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CITÁT MĚSÍCE: „Když děláte práci svého života, nemáte konkurenci.“
Linda P. JONESOVÁ, zdravotní kouč z USA

Chystáme Workshop

o majáku naděje SEE LIGHT

znevýhodněné na trhu práce, tedy
osoby zdravotně postižené, matky s
malými dětmi či po mateřské dovolené, lidi po výkonu trestu a podobně,“ definuje sociální podnikání
zástupce ředitele Charity Opava
Tomáš Schaffartzik, který se účastnil exkurzí v Litvě či Velké Británii
a bude na workshopu přednášet
spolu s Lucií Vehovskou z Občanské poradny a dalšími sociálními
podnikateli. Projekt sociálního
podnikání by podle Schaffartzika
měl být také regionálně či místně
zaměřen, měl by přispívat k ekologii a v rámci vícezdrojového financování dosahovat zisku.

Speciální restaurace, v níž dostávají v Litvě šanci vrátit se zpět na
trh práce vyléčené alkoholičky či narkomanky, dílna na výrobu svíček, díky níž si úspěšně nacházejí zaměstnání pracovně znevýhodnění občané – to jsou jen některé z řady projektů tzv. sociálního
podnikání, o nichž bude ve čtvrtek 29. května řeč na workshopu
Charity Opava.
Pracovníci opavské Charity na ních služeb z mnoha zemí Evropy.
něm seznání zájemce z řad od- Projekt má ve znaku maják, který
borné i laické veřejnosti se svými symbolizuje možnost zakotvení v
postřehy a zážitky z evropského jistotě stálého zaměstnání lidem,
projektu SEE LIGHT, v němž si kteří si práci z různých důvodů v
díky grantové podpoře v rámci rozbouřeném moři volného trhu
Programu celoživotního učení for- práce sami najít neumí. „Sociální
mou vzájemných návštěv a exkurzí podnikání je podnikatelský projekt,
vyměňují zkušenosti se sociálním který zároveň řeší nějaký sociální
podnikáním poskytovatelé sociál- problém, například zaměstnává lidi

+

KVĚTEN

Magistrát pro Charitu

Téměř tisíc ručníků v barvách Opavy, tři sta triček
a dvě stě chňapek s vyšitým logem města Opavy to vše si nechal vyrobit Magistrát města Opavy u
Chráněných dílen sv. Josefa. Jedná se v pořadí již o
třetí větší zakázku, kterou Hláska pomáhá tomuto
středisku Charity Opava, zaměstnávajícímu zdravotně znevýhodněné občany. Děkujeme!

Workshop může být zdrojem inspirace a poučení pro zástupce neziskových organizací, měst a obcí,
ale také pro studenty, především
pro ty, kteří se vzdělávají v oblasti
sociální politiky nebo veřejné správy. Akce, jejíž podrobnější program naleznete na str. 7, proběhne
v charitním domě sv. Anežky na
Kylešovské ulici č. 4 a začíná ve
14 hodin. Vstup je zdarma, všichni účastníci navíc obdrží bezplatně bulletin evropských příležitostí
Mozaika.
Workshop se uskuteční v rámci oslav 25 let výročí od založení
Charity Opava, které se konají
průběžně po celý rok 2014 pod
jednotným názvem 25 LET SLUŽBY – CHARITA OPAVA VE VEŘEJNÉM PROSTORU.

KVĚTEN
Každý čtvrtý na marodce

Stále nás trápí velmi vysoká nemocnost – v pracovní neschopnosti bylo letos v lednu třicet osob,
v únoru čtyřiačtyřicet osob a v březnu čtyřiatřicet
osob z celkem dvou stovek zaměstnanců.
V únoru a březnu tedy z důvodu nemoci
nechodil do práce téměř každý čtvrtý
zaměstnanec Charity Opava.

Slovo ředitele
Sedm let přístavu
Sy mbolicky,
v čase Velikonoc, jsme
si připomněli
výročí sedmi
let od vzniku
našeho mobilního hospice
Pokojný přístav. Je to skutečně tak, jedno z našich nejmladších středisek již slouží
opavské veřejnosti dlouhých sedm
let. A slouží obdivuhodně. Do doby
vzniku Pokojného přístavu nemohla většina obyvatel Opavy a okolí
mít své těžce nemocné blízké doma
a být s nimi až do posledních chvil
jejich života, protože jim to nedovolil buď zdravotní stav dotyčného či
zaměstnání. Za posledních sedm let
umožnil Pokojný přístav důstojný
odchod z tohoto světa v domácím
rodinném prostředí už sedmi stovkám lidí. Z děkovných dopisů pozůstalých lze vyčíst jeden zásadní
vzkaz – Pokojný přístav není „jen“
službou, díky níž se daří některé
situace v posledních věcech člověka zvládat lépe, ale přinesl vlastně
poprvé zcela novou možnost a šanci
je zvládat celé rodině doma. „Bez
Vás bychom nemohli mít maminku
v posledních dnech jejího života u
sebe a museli bychom si to celý život
vyčítat. Díky Vám jsme spolu mohli
být do poslední chvíle a nikdy na to
nezapomeneme,“ čítávám často v
listech, v nichž pozůstalí děkují zaměstnancům a spolupracovníkům
Pokojného přístavu za doprovázení
jejich nejbližších v posledních chvílích. Pokojný přístav se od prvního
dne existence těší velkému uznání
odborné i laické veřejnosti. Renomé, které si získal, je společným
výsledkem velmi náročné a vysilující práce mnoha lidí – zdravotních
sester v čele s vedoucí paní Libuší
Smějovou, lékaře Petra Štěpánka, otce Josefa Motyky, kterého po
jeho tragické smrti nahradil otec
Petr Kříbek. Jim patří největší dík i
uznání, to oni jsou posádkou, díky
níž mohou rodinní příslušníci při
odchodu do pokojného přístavu doprovázet své nebližší skutečně až do
poslední chvíle.

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Desítky přání

Desítky velikonočních přání v tištěné i elektronické podobě obdržela minulý měsíc Charita Opava. Mezi blahopřejícími byla celá
řada významných osobnostní v
čele s biskupem ostravsko-opavské diecéze Mons. Františkem
Václavem Lobkowitczem, ředitelem České Charity Lukášem
Curylem, prezidentem Diecézní
charity ostravsko-opavské P. Janem Larischem či generálním
vikářem Mons. Martinem Davidem. Nechyběli například P.
Kryštof Skibinski, starosta Kravař Andreas Hahn a mnoho
dalších představitelů měst a obcí
Opavska a Hlučínska, produkční
a mluvčí Nadace OKD Veronika
Kusá, zástupci společnosti ASEKOL a řada dalších sponzorů
a přátel Charity Opava včetně
mnoha pracovníků sociálních
organizací a spolupracujících
médií. Všem ještě jednou mnohokrát děkujeme!

• Exkurze ve filmu

Loňskou exkurzi klientů Domu
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené ve vávrovickém cukrovaru zachycuje krátký film, který
natočila firma VIDEO FOTO
– Studio Láryšov. Pojďte se i
vy vydat na krátkou prohlídku
cukrovaru ve Vávrovicích, který
patří mezi dlouholeté sponzory
Charity Opava. Provázet vás budou ředitel opavského cukrovaru
ing. Jan Hojgr a jeho zástupce
ing. Michal Chmiel. Film je ke
shlédnutí na adrese http://www.
charitaopava.cz/?page=aktuality&id=1108

Memoriál otce Jožky Motyky

Bolest neutichá, jen se mění ve vzpomínky... Ty už jsou ale prozářené
sluncem, z dálky doznívá známý hlas a všeobjímající pohled klukovských očí nás provází dál po našich cestách. Všichni jsme děti Boží,
říkával často spirituál Charity Opava a stěbořický farář otec Jožka
Motyka, aniž tušil, že do jeho návratu k Otci už zbývá jen krátká
doba. Loni 26. června odsloužil mši na vodní ploše Oravské přehrady, pak udeřil blesk a pozemská pouť mladého kněze skončila. Pro
nás pozůstalé nepochopitelně a jedinou útěchou zůstavá myšlenka,
že tato tragédie má nějaký vyšší smysl.
Orel jednota Stěbořice ve spolupráci goriích na dvou tratích. Běh na 4
s farností uctí památku otce Jožky už kilometry mohou absolvovat ženy,
ve čtvrtek 8. května, den před jeho muži, chlapci a děvčata do 15 let,
nedožitými osmatřicátými naroze- delší trať na 10 kilometrů je určena
ninami. Protože otec byl sportovním výhradně pro muže a ženy.
nadšencem, je běžecký Memoriál Společný start i cíl závodu se uskuokolím Stěbořic přesně tím, co by teční v 10 hodin na prostranství
sám určitě uvítal. S touto myšlenkou před farním kostelem ve Stěbořipřišel nástupce otce Jožky – farář cích. Ještě předtím proběhne na stejKlement Rečlo a stěbořický student ném místě od 9 do 9,45 hodin preMartin Řehulka, kteří už na velký zentace účastníků. Jak uvedl Martin
den trénují. Poběží se v šesti kate- Řehulka, akce vzbudila velký zájem

a účastníci se hlásí už od dubna. Je
mezi nimi například i tatínek našeho vynikajícího běžce a juniorského
mistra světa na 1500 m Jakuba Holuši.
Memoriálem otce Jožky ale významný den stěbořické farnosti nekončí.
V 15 hodin se uskuteční děkovná
mše svatá, kterou bude celebrovat
Mons. Martin David. V 16 hodin
bude na pietním místě otce Jožky
postaven nový kříž a v 16.15 hodin
proběhne žehnání nové sochy Panny
Marie a májová pobožnost.
Otec Jožka za svého působení ve
Stěbořicích vytvořil před kostelem
odpočinkový areál s chodníčky, lavičkami, vodopádem a jeskyní pro
sochu panny Marie. Právě v době
jeho tragické smrti se mělo rozhodnout, kterou sochu farnost koupí.
Teď tedy došlo i na dokončení areálu a farníci rozhodli, že zakoupí
sochu, která se nejvíce líbila právě
otci Jožkovi. Vyrobili ji v Klášteře
Betlémských sestřiček v rakouském
Kinderalmu. Dodejme, že její obraz
putoval už měsíc rodinami farníků
společně s pamětní knihou do níž
zapisovali, oč se v tyto dny modlili.
V 17 hodin začne zahradní slavnost,
během níž zahraje cimbálová kapela
sourozenců Borovičkových. Doufejme, že památku spirituála Josefa
Motyky uctí i sportovci z řad Charity Opava. Přihlásit se můžete na adrese: Memorialotcejozky@email.cz,
startovné – do 5. května: 30,- Kč, na
startu: 50,- Kč. Občerstvení během
závodu v ceně startovného.

Toník Poláček prožil svůj velký den

Kalendárium
• 25. května 1992 nás navštívila
delegace
zaměstnanců
francouzské Charity.
• 21. května 1999 se konal
benefiční koncert pro opavskou
Charitu, na němž vystoupili
Evžen Trupar, sbory Sluníčko
a Domino a klavírista Lukáš
Vondráček.
* V květnu 1999 ukončilo
devatenáct pracovníků Linky
pomoci
kurz
Telefonické
krizové intervence. Od léta 1999
se zaměření střediska změnilo
na Linku důvěry.
• V květnu 2002 zahájilo díky
programu Phare ACCESS 99
svou činnost v Charitě Opava
nové pracoviště - Chráněná
technická dílna Velké Hoštice.
• 19. května 2005 se v Domě sv.
Cyrila a Metoděje uskutečnila
kněžská konference.
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Dnem, na který se jen tak nezapomíná, bylo pro Toníka Poláčka pondělí 24. března. Účastníci vernisáže fotosoutěže MŮJ SVĚT si určitě
vzpomenou na sympatického mladíka z Nového Jičína, který přebíral z rukou poroty v čele s prof. Jindřichem Štreitem cenu za první
místo v kategorii Jak to vidím já. Málokdo už ale odhadl, že Toník
Poláček, bývalý klient Charity Nový Jičín, má teprve čtrnáct let.
Mladý muž se smyslem pro estetično Štreit, zaujala Toníkova fotografie
a zájmem o fotografování tedy stále hrající si sestřičky s kamarádkami
navštěvuje základní školu. Odbor- natolik, že mu i v konkurenci desítek
nou porotu, které předsedal světově fotografů přinesla absolutní vítězství
uznávaný fotograf profesor Jindřich v kategorii, vyhlášené v tomto roční-

ku poprvé také pro uživatele služeb,
tedy pro klienty Charit z celé České
republiky.
Za odměnu vzali Toníka zaměstnanci Charity Nový Jičín na výlet do
Opavy, kde se v historické budově
Slezského zemského muzea konala
vernisáž vítězných fotografií soutěže
a slavnostně byli vyhlášeni její vítězové.
Charita Nový Jičín vůbec ve fotosoutěži zaznamenala velké úspěchy, byla
zde zastoupena celkem čtyřmi fotografiemi (kromě fotografie Antona
Poláčka se jednalo o sociální fotografie zaměstnance Charity Nový Jičín Petra Vlčka), čímž si získala další
prvenství v soutěži, neboť více fotografií na výstavě již neměla žádná
další oblastní charita. Pro Toníka byl
tento den jistě veliký, neboť poznal
nejen nejvýznamnější slezské město,
obdržel sladkou odměnu od zaměstnanců Charity Nový Jičín a krásnou
výhru v soutěži, ale především získal
uznání od světoznámého a úspěšného umělce Jindřicha Štreita, s nímž
se také na památku na závěr vernisáže vyfotil.
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Pokojný přístav má sedm let

Už sedm let uplynulo v dubnu od vzniku charitního mobilního hospice Pokojný přístav. Malý kolektiv zdravotních sester ve složení Libuše Smějová, Hanka Komárková a Ivana Šímová, za vydatné spolupráce kolegyň z Charitní ošetřovatelské služby, pomohl za tu dobu
více než sedmi stům pacientům v terminálním stádiu těžké nemoci
přejít v důstojných podmínkách a v kruhu rodiny na druhý břeh.
Tuto příležitost si nenechal ujít ní malé zázraky a štěstí lidí, kteří
předseda Rady Charity Ivo Mlu- oproti předpovědím lékařů prožijí
dek, který přišel k jubileu pobla- třeba i rok navíc, kteří nejsou odhopřát i za nemocného ředitele kázáni ležet v nemocnici s pohleJana Hanuše. Jako malou pozor- dem upřeným do stropu a s očenost přinesl šlehačkový dort. „Rád káváním, zda dnes někdo přijde či
bych poblahopřál a poděkoval. ne... Jsou zde okamžiky úlevy, kdy
Poblahopřál hned dvakrát – nejen například těžce nemocný sedlák
k samotnému výročí sedmi let exis- najednou vstane, aby šel dohlédtence, ale především k tomu, že si nout, jak jeho syn sází brambory a
tato služba vydobyla už od samého jak vypadají nová kůzlata ve chlívpočátku velké uznání a renomé jak ku. Jsou to chvilky, kdy si nemoclaické tak odborné veřejnosti,“ uve- ný dá ve vlastním křesle kávičku a
dl Ivo Mludek.
cigaretu místo nemocničního čaje
V práci sester Pokojného přístavu a různých zákazů.
chybí šťastný konec, ale nechybí v Tak to všechny tři sestřičky cítí a

dělají mnohem víc, než mají v popisu práce. „Na to je machr Hanka
Komárková. Když jsem tady před
čtyřmi lety začínala, byla jsem překvapená, jak je to v Charitě dobře
rozjeté a když jsem ještě viděla, jaký
má Hanka ke klientům přístup, na
co všechno si dokáže udělat čas,
byla jsem nadšená. Teď tady máme
například jednoho pána, kterému
bude v květnu osmdesát let, byl to
úplný ležák a teď je docela soběstačný. Hanka mu připravila překvapení. Na tu jeho osmdesátku pro
něj přijede kočár a proveze ho po
vesnici. Teď všichni držíme palce,
aby to fakt vyšlo,“ říká benjamínek
trojlístku sestřiček Ivana Šímová.
Hanka Komárková se usmívá:
„Iva nám náš kolektiv omladila
a projasnila, klienti se na ni vždy
ptají.“ Nezapomene na oplátku
pochválit kolegyni zase ona. A
jak vlastně vznikl název Pokojný
přístav? „Původně se měl jmenovat
Mobilní hospicová jednotka, což mi
ale vzhledem k jeho poslání znělo
nepatřičně, skoro jako z vojenského slovníků Varšavské smlouvy,“
vzpomíná Ivo Mludek. „Proto
jsem o hodině výuky PR na Caritas – Vyšší odborné škole sociální v
Olomouci uspořádal se svými studenty takový výukově – pracovní
Workshop, jehož výsledkem byl
nový název Pokojný přístav. Ten
odkazuje na citát sv. Ambrože –
Spravedlivým jest smrt pokojným
přístavem,“ dodává Mludek.

MŮJ SVĚT putuje po České republice

Výstava nejlepších fotografií 6. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT právě zahajuje svou pouť po městech České republiky. Celkem třicet fotografií zaměstnanců, dobrovolníků či klientů Charit z celé České
republiky, které vybrala odborná porota v čele s profesorem Jindřichem Štreitem, se postupně do konce roku představí ve Slezsku, na
Moravě i v Čechách.
Po slavnostní vernisáži ve Slez- knihovně. Fotografie poté ozdobí
ském zemském muzeu v Opavě také konferenci Odpadové dny,
se výstava nejprve přesunula do kterou pořádá 11. a 12. června v
obchodního centra Silesia v Opa- Hradci Králové partner fotosouvě, kde bude k vidění až do kon- těže firma ASEKOL, neziskově
ce dubna. Z Opavy pak poputuje hospodařící společnost, která v
do Žďáru nad Sázavou, kde se jí zastoupení výrobců a dovozců orujme místní Oblastní Charita a ganizuje celostátní systém zpětnézpřístupní ji veřejnosti ve zdejší ho odběru elektroodpadu a která

dává práci charitním chráněným
technickým dílnám. V červenci
pak budou fotografie k vidění v.
Ostravě, konkrétně ve zdejším domově sv. Alexandra, srpen již má
rezervována Charita Kaplice, která snímky vystaví v Galerii Jakub.
V září a říjnu pak bude výstava k
vidění díky zdejší Diecézní Charitě v moravské metropoli Brně,
odkud se následně přesune do
Nového Jičína.
V tu dobu už ale bude Charita
Opava vyhlašovat nový, v pořadí již 6. ročník fotosoutěže MŮJ
SVĚT.
Součástí výstavy je kromě oceněných fotografií rovněž tzv. tirážní
panel, připomínající na všech výstavách nejen historii této prestižní fotosoutěže, ale také partnerství
firmy ASEKOL.
Zájemci si nyní také mohou na
webu Charity Opava prohlédnout
všechny snímky, které byly zaslány do soutěžního klání 6. ročníku.
Fotografie ze všech tří soutěžních
kategorií najdete na adrese http://
www.charitaopava.cz/?page=aktuality&id=1111.

Stane se
• Akce Klubu sv. Anežky
Promítání fotografií církevních
památek u nás i ve světě spolu
se zasvěceným komentářem
pana Karla Kleina pořádá v
úterý 13. května Klub svaté
Anežky. Členky tohoto dobrovolného sdružení Charity
Opava v tento den oslaví také
Den matek. Akce proběhne v
Denním stacionáři pro v domě
sv. Anežky Kylešovské ulici 4 a
zažíná v 16 hodin. Klub svaté
Anežky pak ještě čeká v úterý
20. května poutní zájezd na
Horu Matka Boží v Králíkách.

• Vlaštovičky opět
u BREDY
Nevidomí či slabozrací klienti rehabilitační dílny z Domu
pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách budou svou dílnu
prezentovat ve středu 21. května v dopoledních hodinách v
„Prostoru pro dobrá řešení“ v
Obchodním centru Breda &
Weinstein. Součástí prezentace
je také prodej výrobků z těchto
dílen.

• Dílny nabízejí skartaci
Potřebuje se vaše firma či podnik zbavit starých nepotřebných dokumentů, tiskovin či
celých archívů? Máte jedinečnou příležitost využít nabídky
charitní Chráněné technické
dílny ve Velkých Hošticích,
svou zakázkou navíc přispějete
k zachování pracovních míst
pro lidi se zdravotním postižením. Chráněná technická
dílna ve Velkých Hošticích jich
zaměstnává hned pětadvacet.
Jejich hlavní pracovní náplní je
ekologická likvidace elektroodpadu a od roku 2009 také skartace papíru. Dílna je schopna
zařídit skartaci celých archivů
včetně těch velmi obsáhlých.
Více informací získáte telefonicky na čísle 553 764 057.

Napsali o nás
• Iveta ve finále

Před dvěma lety se nevidomé
Ivetě Dunkové z Domu sv. Cyrila a Metoděje splnil velký sen
– setkala se se svou oblíbenou
zpěvačkou Lucií Bílou. Pod dojmem tohoto setkání se letos v
březnu sama poprvé postavila
před posluchače v soutěži Začarovaná písnička, určené postiženým zpěvákům. (...) Výsledkem bylo druhé místo.
Opavský a hlučínský deník,
1. dubna 2014
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Rozhovor měsíce

„Sociální podnikání může být i sociální investicí,“
říká zástupce ředitele Charity Opava Tomáš Schaffartzik

SEE LIGHT je název projektu Evropské unie, v němž si díky byla finančně na nule, ženy ale státu průměrně na daních a pograntové podpoře v rámci Programu celoživotního učení formou nedostávaly mzdu, pouze oběd a jištění dva tisíce liber. Takže invzájemných návštěv a exkurzí vyměňují poskytovatelé sociálních
služeb z mnoha zemí Evropy zkušenosti se sociálním podnikáním. Součástí projektu je také Charita Opava, jejíž zástupci se již
mohli seznámit s různými přístupy k zaměstnávání postižených
či znevýhodněných občanů v Litvě či Velké Británii. Exkurzí se
zúčastnil také zástupce ředitele Charity Opava ing. Tomáš Schaffartzik.
* Co si má laik představit pod ztrátová a byla dofinancovávána z
pojmem sociální podnikání?
projektu charitní nadace. Druhým
příkladem byla - mimochodem
Sociální podnikání je chápáno velice pěkná - restaurace v centru
různě a existuje řada definic. Já ho Vilniusu, kam docházely půl roku
chápu tak, že se jedná o podnika- do práce vyléčené alkoholičky
telský projekt, který zároveň řeší
nějaký sociální problém, například zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, tedy osoby
zdravotně postižené, matky s
malými dětmi či po mateřské
dovolené, lidi po výkonu trestu a podobně. Projekt sociálního podnikání je také regionálně či místně zaměřen,
přispívá k ekologii a v rámci
vícezdrojového financování
by měl dosahovat zisku.
* Jsou v přístupu k sociálnímu podnikání velké rozdíly
mezi západními a východními
zeměmi Evropy? Tedy konkrétně mezi Velkou Británií a
Litvou, které jste měl možnost
navštívit?
Ano, pohledy jsou odlišné. Ale ani
tak ne mezi těmito zeměmi, jako
spíše ve vnímání toho, co vlastně
je sociální podnikání. V obou zemích se snaží pomáhat různým cílovým skupinám osob s návratem
na trh práce a dělají co nejvíce v
rámci svých možností. V Litvě
jsme například navštívili dílnu,
kde se vyráběly svíčky. Lidé v této
dílně měli možnost získat praxi,
jednoduše řečeno prošli
obdobou naší rekvalifikace. Část z
nich
pak
mohla
z ů s t at
v dílně,
ale
i

nebo
ž e ny,
které měly
zkuše-

proplacené jízdné. Velice pozitivní
bylo zjištění, že opět 70 procent z
nich posléze získalo zaměstnání
na otevřeném trhu práce. I ve Velké Británii jsme viděli krásné projekty zaměřené na návrat osob na
trh práce, ale jako podnikání
jsem to nevnímal, spíše šlo
o jakési sociální investování.
.* Jaké zajímavé
inspirace
jste
si ze zahraničí
přivezli? Dají
se využít v
Charitě Opava?
Nejvíce
mě
zaujal pohled
Angličanů,
kteří se vnímali jako sociální
investoři. Uvažovali úplně jinak, nemluvili o
podnikání, ale o
investování, které
dokládali příkladem, že naučit
nebo spíše vyučit člověka bez

ti, kteří ji opustili, pak až v 70 nosti s drogami. Za šest měsíců domova být například zedníkem
procentech práci našli také. Díl- se tu postupně naučily všechny stojí řekněme tisíc liber. Pokud
na sama o sobě však byla značně potřebné dovednosti. Restaurace ale tento člověk uspěje, odvede

vestice státu do vzdělání ve výši
tisíc liber se vrátila dvojnásobně.
I my se můžeme takto dívat na
naše služby - a to jakékoliv. Velmi
zjednodušeně lze konstatovat, že
například provozováním denního stacionáře pro seniory nemusí
dvacet pracujících rodinných pečovatelů ukončit pracovní poměr,
takže neustále vytvářejí nové hodnoty a platí státu daně a pojištění.

* Koncem května pořádá Charita Opava workshop, na kterém
chce se zkušenostmi se sociálním podnikáním z projektu SEE
LIGHT seznámit širší odbornou
i laickou veřejnost. Pro koho je
akce určena a co na ní zazní?
Byla by velká škoda, kdybychom
s tímto projektem, který může
být skutečně velmi inspirativní,
neseznámili širší především odbornou veřejnost. Chceme představit program GRUNDTVIG,
v rámci něhož je projekt realizován, ale také společně s dalšími
sociálními podnikateli z našeho
kraje povyprávět o jednotlivých
vybraných našich i zahraničních
úspěšných a inspirativních projektech. Náš workshop může být
zajímavý pro neziskové organizace, zástupce měst a obcí a také
studenty a veřejnost. Přijďte,
vstup je zdarma.
Děkujeme za rozhovor.

SEE LIGHT

Mezinárodní projekt realizovaný v rámci evropského
programu
GRUNDTVIG,
který je zaměřen na vzdělávání dospělých. Jedná se projekt
organizací z Litvy, Velké Británie, Dánska, Španělska, Itálie a
České republiky, jeho cílem je
výměna zkušeností při pracovní integraci znevýhodněných
osob na trh práce.
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Jaký byl DEN ZDRAVÍ pro lidi z Opavska
Zdraví občanů Opavy byla věnována ve čtvrtek 24. dubna další z
akcí, jimiž si Charita Opava v letošním roce připomíná 25 let své
existence.
Možnost přijít si nechat změřit pro dobrá řešení, ale prakticky
cukr v krvi či tlak, profesionálně také celou vedlejší rozsáhlou ganamasírovat šíji či jen se zastavit lerii Kupa.
pro radu či informační materiá- Každého zájemce se ihned ochotly o činnosti 17 středisek Chari- ně ujaly charitní pracovnice a přety Opava využilo v Prostoru pro daly mu všechny potřebné infordobrá řešení Obchodního centra mace či letáky o službě, o kterou
Breda & Weinstein během celého se zajímal. Díky tomu se občané
dne mnoho lidí všech věkových Opavy mohli dovědět mnohé o
kategorií. Služeb, informačních zdravotních a sociálních službách,
stánků a prodejních míst bylo to- poskytovaných Charitou Opalik, že Charita Opava na tento den va pro lepší život občanů našeho
obsadila nejen místnost Prostoru města a okolí.

Obchodní centrum Breda & Weinstein, Prostor pro dobrá řešení,
čtvrtek 24. dubna 9 hodin ráno. DEN ZDRAVÍ pro občany Opavska
právě začíná. Končit bude až v 18 hodin.

Mnoho návštěvníků využilo možnosti absolvovat masáž šíje, kterou
zdarma provedli za diskrétní zástěnou v prostoru galerie Kupa
pracovníci Wellness centra Charity Opava.

Největší zájem ze všech nabízených služeb byl po celý den o měření
tlaku a cukru v krvi. Jako jeden z prvních si tlak nechal změřit známý
opavský fotograf Vladimír Žurek.

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
Charity Opava Jan Hanuš. Neshody nebyly zaznamenány, ale několik námětů na zlepšení jsme dostali. „Jsem rád, že jsme systém ISO
zavedli, díky němu vykonárecertift

Přišli i žáci Základní školy Boženy Němcové, které nejvíce zaujaly
pomůcky pro nevidomé včetně mluvící váhy. Vše jim ochotně předvedly
pracovnice Charity Opava.

Průchozí chodbu kolem Prostoru pro dobrá řešení a galerie Kupa
ozdobily plakáty, představující hisotrii i činnost jednotlivých středisek
Charity Opava.

1989 - 2014
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Leden 2014

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 režisérky 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 vernisáž 6. ročníku celorepublikové fotografické soutěže Charity Opava
pod patronací prof. Jindřicha Štreita. Historická budova Slezského zemského muzea v Opavě.
Duben 2014

DEN ZDRAVÍ PRO OPAVSKO

Vše pro zdraví občanů Opavska – zdarma testy zdraví, měření tlaku a cukru v krvi,
ukázkové masáže charitního Wellness centra, ukázky kompenzačních pomůcek k zapůjčení,
poradenství a mnoho dalšího. Společenské a obchodní centrum BREDA & WEINSTEIN, čtvrtek 24. 4.
Květen 2014

SEE LIGHT – WORKSHOP NA TÉMA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Charita Opava je součástí evropského projektu SEE LIGHT, v němž se potkávají pohledy na sociální
podnikání a začleňování znevýhodněných osob na trh práce v Litvě, Německu, a Velké Británii.
Workshop, těžící ze zkušeností tohoto projektu, je určen pro zaměstnance neziskových organizací,
studenty i širokou veřejnost.
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 příležitosti 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

POSTEL, HOSPODA A KOSTEL - BESEDA S P. ZBIGNIEWEM CZENDLIKEM

Známý katolický kněz na veřejné besedě s občany Opavy představí svou novou knihu „Postel, hospoda
a kostel“, spolu s ním vystoupí finalista soutěže Česko Slovensko má talent Pavel Helan. Středa 5. 11.
Prosinec 2014

25 LET SPOLEČNÉ SLUŽBY

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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SEELIGHT - Evropské inspirace v Sociálním podnikání

EVROPSKÉ INSPIRACE V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ
Workshop pro odbornou i laickou veřejnost
Dům sv. Anežky, Kylešovská ulice č. 4,
Čtvrtek 29. května 2014, 14-18 hodin
- Projekt SEE LIGHT – J. Hanuš (Charita Opava)
- Co je to sociální podnikání? – T. Schaffartzik (Charita Opava)
- Zdravotně handicapovaní na trhu práce – P. Ballová
(Úřad práce Opava)
- Zpátky do společnosti i práce – V. Mazurová (Fokus)
- Sociální důsledky nezaměstnanosti - zkušenosti
Občanské poradny – L. Vehovská (Charita Opava)
- Sociální kavárna – H. Brňáková (Anima viva)
- Projekt ERASMUS a grantové výzvy 2014-20 – T. Schaffartzik
- Diskuse, debata
Vstup zdarma, počet účastníků omezen.
Zájemci, registrujte se na tel. 553 616 437 nebo 731 316 552.

Akce probíhá v rámci oslav
25 let výročí od založení Charity Opava
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Společenská kronika

Charitě je 25

Poděkování

Blahopřejeme

Blahopřání

• Úžasná akce

* Narozeniny v květnu
Chceme dnes popřát maličko, ať máte vždycky štěstíčko. Vždyť už se
blíží ten slavný den, kdy dobrý člověk byl narozen. A k štěstíčku ať
máte hodně zdraví, ať vás život i práce baví. Ať nechybí vám vůbec
nic, snad osud vám dá mnohem víc – ať vaše skromná přání splní se
bez meškání. V květnu oslaví své narozeniny tito zaměstnanci: Hana
BAIEROVÁ, Richard DOŠLA, Iveta DUNKOVÁ, Václav FIŠER,
Jana FUSSKOVÁ, Marie GILÍKOVÁ, Petra GREIPLOVÁ, Marie
GRIMOVÁ, Jarmila KMINKOVÁ, Blanka KURINCOVÁ, Marie
LAIFERTOVÁ, Marie MROVCOVÁ, Rudolf ONDRÁŠEK, Daniel
SOŠKA, Pavla ULRICHOVÁ, Ing. Ivo VESELÝ, Pavlína ŽERNÍČKOVÁ a Stanislav ŽIDEK. Blahopřejeme!

• Přání
k pětadvacetinám

Dobrý den pane Burdo,
srdečně Vás zdravím. I když od
vernisáže fotosoutěže Můj svět
uplynulo již několik dní, tak
Vám musím se zpožděním napsat, že akce byla úžasná. Všichni, co jsme tam z Nového Jičína
byli, vzpomínáme, jaký to byl
krásný podvečer s mnoha zajímavými lidmi.
S úctou Petr VLČEK,
Charita Nový Jičín

Hledáme
• Hledáme klávesistu
Dva zrakově postižení lidé, bydlící v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách, hledají
člověka, který hraje na klávesy a
byl by ochoten dojíždět každou
sobotu od 14 do 17 hodin na
zkoušky do Vlaštoviček. Hrajeme na flétny a zpíváme. Zájemci
volejte Ivetě Dunkové na telefon
553 793 401.

Redakce
* V květnu oslaví narozeniny náš kolega Stanislav
ŽIDEK. Ze srdce přejeme hodně štěstí, zdraví a
lásky, ať je fit a ať se mu mezi námi stále líbí. Už se
těšíme, až to spolu oslavíme. Stoly budou plné kvítí
a ty dones dobré pití - kávu, buchty, jitrnice, bude
prima veselice.
Holky ze stacionáře
* Redakce srdečně blahopřeje Ivetce DUNKOVÉ, vynikající keramičce z Chráněné dílny Vlaštovičky, která v květnu oslaví své narozeniny. Hlavně ať slouží zdravíčko a hodně pohody v osobním i
pracovním životě.

Jakub
Stránský
V dubnu navštívili klienti Denního stacionáře pro seniory Slezské divadlo. Vybrali si představení Dalskabáty
hříšná ves – a přestože se jednalo o delší kus, nikdo neusínal a všem se pohádka velice líbila. Při zpáteční cestě
potkali jednoho z hlavních hrdinů, herce Jakuba Stránského(obr.), který se s nimi rád nechal vyfotografovat.

Listárna
Ocenění si vážím
Zdravím všechny pořadatele a
účastníky soutěže MŮJ SVĚT,
jejíž výsledky, tedy fotografie, pomáhají lidem pochopit a přiblí-

žit svět z té druhé strany. Velice
si ocenění vážím a mám z něho
obrovskou radost, protože jsem se
takového soutěže zúčastnila poprvé. Mockrát děkuji a přeji mnoho úspěchů do další práce jak v
Opavě, tak i v ostatních charitách
v celé republice, ať nás všechny

Pište nám!

provází Boží požehnání, pokoj a
mír. Velice děkuji.
S přáním pokoje a dobra
Alena RŮŽIČKOVÁ,
ředitelka farní Charity
Milevsko
(1. místo v kategorii
PORTRÉT)

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

Charita Opava. Pojem,
organizace,
ale
hlavně
tváře, lidé,
místo,
setkávání…
Lidé, které
jsem potkala,
ale také ti, které poznávám ze
stránek Domovníku. Klienti, s
nimiž jsem se mohla seznámit
při canisterapii v Radosti. Je už
to dost dávno, co jsme se přestali pravidelně vídat, ale když
někoho z nich potkám, venku
nebo na nějaké akci, zdaleka
mě zdraví a hlásí se ke mně.
Nedávno se se mnou všichni
krásně vítali, když šli na návštěvu do knihovny. Velice si
jejich pozdravů vážím. O to
více, že jsem v posledních měsících nabyla zkušenost, kterou
jsem dříve neměla: potkávám
se s lidmi, kteří, přestože se
dobře známe, nepozdraví, neodpoví. Jsem vděčná za milé
setkání s velmi příjemným
nevidomým pánem z Vlaštoviček: nakupovali jsme spolu
v nově přestěhované Hrušce,
když prodavačka neměla zrovna čas. Jsem vděčná za všechna
setkání s vždy milými, otevřenými pracovníky. Jsou to lidé
na svém místě. Kéž by se to
dalo říct o každém. Hned by
bylo lépe na světě. Ale vlastně
– vždyť o něco lépe na světě
přece jen je. Díky vám všem.
Díky Ivo Mludkovi, protože
pomohl před dvěma roky přivést na svět Cenu 17. listopadu.
Naše město tak může ocenit
mladé lidi, kteří pomáhají druhým, pracují např. jako dobrovolníci nebo jsou členové
dobročinných spolků. Díky
Janu Hanušovi, který je (mimo
mnohé jiné) duchovním otcem
Opavského anděla, nové tradice, která pomáhá k zviditelnění
a ocenění sociální práce. Všem
vám děkuji za naše setkávání,
za to, že obohacujete Opavu
svou přítomností a přeji krásný
narozeninový rok!
Gabriela MATHIASOVÁ,
radní města Opavy
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