její klient, kdy charitní pečovatelky pomáhají mým starším a
nemocným příbuzným. Charita má podobné poslání jako
hasiči. Když je klid a nic se
neděje, nejde o ní slyšet. Podvědomě však víme, že když ten
klid vystřídá nějaký problém,
je tu někdo, kdo nám rychle,
ochotně a fundovaně pomůže.
Za pětadvacet let své existence Charita Opava nejednou
ukázala, že umí pomoci všude
tam, kde nechce nebo nemůže
pomáhat rodina, obec či stát.
Stará se o děti v mateřském
centru Neškola, pomáhá hendikepovaným dětem v denním
stacionáři Mraveneček, zoufalým lidem poradí Občanská
poradna, hendikepovaným dá
práci chráněná dílna, nemocným pomůže ošetřovatelská
péče, senioři mohou čas trávit
v denním stacionáři a umírajícím poslouží hospicová služba
Pokojný přístav. K prvnímu
čtvrtstoletí přeji Charitě co nejvíce podpory a uznání od společnosti, protože nikdy nevíme,
kdy se jejími klienty staneme
právě my.
Roman KONEČNÝ,

Vždy jste byli ochotní

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala paní Marušce LEIFERTOVÉ za práci. Paní Maruška chodila dlouhá léta k mé mamince,
která nás již před sedmi roky opustila a nyní chodí k mému otci. Byla
vždy velice ochotná a oblíbená, tak bych jí chtěla alespoň touto cestou poděkovat za její práci, přístup k nemocným a ochotu pomoci.
Přeji jí hodně zdraví a spokojenosti.
Drahomíra HERTLOVÁ,
Opava

Listárna
Děkujeme Nadačnímu fondu AVAST
Děkujeme Nadačnímu fondu
Avast za poskytnutí nadačního
příspěvku ve výši 25 tisíc korun.
Díky němu jsme mohli do Domu
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách
zakoupit speciální programové
vybavení Guide, asistenční program, který umožňuje nevidomému pracovat snadno a rychle bez
zvláštních nároků na počítačové
dovednosti. Součástí programo-

Charitě je 25

vého vybavení Guide je také speciálně upravená klávesnice. Ta
je vhodná pro klienty, kteří mají
problémy se standardní klávesnicí, protože obsahuje jen nejnutnější klávesy pro ovládání.
Ale to není vše. Díky Nadačnímu fondu Avast jsme mohli zakoupit také aplikaci „knihomol“,
umožňující pohodlné stahování
knih a časopisů. Díky tomuto
programovému vybavení se lidé

Pište nám!

se zrakovým znevýhodněním z
Vlaštoviček mohou dále vzdělávat, kvalitně trávit volný čas a
lépe komunikovat se světem. Výše
zmíněné zařízení totiž povede
uživatele k samostatnosti a nezávislosti na cizí osobě. Děkujeme!
Zuzana JANKŮ,
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách

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

šéfredaktor REGION OPAVSKO

• Klub sv. Anežky zve
Klub svaté Anežky pořádá v úterý 14. ledna v 16 hodin v Denním
stacionáři pro seniory na Kylešovské 4 v Opavě besedu o masážích
a rehabilitaci. V úterý 21. ledna se
pak v 16 hodin uskuteční přednáška sestry Filomény o činnosti řádové sestry ve vězeňské duchovní
péči. Akce se koná v pastoračním
středisku minoritského kláštera.

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