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CITÁT MĚSÍCE: „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“
Johann Wolfgang von GOETHE, německý básník, prozaik a dramatik (1749 – 1832)

Fotbaloví rozhodčí opět
pomůžou Mravenečku

Prestižní společenská a charitativní událost s úctyhodnou tradicí a
ještě úctyhodnějšími výsledky – takové renomé si již vydobyla akce
Pomozte postiženým dětem. Letos v červnu se chystá její v pořadí
už třináctý ročník a pořádá ji tak jako od samého počátku Okresní
fotbalový svaz Opava za přičinění bývalého ligového rozhodčího
Andrease Drastíka, předsedy OFS Petra Kašného a místopředsedy
OFS Ing. Pavla Novotného.
Akce začala v roce 2002 jako dík síc jsme vydělali dražbou dresu na
rozhodčím nejnižších tříd za dob- postiženého Otu Tichého,“ pochvarou práci, zahrát si na ni mohli loval si právem výsledky této chaproti kolegům z I. ligy. Vstupné ne- ritativní akce její hlavní organizábylo v plánu, ale začalo se impro- tor Andreas Drastík. Vždyť Denní
vizovaně vybírat jako dar pro ně- stacionář Mraveneček, jemuž jsou
koho potřebného. Nakonec padlo všechny vybrané finance určeny, si
rozhodnutí, z něhož se můžeme za dvanáct let existence akce mohl
v Charitě Opava opravdu radovat na své konto připsat více než neu- jako příjemce byl vybrán Denní věřitelných 2 300 000 korun! Tyto
stacionář pro děti a mládež s ko- peníze pomáhají významným způminovanými vadami Mraveneček. sobem financovat provoz Mrave„Když jsme s touto akcí v roce 2002 nečku a rehabilitaci klientů.
začínali, vybrali jsme napoprvé asi Loni byla akce obohacena také o
5.700 korun. Loni se vybralo 412 dražbu obrázků, jejichž autory byli
tisíc korun, přičemž dalších 44 ti- právě vděční klienti Mravenečku.

+

ČERVEN

Jsme partnery záslužných akcí

Charita Opava je vyhledávaný partner řady charitativních akcí. V sobotu 7. června se například jako
partneři zúčastníme záslužné akce Charitativní
dětské odpoledne v Žimrovicích. Výtěžek věnuje
organizátor TJ Smurfitt Kappa Žimrovice malému
Jakubu Bačkovskému, který trpí nevyléčitelnou
svalovou dystrofií. Více v letáku na str. 9.

Výtěžek byl zhruba 12 tisíc korun.
Akce, která získává rok od roku
na významu, přinese v sobotu
21. června i ve svém letošním 13.
ročníku mnoho zajímavého pro
návštěvníky všech věkových kategorií. Od 12 hodin se již tradičně
na fotbalovém hřišti v Kravařích
utkají celky O2 Telefonica, Ostroj
a.s., Hanácké Kyselky, Starostů
Opavska a Silnic Morava. Hlavní
benefiční utkání proběhne od 17
hodin a nastoupí v něm proti sobě
družstvo Sportovní osobnosti versus Stará garda Opavy.
V doprovodném programu nebudou chybět ani fotbalová utkání
benjamínků, jízda na poníku, střelba z paintballové zbraně, historické motorky a auta, skákací hrad a
pestré soutěže o hračky a nanuky.
Jak je již tradicí, všechny atrakce
budou zdarma.
Podrobný program akce Pomozte
postiženým dětem najdete v tomto
vydání Domovníku na straně 7.
Výtěžek z akce bude tak jako každý
rok po jejím ukončení slavnostně
předán zástupcům opavské Charity. Děkujeme!

ČERVEN
Schopní lidé odcházejí

Do důchodu nám odcházejí schopní lidé. V tomto
měsíci odešla po třinácti letech práce pro Charitu
Opava na zasloužený odpočinek paní Eva Žídková,
vedoucí Chráněných dílen sv. Josefa. Z loučení se
spolupracovníky byla nakonec velká sláva – fotografie i přání kolegů najdete v dnešním Domovníku
na straně 5.

Slovo ředitele
Pracovat bez stresu
Nedáv no
jsem měl
příležitost
přečíst si
pozoruhodnou
knížku.
Byla zajímavou kombinací románu
a naučné literatury. Přestože
popisovala fungování a vývoj
jedné brazilské firmy, byla
velmi čtivá, poutavá a inspirativní i pro naše prostředí. Doslova jsem ji zhltnul.
Kniha se jmenuje Podívín a
její autor Ricardo Semler popisuje, jak společnost převzal
od svého otce, který ji vybudoval pevnou rukou. Po převzetí firmy dramaticky obměnil stávající management
a posléze šel cestou tvrdých
čísel a optimalizace. Nicméně jeho hektický pracovní
život nezůstal bez odezvy a
tělo mu v pětadvaceti letech
řeklo stop. Tak přehodnotil
nejen přístup k životu, ale i k
podnikání. Autor velmi poutavě líčí, jak se dá řídit firma
jinak, než je běžné. Jak se dá
pracovat bez stresu, s radostí,
kreativně - no zkrátka úspěšně. Nejen management, ale i
zaměstnanci pociťují, že lze
fungovat jinak. Znovu jsem
si vzpomněl na seminář,
který jsem absolvoval kdysi
dávno. Padla zde zajímavá
myšlenka: Úspěch začíná
tam, kde se člověk cítí dobře.
Svého času mě tato myšlenka oslovila a snažil jsem se ji
mít jako jakési motto. A tak
si říkám co bych mohl udělat
pro to, abych se cítil dobře,
abychom se cítili dobře. Milí
čtenáři, kolegové a spolupracovníci, napište mi, co děláte
pro to, abyste se cítili dobře.
Rád se nechám inspirovat a
o Vaše podněty se podělím v
příštím vydání.
Jan HANUŠ, ředitel

2

události v charitě

Stalo se
• Ředitelství zdobila
májka

Krásná opentlená májka zdobila
celý květen dvůr ředitelství Charity Opava v Jaktaři. Společně ji
postavili ji ve středu 30. dubna
zaměstnanci a klienti opavské
Charity a děti z jaktařské mateřské školy, které se také postaraly
o doprovodný program.Tradice
stavění májky, která symbolizuje
návrat jara, plodnosti a hojnosti,
sahá až do dávnověku, v opavské
Charitě jsme ji ale zavedli teprve
loni. Pěkná slavnost, při níž měla
možnost se krátce neformálně
potkat řada zaměstnanců i uživatelů služeb, ukázala, že to bylo
rozhodnutí více než dobré.

• Cena pro reportáž

Rozhlasová reportáž o loňské exkurzi klientů Domu sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené
ve vávrovickém cukrovaru získala ocenění v soutěžním klání
redaktorů Českého rozhlasu.
Reportáž o exkurzi nevidomých
poslouchala porota v rámci soutěže reportáží Českého rozhlasu
na soutěžní přehlídce REPORT
2014 v Praze. Její autor Martin Knitl vybojoval třetí místo v
konkurenci dalších autorů z celé
republiky. Podle jeho slov se to
podařilo hlavně díky atmosféře,
která z reportáže vyzařovala a
díky neobvyklému zpracování
bez jediného slova autora. Blahopřejeme!

• Vlaštovičky v TV NOE

Domu sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené byl věnován pořad TV NOE „Charita ve
středu“, který se vysílal živě 28.
května. Hostem pořadu, který
se zaobíral problematikou nevidomých a zrakově postižených,
byla vedoucí Vlaštoviček Petra
Hrbáčová.

250 běžců uctilo památku kněze

Slavnostním otevřením prostranství u kostela Narození Panny Marie
uctila ve čtvrtek 8. května stěbořická farnost památku tragicky zesnulého kněze a spirituála Charity Opava otce Jožky Motyky. O den
později by mu bylo osmatřicet let.
Dopoledne proběhl Memoriál otce že předpoklady organizátorů byly
Jožky. Organizátory závodu v přes- velmi skromné, protože na start se
polním běhu byli za orelskou jed- jich nakonec postavilo dvě stě padenotu student Martin Řehulka, za sát, a to muži, ženy i děti. Běžci byli
farnost farář otec Klement Rečlo. ze Stěbořic a okolí, z Nového Jičína,
Ve Stěbořicích snad není nikdo, kdo z Ostravy i dalších částí diecéze. Dva
by si nepamatoval, jak otec Jožka, závodníci přijeli z Polska. Barvy
maskován bílou kšiltovkou, běhá- opavské Charity reprezentovaly dvě
val okolím obce, aby trénoval na běžkyně – sestra Pokojného přístavu
náročné výstupy do hor, které byly Hana Komárková s dětmi Hankou,
jeho velkou vášní. Závod proběhl ve Maruškou, Katkou a Jendou a z Dolčtyřech kategoriích na dvou tratích, ního Benešova přijela manažerka
a to na 10 a na 4 kilometry. Zájem Sekce služeb seniorům a zdravotnico tuto akci předčil všechna očeká- kých zařízení Petra Thiemlová. Bování. „Říkali jsme si, že pokud přijde hužel, z Charity se na startu neobjekolem padesátky závodníků, bude to vil ani jediný muž. Petra Thiemlová,
úspěch,“ uvedl Martin Řehulka. Už v která skončila na pěkném 10. místě
průběhu přihlašování se ale ukázalo, nám, ještě trochu zadýchaná, sdělila,

že ráda sportuje. „Také jsem chtěla
uctít památku otce Jožky, s nímž jsem
byla v častém kontaktu a měla jsem
jej moc ráda. Trať stěbořickým hájem
byla moc příjemná,“ uvedla. Dodejme, že memoriálu se zúčastnil také
otec Klement Rečlo, který desetikilometrovou trať doběhl na 8. místě.
Slavnost pokračovala děkovnou
mší svatou, kterou celebroval Mons.
Martin David. Už za jeho působení
ve Stěbořicích, kde jej následně vystřídal otec Jožka Motyka, se farníci
často scházeli na brigádách. Nejprve se opravoval kostel, později
procházelo úpravami také přilehlé
prostranství. Otec Jožka byl velice
houževnatý kněz a přál si, aby místo,
kde se lidé scházejí a oslavují Pána
Boha, bylo hezké. Dával spoustu
energie do duchovní služby farníkům, ale dokázal je i vyburcovat a
říci svůj názor. Chtěl, aby dbali na
to, aby bylo hezky v kostele i v jeho
okolí. Tříleté úpravy byly završeny
umístěním sochy Panny Marie do
připravené skály.
Po mši svaté byl na památeční místo
otce Jožky Motyky, na prostranství u
kostela, postaven dubový kříž. Místo vzniklo už během pohřbu, když
zde byly ukládány věnce a květinové
dary. Poté u nově umístěné sochy
Panny Marie proběhla první májová pobožnost. Výsledky Memoriálu otce Jožky: běh na 4 km dívky
- Zoe Sdražilová, chlapci - Petr Vala,
ženy - Barbora Haasová, muži -David Král, běh na 10 km: ženy – Lucie
Gruchalová, muži – Tomáš Orlík.

Děkujeme za dary postní almužny!

Kalendárium
• V červnu 1999 proběhlo v
Charitě Opava první Sluníčkové
odpoledne.
• V červnu 2007 změnila
Neškola zaměření na mateřské
centrum.
* V květnu 2011 se klienti
Mravenečku
zúčastnili
9.
ročníku Olympiády zdravotně
postižených
sportovců
MS kraje. Lukáš Heim pak
vybojoval zlato.
• V červnu 2012 protekla v
Jaktaři zdí, sousedící s výběhem
koz zapáchající voda až do
místnosti Chráněných dílen sv.
Josefa. Kozy snědly izolaci.
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Také letos se duševně nemocní klienti střediska Chráněného a podporovaného bydlení a následné péče mohli potěšit z darů postní almužny. Věnovali je opět farníci z Hněvošic a prostřednictvím Občanského sdružení Služovic a Vrbky rovněž obyvatelé těchto dvou
obcí.
Většina klientů onemocněla již v na to, aby se pořádně najedli. Suché
mládí a Charita Opava jim pomáhá, rohlíky, vodová polévka – a přesto i
aby zase nalezli své místo v životě. oni mají běžné lidské chutě, které se
Nemoc jim zpřetrhala vazby s rodi- daří uspokojit jen výjimečně. Není
nou a přáteli, přišli o práci a mini- divu, že nejoblíbenější aktivitou,
mální invalidní důchody nestačí ani kterou jim středisko Chráněného

a podporovaného bydlení nabízí,
je vaření. „Jsme všem dárcům moc
vděční, děkujeme také za to, že lidé
přinesli i jiné potraviny, než jenom
ty základní. Když jsme předávali seznam potřebných věcí, měli jsme trochu obavy, zda farníci vezmou fakt,
že jsme na lístečky napsali například
i olivy, med, marmelády či sojové
omáčky. Jejich jídelníček je tak chudobný a jednotvárný, takže když je
možnost, rádi jim jej trochu zpestříme,“ uvedla s díky vedoucí střediska
Dáša Sližová.
Vedle osmi krabic jídla z Hněvošic,
přivezl osobně starosta Služovic Petr
Veczerek pět krabic čistících a hygienických prostředků a čtyři velká
balení toaletního papíru. Při té příležitosti si prohlédl Chráněné dílny
sv. Josefa, v nichž se mu moc líbilo.
Prozradil také, že se byl podívat i v
Mravenečku, protože obec je zapojena do akce „Pomozte postiženým
dětem“. My dodejme, že před rokem
věnovaly Služovice Sekci služeb seniorům a zdravotnických zařízení
rovněž zdravotnické pomůcky a materiál. Děkujeme všem!
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Charita hostila kolegy z šesti zemí

Tomáš Schaffartzik provedl zahraniční hosty Chráněnými technickými
dílnami v Hošticích, které zaměstnávají výhradně zdravotně
handicapované občany.
Pět hvězdiček, tedy maximální počet bodů. Tak ocenilo sedmnáct
pracovníků firem a organizací, které se věnují sociálnímu podnikání
v šesti zemích světa svou květnovou pracovní vizitu České republiky. Návštěvníci z Anglie, Dánska, Itálie, Španělska, Litvy a Nového
Zélandu byli od 13. do 15. května hosty Charity Opava a Charity sv.
Alexandra, které se účastní evropského projektu SEE LIGHT.
V projektu SEE LIGHT si poskytovatelé sociálních služeb z mnoha zemí Evropy díky grantové
podpoře v rámci Programu celoživotního učení formou vzájemných návštěv a exkurzí vyměňují
zkušenosti se sociálním podnikáním. Po exkurzích v Litvě a Anglii
se nyní role hostitele ujaly Charita
Opava a Charita sv. Alexandra.
Opaváky po tři hektické dny zastupoval její ředitel J. Hanuš s T.
Schaffartzikem a L. Vehovskou.
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

„Celé tři dny byly velmi náročné,
komunikace probíhala kompletně v
angličtině a program byl nabitý od
rána do pozdního večera,“ vrací se
k návštěvě Jan Hanuš. Zahraniční
hosté například navštívili Charitu
sv. Alexandra v Ostravě, Občanské
sdružení Nová šance, které usiluje
o začlenění lidí po výkonu trestu do společnosti, nebo Armádu
spásy ve Strahovicích. Jeden den
byl také věnován Charitě Opava,
kde si prohlédli střediska, jejichž

činnost má blízko k sociálnu
podnikání, například všechny tři
chráněné dílny. Hosté se také zajímali o způsob prodeje výrobků
chráněných dílen a velice je zaujal
obchůdek, který Charita Opava
provozuje v supermarketu TERNO ve spolupráci s obchodním
družstvem TEMPO. „Myslím si,
že účastníci odjeli z České republiky velmi spokojeni, o čemž svědčí
jejich vyloženě pozitivní reakce,
dostali jsme od nich pět hvězdiček,“
dodává Hanuš.
Projekt SEE LIGHT, který má ve
znaku maják, symbolizující naději
zakotvení v jistotě stálého zaměstnání lidem, kteří si práci z různých
důvodů v rozbouřeném moři volného trhu práce sami najít neumí,
bude pokračovat v září exkurzí v
Dánsku, následovat budou Itálie
a Španělsko. O jeho výsledcích
informují webové stránky www.
see-light.org, na nichž budou postupně zaznamenány vzájemné
zkušenosti, příklady dobré praxe
či porovnání různých přístupů
k sociálnímu podnikání ve výše
uvedených zemích světa.

• Vzpomeneme na
otce Jožku
Pietu na počest spirituála Charity Opava Jožky Motyky, který
tragicky zahynul před rokem
24. června 2013 na dovolené
na Slovensku, připravují na 17.
června zaměstnanci, dobrovolníci a klienti opavské Charity.
Vzpomínkové setkání začne
v 10 hodin mší svatou, kterou
bude za otce Jožku sloužit ve
stěbořickém chrámu Narození Panny Marie otec Klement
Rečlo. Následovat bude uctění
památky zemřelého kněze u pietního místa v nově zrekonstruovaném parčíku vedle kostela a
také prezentace ze života otce
Jožky Motyky a rekonstrukce
okolí stěbořického kostela, o
kterou se hodně zasloužil. Pro
všechny je připraveno posezení
a občerstvení, akce proběhne
za každého počasí. Kdo se do
Stěbořic nechystá autem, může
využít služeb MHD. Prvním
vhodným spojem je autobus č.
212, který odjíždí od zastávky
Divadlo směr Zlatníky v 8.53
hodin. Ze Zlatníků je to pak do
Stěbořic krásná půlhodinová
procházka lesem. Rovnou Vás
do Stěbořice zaveze autobus
TQM odjíždějící v 9.03 hodin
od nádraží Opava Východ.

• Tvořivý den v Neškole

Bavte se na Sluníčkovém odpoledni!

Někdy na něm sice prší, ale letos se to určitě nestane. Řeč je o Sluníčkové odpoledni, tradiční akci pro děti i dospělé, na níž bude Charita
Opava v pátek 20. června od 14 hodin už po šestnácté vítat začátek
prázdnin. Poprvé se Sluníčkové odpoledne, které se chce atmosférou
přiblížit venkovskému posvícení, uskutečnilo v červnu roku 1999.
Od té doby se koná v charitním areálu na ulici Přemyslovců v Jaktaři
pravidelně.
Akce má více cílů, především je ledníkům Tříkrálové sbírky. Koto snaha přiblížit Charitu Opava neckonců není náhoda, že koorlidem zvenčí, kteří do té doby ne- dinátorkou celé akce je také hlavní
měli příležitost poznat její záběr v osoba Tříkrálové sbírky Marie Gilplné šíři. Je ale také odměnou ko- líková. „Rádi u nás uvítáme všech

Stane se

ny, ať už malé, nebo velké, pro každého tady bude něco zajímavého,“
zve Marie Gilíková. A atrakcí a zajímavostí zde bude opravdu hodně: zábavné soutěže a hry pro děti,
jízda na poníkovi, oblíbená soutěž
„Jak projít poslepu určenou trasu“,
připravovaná ve spolupráci s nevidomými klienty z Vlaštoviček,
chybět nebude ani skákací hrad,
promítání dětských filmů a mnoho dalšího. S jarními tanečky a
písničkami vystoupí děti z Mateřské školy Sluníčko v Jaktaři, všem
pak bude hrát k tanci i poslechu
živá muzika. Připraveno je bohaté občerstvení, domácí sladkosti i
pečené klobásy a samozřejmě alko
i nealko nápoje.
Sluníčkové odpoledne 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. Všechny srdečně zveme, přijďte s námi
po sousedsku oslavit příchod
prázdnin.

Tvořivě oslaví Den dětí maminky s dětmi v Mateřském
centru NEŠKOLA. Na pátek
6. června je zde připravena keramická dílna, v níž si mohou
vyrobit například památeční
otisk dlaně, jmenovky na dveře a spoustu dalších výrobků.
Tvořivé dopoledne proběhne v
sídle NEŠKOLY v prvním poschodí Miroritského kláštera
na Masarykově třídě v Opavě
od 8 do 12 hodin, maminky s
dětmi mohou docházet po celou tuto dobu průběžně.

Napsali o nás
• Likvidace pomáhá

Odpadové hospodářství může
mít kromě ekologického také
výrazný sociální rozměr. Své
o tom vědí zaměstnanci Chráněné technické dílny ve Velkých Hošticích. Toto středisko
Charity Opava, které se věnuje
likvidaci nebezpečného elektroodpadu či skartaci, má 31 zaměstnanců, z toho 30 se zdravotním postižením.
REGION OPAVSKO,
6. května 2014
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č. 6 - Červen 2014

„Věřte, že požádat o pomoc není hanba,“
říká Lucie Vehovská z Občanské poradny Charity Opava

O Občanské poradně Charity Opava je toho slyšet stále více.
Svou činnost, kterou je bezplatné poradenství v oblasti práva
pro osoby, které se dostaly do problémů, s nimiž si samy nevědí
rady, totiž provádí mnoha různými způsoby. Kromě klasického
poradenství pořádá také řadu preventivních akcí a přednášek.
Pracovnice poradny také můžete každý týden vídávat na stránkách týdeníku REGIONU OPAVSKO v rubrice Občanské judo.
Jednou z nich je i Lucie Vehovská, která zde začínala jako dobrovolník v roce 2007 za časů studií na Slezské univerzitě v Opavě,
aby se v roce 2009 stala řádným zaměstnancem.
* Co nejvíce trápí občany Opavska? Objevují se nějaké nové
problémy, s nimiž si lidé nevědí
rady?
Problémy, se kterými se na nás občané Opavska obracejí, jsou velice
rozmanité, stejně jako život sám.
Dotazy se týkají všech oblastí života. Je ale pravdou, že zhruba 30
% našich klientů trápí problémy se
zadlužeností a s ní často souvisejícími exekucemi. Je hodně dotazů
na řešení těchto tíživých situací,
včetně možnosti oddlužení. Žádné vyloženě nové problémy, se
kterými by na nás klienti poslední
dobou obraceli, si nevybavuji.
* A jsou nějaké typy problémů
vázány na určitá roční období?
Určitě ano, například první měsíce po novém roce jsem měla
hodně klientů s žádostmi o pomoc s rozvodovým řízením. To
může souviset s tím, že hodně
lidí s příchodem nového roku
bilancuje. Každopádně vždy po
novém roce a po letních prázdninách bojujeme s návalem klientů, kteří si půjčili na dárky či na dovolenou a pak
zjistili, že jejich situace jim
nedovoluje závazky splácet.
* Jak se do Vaší práce promítnul nový Občanský
zákoník? Potřebují dnes
lidé Vaše rady více?
Nový občanský zákoník
byl hodně diskutované
téma a jeho příchodu se
všichni báli. Pokud můžu
mluvit za sebe, čekala jsem
to horší. V Občanské poradně jsme se na to, abychom v roce 2014 mohli
kvalitně klientům poradit i v
rámci nového občanského zákoníku, opravdu poctivě připravovali.
V minulém roce jsme absolvovali
mnoho i několikadenních školení
a v tomto roce nadále ve vzdělávání pokračujeme. Klientů, kteří se
obracejí na Občanskou poradnu,
je čím dál více, ale nemyslím, že je
to jen kvůli nové legislativě. Čím
dál složitější svět přináší složitější

hou vyvarovat různých problémů
a nástrah. Rovněž také více lidí ví
o naší poradně, o tom, co děláme,
v čem radíme. Věřím, že i více lidí
ví, že v Opavě existuje bezplatná
pomoc, na kterou se mohou obrátit, když se dostanou do problémů
nebo chtějí prostě jen poradit.

* Před časem jste také otevřeli
internetovou poradnu. Je o ní
situace, ve kterých se běžní lidé zájem?
těžce orientují.
No, před časem, je to už několik
* Už déle než dva roky
let. Ale zájem o ní určitě je. Když
vede Občanská pojsme ji otevírali, důvodem
rada pravidelbylo zpřístupnit lidem
nou rubriku
poradnu i pomocí
Občanské
internetu. A to
judo na
se podařilo.
stránInternet
kách
má čím
týd á l
detím

tečně taková, jak klient říká, což je
důležité, abychom mohli správně
poradit. Rovněž se u osobní konzultace můžeme ujistit, že nám
klient rozumí.
* Před časem jste přednášela v
opavské věznici, jednou z posledních veřejných akcí Občanské poradny byla také Vaše
přednáška JAK NA ŠMEJDY.
Jak ji s odstupem dvou měsíců
hodnotíte? Mají takovéto akce
smysl, nebo jsou lidé zkrátka nepoučitelní?
Projekt v opavské věznici pro
mě byl velikou výzvou a dodnes
mám z něj dobrý pocit. Účastnice
kurzu byly úžasné a i ony projekt
hodnotily velice kladně. Pořád
si myslím, že přednášky a obecně preventivní akce mají smysl. I
kdyby se jen jeden člověk z celého publika vyhnul problému, či
mu přednáška pomohla řešit jeho
problém či nalézt pomoct, pak
splnila své poslání. Něco změnila.
Proto se jim společně s kolegyněmi věnujeme.
* Pohybovat se stále mezi
velkými lidskými problémy, trablemi a často i neštěstím musí být psychicky dost vysilující. Vy k
tomu zvládáte i náročné
studium - před pár lety
jste při práci vystudovala Fakultu sociálních
věd Univerzity Karlovy
a teď jste se pustila do
práv na brněnské Masarykově univerzitě. Dá se
to zvládat, nebo vám
s trochou nadsázky
hrozí, že budete muset o pomoc Občanské poradny požádat sama?

Já se ráda učím nové
věci. Práce v poradně
to dokonce vyžaduje, protože potřebuji
být v rámci měnící
se legislativy neustále
v obraze. Když se to
nakupí, je to náročné, ale mám doma
i v poradně výborné
zázemí a s podporou se všechno
zvládá lépe. Já se ráda přijdu poradit, když budu potřebovat. Vím,
že se v poradně snažíme dělat
všechno pro to, abychom našim
klientům pomohli. A navíc, požádat o pomoc není hanba, právě
naopak.

níku REGION OPAVSKO. Co větší roli v našich životech a lidé
pro Vás tato spolupráce zname- často raději napíšou email než
ná?
přijdou. Je to pro ně rychlejší.
Emailových dotazů je tak čím dal
Spolupráce s týdeníkem REGION tím více. Je ale třeba říci, že v něOPAVSKO si velice vážíme a moc kterých případech je osobní konza ni děkujeme. Rubrika působí zultace nezastupitelná. Na osobní
informačně, preventivně a díky konzultaci máme přístup ke klienREGIONU OPAVSKO se dostává tovým dokumentům, můžeme si
mezi mnoho lidí, kteří se tak mo- osobně prověřit, že je situace sku- Děkujeme za rozhovor.
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Eva Žídková předala žezlo vedoucí CHDJ
Přes celý dvůr ředitelství v Jaktaři se klikatila fronta lidí, kteří přišli v květnu poděkovat a popřát vše dobré při odchodu na zasloužený
odpočinek Evě Žídkové. Ta po třinácti letech předala žezlo vedoucí Chráněných dílen sv. Josefa Tomáši Rychlému. Kolegové Evě Žídkové k
loučení sehráli několik scének a dnes přidávají přání i písemně.

Zdraví občanů namasírovat šíji
či jen se zastavit pro radu či informační materiály o činnosti 17
středisek Charity Opava využilo
v Prostoru pro dobrá řešení Obchodního centra Breda & Weinstein během celého dne mnoho
lidí všech věkových kategorií. Služeb, informačních stánků a pro-

Královna předává svůj trůn – místo vedoucí Chráněných dílen sv.
Josefa v Jaktaři přebírá slavnostně Tomáš Rychlý.

Fronta blahopřejících se klikatila takřka přes celý dvůr ředitelství v
Jaktaři.

Kvalita dílen je Tvou zásluhou
Charitě Opava a který jsi věnovala i mé osobě. Přeji Ti pohodovou
novou životní etapu, zdraví a spokojenost Tobě i Tvým blízkým a
dobré vzpomínky na nás. Rád Tě
uvidím opět mezi námi, ať už jako
návštěvníka, dobrovolníka nebo v
jakékoli jiné roli.
Tomáš SCHAFFARTZIK

Chci Ti poděkovat za 13 let poctivé práce, které jsi věnovala Charitě Opava. Když jsi přebírala pozici vedoucí Chráněných dílen sv.
Josefa, vypadaly dílny poněkud
jinak. S účinností nového zákona
o sociálních službách v roce 2007
bylo nutné dílny zařadit mimo
tyto služby a začít provozovat jinak, ekonomický propad v letech
2008 a 2009 tomu moc nepomohl. Změny se Ti přesto podařilo
provést, byť byly někdy bolestné.
Chráněné dílny sv. Josefa mají
nastavena pravidla a postupy, která patří mezi jedny z nejpreciznějších v Charitě Opava. Když probíhaly externí audity, mohl jsem
se vždy spolehnout, že bude vše v
pořádku. Ve srovnání s ostatními
našimi dílnami byly a jsou v tomto ohledu ty jaktařské nejlépe a to
je Tvou velkou zásluhou.
Při rozhovorech s Tebou mi došlo,
jak je důležité vědět něco málo
i o osobním životě kolegů, aby o
nich člověk získal celkový obraz. Z

toho, že lidé s postižením a s řadou
problémů v osobním životě začali
v chráněných dílnách pracovat a
práci si udrželi, čímž se zlepšil i jejich osobní život, jsi měla upřímnou radost a považovala jsi to za
největší úspěch. Při různých jednáních jsi vždy hájila své kolegy a
chtěla pro ně to nejlepší. Splnit to
však někdy nebylo možné. Jednala
jsi férově a pokud nastaly situace,
které byly problematické, řešila jsi
je poctivě. Neměla jsi ráda polovičaté a nedomyšlené řešení a se
svou pečlivou povahou úředníka
jsi měla problém takováto řešení přijmout. Myslím, že v tomto
ohledu si s Tebou někteří „pěkně
užili“. Je však potřeba říci, že se
vždy jednalo o rovinu pracovní,
nikoli osobní. Chráněné dílny jsi
předala v dobré kondici – to, co
budou muset v budoucnu řešit,
bude rozvoj marketingu a obchodu, s kterým jsi začínala. Chci Ti
proto ještě jednou poděkovat za
práci i za čas, který jsi strávila v

dejních míst bylo tolik, že Charita
Opava na tento den obsadila nejen
místnost Prostoru pro dobrá řešení, ale prakticky také celou vedlejší
rozsáhlou galerii Kupa.
Díky tomu se občané Opavy mohli dovědět mnohé o zdravotních
a sociálních službách, poskytova-

zumění... Hoj a pusku!
Chariťáci z Chráněné dílny
sv. Josefa.

Užívej života

Evi, jsem ráda, že jsem Tě mohla
poznat. Vážím si Tě pro tvoji lidskost a empatický přístup k zaměstnancům. A Tvůj smysl pro
řád a pořádek je pověstný. Přeji Ti
vše nej, užívej života, vnoučátek
a vzpomínej na nás v dobrém. A
když budeš mít cestu kolem, tak se
Naše milá Evičko,
zastav, ráda Tě uvidím.
Petra THIEMLOVÁ
Život plyne jako voda, někdy jako
potůček, někdy jako rozbouřená
řeka, někdy se rozvodní a jindy Výborná spolupráce
je hladina klidná jako studánka.
Etapy našeho života jsou totožné. S paní Evou Žídkovou byla vždy
Střídá se radost, štěstí, smutek, výborná spolupráce. Pracovala
láska, práce, domov, rodina… To rychle, odpovědně a svědomitě.
vše nám dává smysl života a tím Z její práce bylo zřejmé, že jí není
středisko lhostejné. Jako vedoucí
žijeme.
Vše, co nám život přinese, má svůj byla oporou svým zaměstnancům,
význam a smysl. I setkání s kaž- které měla všechny ráda. Přejedým člověkem, s každým jedin- me jí do další životní etapy hodně
cem, s každým z nás. My všichni zdraví, pohody a radosti.
Eva POSPĚCHOVÁ,
jsme se Ti vryli do paměti nejen
Milena PCHÁLKOVÁ
jménem, vzhledem, ale také poznáním potřeb každého z nás nejen po pracovní stránce, ale také v Děkujeme
soukromí. Naše radosti, ale i starosti sis nosila domů a přemýšlela Děkujeme za milou a vstřícnou
nad každým z nás, jak mu pomo- spolupráci a do dalších let hodně
ci, jak odlehčit i těžké chvíle… Jsi spokojenosti a radosti.
Pracovníci RADOSTI
doma sama a přesto tam jsme s
Tebou. :o)
Tak jako v práci – nejsi s námi, ale Moc si Tě vážím...
přesto jsi v nás - na Tvém místě
vidíme Tebe. Děkujeme Ti za vše, Evi, moc si Tě vážím, za to, jak jsi
co jsi pro nás udělala, a jak si nám vždy stála za svými lidmi a jsem
všem pomáhala. Skončila jedna moc ráda, že jsem s Tebou mohla
etapa našeho společného života občas promluvit. Každý rozhovor
a vkročila jsi na novou cestu. Ať byl vždy příjemný a inspirativní.
Tě na nové cestě provází jen samé Přeji hlavně zdravíčko!
Iva HAHNOVÁ
štěstí, zdraví, radost, láska, poro-

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 fyzické i duševní 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.
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

POMOZTE POSTIŽENÝM DĚTEM

V pořadí již 13. ročník charitativního fotbalového utkání plného hvězd,
pořádaného opavským Okresním fotbalovým svazem. Hřiště Kravaře, sobota 21. června.

SLAVNOSTNÍ SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE

Oslavte s Charitou Opava přicházející prázdniny na veselici pro děti i dospělé. Pátek 20. června.
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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pomozte postiženým dětem

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA POŘÁDÁ
JIŽ 13. ROČNÍK BENEFIČNÍ AKCE PRO CHARITU OPAVA

POMOZTE
POSTIŽENÝM
DĚTEM

Na všechny čeká bohatý program:
- - Utkání družstev O2 Telefonica, Ostroj a.s., Hanácká Kyselka,
Starostové Opavska, Silnice Morava
- Utkání mužstev Sportovní osobnosti – Stará garda Opavy (17 hodin)
- Fotbalová utkání benjamínků
- Jízda na poníkovi, skákací hrad
- Střelba z paintballové zbraně
- Historické motorky
- Dětské soutěže o hračky a nanuky a mnoho dalšího

Fotbalové hřiště v Kravařích u Opavy,
Sobota 21. června od 12 hodin
Všechny atrakce zdarma
Během předchozích ročníků se vybralo přes 2.300.000 korun,
finance jsou určeny pro Denní stacionář MRAVENEČEK
Akce probíhá v rámci oslav 25 let výročí od založení Charity Opava
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Charitativní děTské odpoledne
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PŘIJĎTE S CHARITOU OPAVA OSLAVIT
ZAČÁTEK PRÁZDNIN NA TRADIČNÍ

SLUNÍČKOVÉ
ODPOLEDNE
Na děti i dospělé čeká bohatý program:

- Zábavné soutěže a hry pro děti
- Jízda na poníkovi
- Živá muzika k tanci i poslechu
- Ukázky pomůcek pro nevidomé
- Soutěž „Jak projít poslepu určenou trasu?“
- Vystoupení dětí z MŠ Sluníčko Jaktař
- Promítání filmů pro děti v Kinu OKO
- Skákací hrad
- Prodej výrobků chráněných dílen
- Bohaté občerstvení: domácí moučníky, opékané uzeniny...
- Alko i nealko
- Všechny atrakce zdarma!

Areál Charity Opava, Přemyslovců 26, Opava- Jaktař
Pátek 20. června 2014 ve 14 hodin
Akce probíhá v rámci oslav
25 let výročí od založení Charity Opava

LIDÉ
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Inzerce Charity

Společenská kronika

Poděkování
• Neškola sbírala staré
elektro

Chtěla bych poděkovat všem,
kteří uplynulý měsíc zareagovali na naši výzvu a přinesli do
Mateřského centra NEŠKOLA
vyřazené elektrospotřebiče. Celkem jsme v NEŠKOLE sesbírali
čtyři velké krabice vysloužilých
spotřebičů. Předáme je k likvidaci do charitních Chráněných
technických dílen v Hošticích,
kde pomohou zaměstnávat
zdravotně handicapované.
Svatava BLÁHOVÁ,
vedoucí Neškoly

Poznamenejte si
• Skartace pro dílny
Potřebuje se Vaše firma či podnik zbavit starých dokumentů či
archivů? Postarají se o to Chráněné technické dílny ve Velkých
Hošticích. Svou zakázkou navíc
přispějete k zaměstnávání handicapovaných, kterých v Hošticích pracuje hned petadvacet.

Blahopřejeme
* Narozeniny v červnu
Ať se vám sny plní jak na běžícím páse, co se nepovedlo, ať napraví
se zase. Přejeme dobrou náladu a pevné zdraví, úspěchů hromadu a
věci, co vás baví. V červnu oslaví své narozeniny tito zaměstnanci:
Lenka BARTESKOVÁ, Svatava BLÁHOVÁ, Milan EMGSTLER,
Martina FIŠEROVÁ, Hana HAASOVÁ, Jan HANUŠ, Petra HRBÁČOVÁ, Zdeňka HRUŠKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Ivana
KVITOVÁ, Lucie LEIFERTOVÁ, Silvie LARISCHOVÁ, Yvona
MLADÁ, David NEORAL, Eva PISKÁČKOVÁ, Monika URBÁNKOVÁ, Lucie VEHOVSKÁ, Markéta VIDLIČKOVÄ a Pavel
VILÁŠEK. Gratulujeme!
Redakce
* Někdo nosí květiny ve vlasech, vy je nosíte v
srdci a rozdáváte úsměvem. Svatušce BLÁHOVÉ
a Hance HAASOVÉ k narozeninám přejeme vše
nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a Boží požehnání.
Redakce
* Až se Yvonko ráno probudíš a všichni kolem Ti
budou přát, chtěly bychom i my ruku Ti stisknout
a pusu Ti dát. Až budeš na své narozeniny číši pozvedat a celý svět se bude jen na Tebe smát, vzpomeň si, kdo chce Ti skromné štěstí přát a má Tě
rád! Přejí
Lucka, Maruška, Míša, Zuzka i Zdislava
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Charitě je 25
Blahopřání
• Přání
k pětadvacetinám

Rád se připojuji
ke
gratulantům.
Těší mě, že
taková
to
org an i z a c e
jako je Charita Opava
vznikla a působí už 25 let. Přál bych jí dalších 25 let úspěšné práce, aby
se jí podařilo zajišťovat i v této
těžké době prostředky jak na
provoz, tak na další investice
potřebné pro její chod. Práce,
kterou provádí, je opravdu velmi náročná a proto přeji všem
lidem, kteří v Charitě pracují, pevné nervy a odhodlání.
Pokud bude v mých silách,
pokusím se společně se svými
přáteli i nadále Charitě Opava
napomáhat.
Andreas DRASTÍK,
organizátor akce „Pomozte
postiženým dětem“

Dílna je schopná zajistit skartaci celých archivů včetně těch
velmi obsáhlých. Více informací
získáte telefonicky na čísle 553
764 057.

Zaznamenali jsme

• Prašivá pro Charitu

Do Arboreta v Novém Dvoře
se 30. dubna vypravili z Denního stacionáře Mraveneček. Výletu se zúčastnilo sedm klientů
spolu se sedmi pracovníky.
„Celý den nám svítilo sluníčko
a výlet se po všech stránkách
vydařil,“ popisuje atmosféru
vedoucí Mravenečku Jana Konopková. „Po procházce v arboretu a malém pikniku v přírodě
jsme odjeli do Velkých Heraltic
do restaurace na oběd. Myslím,
že mohu za všechny klienty říct,
že se jim výlet líbil a už teď se
těší na další, které máme naplánovány na letní měsíce.“ Díky
patří podle Jany Konopkové
také p. Rychlému, se kterým
v Mravenečku domlouvali zapůjčení auta. „I když má Mraveneček velké auto, bez druhého
se na takové akci neobejdeme,“
dodává Konopková.

Pro Charitu Opava, respektive pro středisko Chráněné a
podporované bydlení je také
určena sbírka potravin, která
se uskuteční 1. června během
Diecézního setkání dětí s otcem
biskupem Františkem Václavem
Lobkowiczem na Prašivé a v
areálu Kamenité. Letošní setkání má tématický název Stůl
nejsou jen čtyři nohy, to ví jistě
člověk mnohý. Děkujeme!

• Mravenečci byli
v Arboretu

Hodně štěstí a božího požehnání popřál spolu s poděkováním za práci
pro Charitu Opava ředitel Jan Hanuš paní Zdislavě Sovadinové, pro níž
byl květen měsícem odchodu na zasloužený odpočinek.

Listárna
Vážený pane řediteli,
děkujeme Vám touto cestou za
přízeň a důvěru, kterou jste naší
organizaci projevil svým peněžním darem na podporu naší činnosti. Finanční příspěvek bude
použit na zajištění ozdravného

rekondičního pobytu pro dospělé
v prostorové orientaci a sebeobsluze nevidomých a těžce zrakově
postižených. Za vedení oblastní
pobočky Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých Vás
chceme ubezpečit, že uděláme
vše pro to, aby Vaše finanční prostředky nebyly zbytečnou investi-

Pište nám!

cí, ale aby přinesly prospěch těm,
jimž jsou určeny – našim nevidomým a těžce zrakově postiženým
spoluobčanům. Ještě jednou Vám
srdečně děkujeme.
Helena BARTOŠOVÁ,
Pavel VEVERKA,
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Opava
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Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
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