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CITÁT MĚSÍCE: „Úspěch nepřijde za námi; musíme se za ním vydat a získat ho.“
Marva COLLINSOVÁ

Charita Opava se stala
NEZISKOVKOU ROKU!!!

Krásný dárek k výročí pětadvaceti let činnosti dostala v úterý 4. listopadu Charita Opava. Na půdě Senátu Parlamentu ČR byla slavnostně vyhlášena jako nejlepší velká neziskovka České republiky za
rok 2014. V prestižní a náročné soutěži zvítězila Charita Opava ve
finále ve své katerii dokonce nad tak velkými organizacemi, jako je
Člověk v tísni a Slezská diakonie.
Soutěž, které se letos zúčastnilo velmi přísně a zahrnovala profesive všech kategoriích celkem 135 onalitu práce, efektivitu v oblasti
organizací, pořádá Nadace pro managementu i finančního řízení a
rozvoj občanské společnosti. Cha- inovační přístup ve vlastní prezenrita Opava musela po své nomina- taci. A co vedlo komisi, že vybraci nejprve postoupit do semifinále la mezi velkou konkurencí právě
soutěže a následně obstát v kom- Charitu Opava? „Hovořili jsme o
plexní kontrole trojice odborní- tom neformálně s hodnotiteli na záků, kteří přijeli do Opavy z Prahy. věrečném rautu v Senátu,“ odpovíDíky velmi dobrému hodnocení dá Jan Hanuš.
postoupila Charita Opava do fi- „Komise hodnotila sedm hlavních
nále, v němž 21. října v Praze před oblastí fungování neziskovky, připatnáctičlennou komisí prezento- čemž některé organizace jsou výborvali organizaci ředitel Jan Hanuš a né jen v některé z oblastí, ale jiným
předseda Rady Charity Opava Ivo nevěnují příliš pozornosti. A my
Mludek.
jsme obstáli ve všech hodnotících
Hodnotící kritéria byla nastavena kritériích, přičemž nejvíce nám po-
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Plusy NEZISKOVKY ROKU

Hlavním přínosem udělení ceny Neziskovka
roku 2014 nebyl samotný šek na 20 tisíc korun,
ale především ocenění naší společné práce a také
publicita, které se nám ihned dostalo.
A ta přináší mnoho dalších příležitostí a konkrétních výsledků. Tím prvním byl sponzorský dar ve
výši sto tisíc korun. Více čtěte na str. 4.

mohlo například to, že jsme držiteli
ISO, úspěchy v sociálním podnikání
a skutečnost, že více než 50 % našich
příjmů pochází z našich vlastních
zdrojů.“ Velmi pozitivně bylo také
hodnoceno PR Charity Opava.
„Komise ocenila systematičnost celé
koncepce včetně počtu mediálních
výstupů, jimiž se Charita Opava
obrací na veřejnost,“ dodává Ivo
Mludek.
Ocenění je také velmi dobrou a
pozitivní zpětnou vazbou. „Ceny
si velmi vážíme, je velkou pochvalou pro všechny naše pracovníky
a také potvrzení pro všechny naše
sponzory a dárce, že s jejich penězi
zacházíme skutečně odpovědně a ve
prospěch našich klientů,“ říká Jan
Hanuš.
Ocenění, které tvoří průsvitný
broušený hranol a šek na dvacet
tisíc korun, přebral spolu se svým
zástupcem Tomášem Schaffartzikem z rukou místopředsedkyně
Senátu Miluše Horské při slavnostním ceremoniálu ve Valdštejnském
paláci v Praze.
„Věříme, že kvalita organizačního
řízení vítězů bude inspirací nejen
ostatním neziskovkám, ale také
dobrým vodítkem pro dárce. Letošní
ročník Neziskovky roku nás utvrdil
v přesvědčení, že se český neziskový sektor opravdu profesionalizuje.
Vybrat z každé kategorie pouze jednoho vítěze nebylo vůbec snadné,“
dodává k prestižnímu ocenění ředitelka Nadace rozvoje občanské
společnosti Hana Šilhánová.
Fotoreportáž z dlouhé cesty k titulu Neziskovka roku 2014 najdete
na str. 2 a 3.

Prosinec
Stále velká nemocnost

Stále nás trápí velká nemo cnost – za minulý
měsíc bylo z 213 lidí nemocných hned 37.
Polovina z toho jsou přitom nemocenské dlouhodobé. Hlavní nápor nemocnosti ale nejspíše
ještě přijde, podle mzdové účetní Y. Střílkové
totiž evidujeme největší počet nemocných vždy
v únoru každého roku.

Slovo ředitele
Náš rok 2014
Rok 2014 , v
němž jsme si
připomínali
č t v r t stol e tí existence, pomalu
končí. Slavnostně jsme
v něm ozdobili naše logo, které
jsme opásali šerpou s nápisem
„25 LET SLUŽBY“ a nachystali
pro opavskou veřejnost celkem
11 akcí. Mísily se v nich odborné konference, vernisáže, dny
otevřených dveří, preventivní
přednášky s lidovými veselicemi
pro děti i dospělé, aby si každý
našel během roku to své. Chtěli
jsme pokorně ukázat, že Charita Opava se těch dlouhých 25
let stala na Opavsku něčím více,
než jen charitativní organizací,
že je tak trochu i institucí. Jak by
nás mohlo napadnout, že tento
rok zakončíme jako Neziskovka
roku 2014! Poslední akce, která oslavy našeho výročí uzavře
společenským setkáním v neděli
7. prosince ve Slezském divadle
v Opavě, bude o to radostnější.
Budeme mít skvělou příležitost
připomenout si, že celé čtvrtstoletí, korunované prestižním
oceněním, je společné dílo nás
všech – minulých i současných
zaměstnanců, klientů, velkých
sponzorů i tisíců malých dárců, kteří nás podporují, mnoha
institucí veřejné i státní správy,
médií, která jsou nám nakloněna. Každý z nás se svým dílem
zasloužil o to, že na Opavsku
může pracovat velká organizace,
která se snaží, aby se nám všem
dohromady žilo lépe. Vychutnejte si ten úspěch, je to totiž úspěch
Váš. Všem Vám z celého srdce
děkuji a přeji požehnané Vánoce
a hodně Božího požehnání pro
příští rok. Úspěšný rok 2014 a s
ním první čtvrtstoletí naší práce
bude brzy za námi a čekají nás
další výzvy, další úkoly. Ať žije
rok 2015, jímž spolu započneme
další čtvrtstoletí služby!
Jan HANUŠ, ředitel
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Dlouhá cesta Charity Opava
k titulu NEZISKOVKA ROKU 2014

K získání titulu Neziskovka roku 2014 v kategorii velké neziskovky vedla dlouhá, pět měsíců trvající cesta. Pojďte si teď spolu s námi projít
ve fotografiích její jednotlivé etapy – od červnové nominace až k přebírání ceny v listopadu 2014.

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje soutěž Neziskovka roku 2014.
Kdo nás do ní nominoval, se už asi nedozvíme, nicméně nabídku se přihlásit
jsme přijali, aniž bychom si dávali v tak velké konkurenci větší šanci.

První fází bylo vyplňování poměrně podrobného a obsáhlého sebehodnotícího
formuláře. Uspěli jsme a postoupili do semifinále. Jeho součástí bylo i natáčení
minutového klipu pro hlasování veřejnosti, který výborně zvládli v Mravenečku.

Hlavní částí semifinále byla návštěva zástupců Nadace rozvoje občanské
společnosti za účasti profesionálních auditorů přímo v Opavě. Na místě se tak
seznámili s kondicí Charity Opava a podrobili několikahodinovému „grilování“
ředitele Jana Hanuše i další zaměstnance.

Postoupili jsme do pražského finále! V kategorii velkých neziskovek spolu se
Slezskou diakonií a organizací Člověk v tísni. Desetiminutovou prezentaci
představili Jan Hanuš a Ivo Mludek, kteří se na fotografii připravují spolu se
zástupci Slezské diakonie.

Komise sestávala z patnácti zástupců a měla již k dispozici hodnocení
semifinálových auditorů, se kterým jsme ovšem nebyli seznámeni. Členy komise
zaujalo také speciální vydání Domovníku, který jsme připravili právě pro ně u
příležitosti finále soutěže Neziskovka roku.

Po prezentaci nastalo další kolo otázek členů komise, na něž profesionálně a s
úsměvem odpovídal ředitel Jan Hanuš. Komisi například velmi oslovilo, že více
než polovina příjmů Charity Opava pochází z vlastních zdrojů. Ocenila také
systém kontroly a celkovou funkčnost organizace.
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Dlouhá cesta Charity Opava
k titulu NEZISKOVKA ROKU 2014

Čekání na slavnostní vyhlášení v budově Senátu Parlamentu ČR stálo zástupce
Charity Opava dost nervů – kategorie největší neziskovky se totiž vyhlašovala
až úplně poslední. A z úst moderátora nakonec zaznělo: Vítězí Charita Opava!

Závěrečné památeční foto všech organizátorů a zástupců oceněných neziskovek
– za Charitu přebírali cenu Jan Hanuš a jeho zástupce Tomáš Schaffartzik,
stojící vedle sponzora akce Neziskovka roku 2014 Karla Janečka.

Velmi cenný bonus k ceně jsou kromě uznání a mediální pozornosti také
kontakty, které se podařilo Charitě Opava navázat během celého trvání soutěže.
Na snímku debatuje Tomáš Schaffartzik s místopředsedkyní Senátu Miluší
Horskou o sociálním podnikání.

Dobojováno, domů jedeme vyčerpaní, ale šťastní a především s prvním místem.
Na závěr ještě památeční fotografie ze Senátu: zleva charitní radní Ivo Mludek,
vedle Tomáš Schaffartzik, vedoucí stacionáře Mraveneček Jana Konopková a
ředitel Jan Hanuš.

Ocenění NEZISKOVKA ROKU 2014 Nadace rozvoje občanské společnosti letos získalo novou podobu hranolu, skrývajícího v sobě hned trojí symboliku, která by
měla být vlastní dobré neziskové organizaci: vyhranění, průhlednost a zrcadlení. Celkem byly uděleny tři ceny - odborná komise rozhodovala o tom, kdo bude oceněn
v kategirii malá, střední a velká neziskovka, cenu veřejnosti pak vybrali lidé v internetovém mhlasování. Do Opavy putovala cena na nejlepší velkou neziskovou
organizaci roku 2014 - podívat se na ni můžete v budově ředitelství Charity Opava v Jaktaři.
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Stalo se
• Úspěšná akce

Velkému zájmu se těšil prodej
vánočních dárků, který s předstihem v pátek 14. listopadu připravila NEŠKOLA. Své výrobky prodávali v 1. poschodí Minoritského kláštera na Masarykově třídě
v Opavě klienti opavské Charity,
kteří se musí vyrovnávat s různými handicapy – například
nevidomí, sluchově či mentálně
postižení. Ke koupi byly různé
výrobky z keramiky, šité hračky i
oblečení, pletené košíky, vánoční
přání a mnoho dalšího. Klienti
také předvedli výrobu a k vidění
tak byla třeba práce s keramickou hlínou či na pletacím rámu.
Vedoucí NEŠKOLY Svatava
Bláhová byla spokojená s účastí i tržbami. „Tyto akce budeme
určitě opakovat častěji, je o ně
zájem,“ dodala.

• V hledáčku médií

Ocenění Neziskovka roku 2014
přineslo Charitě Opava velký zájem médií. Hodně se o nás píše,
ředitel Jan Hanuš a další lidé z
opavské Charity také vystupují v
posledních dnech v celé řadě rozhlasových i televizních reportáží.
Pokud Vám některý z článků utekl, či jste neměli možnost vidět
některou z reportáží v přímém
přenosu, můžete to napravit v
následující odkazech.
Reportáž z předávání cen Neziskovka roku, Český rozhlas Dvojka, 7. listopadu 2004:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3245498 .
Reportáž České televize z neděle 9. listopadu 2014 (příspěvek
o Charitě Opava začíná v 10.30
minutě):
http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/1178166846-zpravy/214411014001109
APETÝT – pořad Českého rozhlasu Ostrava, 13. listopadu
2014:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3251109

Paní Zdena nám věnovala sto tisíc,
dověděla se o nás v České televizi

Ředitel Jan Hanuš a štědrá dárkyně paní Zdena.
Na počátku tohoto příběhu byla reportáž České televize o tom, že
Charita Opava získala cenu Neziskovka roku 2014. Reportáž, ve které se objevily mimo jiné záběry ze sociálně terapeutické dílny Radost,
sledovala také šestasedmdesátiletá paní Zdena z Čech. Své příjmení
ani město, v němž žije, raději nechce zveřejnit. Reportáž ji ale oslovila natolik, že se rozhodla Charitě Opava pomoci. A pomoc to nebyla
ledasjaká, obnášela sponzorský dar ve výši sto tisíc korun.
Za několik dnů po odvysílání re- nové auto, ty peníze bych Vám chtěla
portáže České televize dostal ředi- darovat na různý materiál pro práci
tel Charity Opava Jan Hanuš dopis. Vašich lidí.“
Byl od paní Zdeny, která mimo jiné Paní Zdena ve svém dopisu také
psala: „Viděla jsem Vaši dílnu a lidi, psala, že by chtěla, aby si pan ředitel
jak se snaží pracovat. Také jsem měla pro peněžní dar přijel osobně, prosyna Václava po obrně, umřel mi tože si přála se s ním seznámit. A tak
před dvěma roky. Šetřila jsem mu na se ve čtvrtek 20. listopadu vypravili

Jan Hanuš a manžer sekce Sociálních služeb Hynek Závorka do Čech.
„Paní Zdeně jsem povyprávěl vše
o tom, jaká je naše pětadvacetiletá
historie, co děláme v našich jednotlivých střediscích, jaké poskytujeme
služby, kdo jsou naši uživatelé služeb
a mnoho dalších věcí, které ji o Chatiě
Opava zajímaly. Říkala mi, že jí reportáž v České televizi vzala za srdce
a že jsme jako andělé, když děláme
takovouto prospěšnou práci pro lidi.
Moc nám přeje, ať se nám všem daří
i nadále,“ vzpomíná na návštěvu Jan
Hanuš, který si s paní Zdenou vyprávěl také o jejím životě a synovi.
Nakonec pak převzal velkorysý dar
sto tisíc korun a předal paní Zdeně
darovací smlouvu.
Paní Zdena také vyjádřila přání se
někdy do Charity Opava a především do Radosti přijet podívat. „S
radostí jsem ji pozval a tak je možné, že nás někdy skutečně navštíví
a bude se moci přesvědčit, jak jsme
jejího velkého daru využili,“ dodává
Jan Hanuš.
Paní Zdeno, za Váš dar Vám z celého
srdce děkujeme! Můžete si být jistá,
že Váš dar pomůže potřebným na
Opavsku.

Těšte se na Sekretářky z Ostrožné

Kalendárium
• V prosinci 1991 je
organizována veřejná sbírka
potravin pro bývalou Jugoslávii.
• 18. prosince 1997 vzniklo
středisko Chráněného bydlení
pro duševně nemocné, které
dočasně sloužilo jako náhradní
bydlení pro rodiny postižené
povodní.
• V prosinci 2002 byla otevřena
Setkávárna
pro
duševně
nemocné na Kylešovské ulici a
její prostory byly požehnány.
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Společenské odpoledne pod názvem „Čtvrtstoletí služby“ uzavře 7.
prosince roční oslavy výročí 25 let existence Charity Opava. Ve Slezském divadle v Opavě se setkají zaměstnanci, dobrovolníci, partneři
i vzácní hosté Charity Opava, aby si připomněli pětadvacet let činnosti opavské Charity, korunované cenou Neziskovka roku 2014.
Mezi hosty nebudou chybět zástupci dace rozvoje občanské společnosti,
zřizovatele, státní správy i samosprá- která vyhlašuje cenu Neziskovka
vy, sponzoři a další partneři Charity roku. Společenské setkání, v němž
Opava, pozvání přijali i zástupci Na- budou moci všichni přítomní shléd-

nout hru Sekretářky z Ostrožné,
bude zakončeno rautem.
Hra Sekretářky německého skladatele Franze Wittenbrinka měla světovou premiéru v Deutsches Schauspielhaus v Hamburku v roce 1995.
Vznikl tak fenomén (60 vyprodaných repríz za dva roky a natočení
televizní verze), který brzy překročil
hranice nejen Hamburku, ale i Německa. Premiéra „Českých sekretářek“ se v úpravě Johany Kudláčkové a Ireny Žantovské konala v roce
2001 v Praze a stejný tvůrčí tandem
pak představil i „Moravské sekretářky“ v roce 2010 v Brně. Svých „Sekretářek z Ostrožné“ se pak dočkali
i opavští diváci.
Pro činoherní soubor Slezského divadla adaptoval původní libreto šéf
činohry Roman Groszmann, který
mu dal podtitul „podnikový muzikál“. Ve hře v režii Romana Groszmanna vystoupí Hana Vaňková,
Ivana Lebedová, Kamila Srubková,
Sabina Muchová, Šárka Vykydalová, Ludmila Štědrá, Martin Valouch
či Pavla Štěchová. V muzikálu hraje
také živá hudba pod vedením Richarda Mlynáře.
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Koledníci mohou vyhrát mobil

Kyslíkový koncentrátor a lineární dávkovač na Morphin, tedy přístroje, které umí utišit bolest nemocným a hospicovým pacientům,
oprava střechy v Chráněném a podporovaném bydlení a vybudování dalších bytů pro hendikepované lidi z Opavska – to vše a mnoho
dalšího mohla v letošním roce pořídit Charita Opava díky darům z
poslední Tříkrálové sbírky. Rok se sešel s rokem a charitní tříkráloví
koledníci se chystají na svou další pouť po domácnostech měst a obcí
na Opavsku.
S poselstvím Boží lásky, dobra a zdravotnický materiál pro mobilní
klidu vyrazí koledníci Tříkrálové hospic Pokojný přístav či rekonsbírky hned 1. ledna 2015. Lidem struovat prostory pro rozšíření
budou až do 13. ledna přát štěstí, služeb pro hendikepované klienty,“
radost a přinesou požehnání do vyjmenovává záměry připravovaroku 2015, aby zároveň poprosili né sbírky ředitel Charity Opava
o dobrovolný příspěvek do zape- Jan Hanuš.
četěné pokladničky na podporu Aby tato krásná tradice, založená
charitního díla.
na lidské solidaritě, mohla být naVybrané peníze budou opět sloužit plněna i v roce 2015, hledá Chapotřebným na Opavsku. „Výtěžek z rita Opava tříkrálové koledníky a
Tříkrálové sbírky 2015 plánujeme vedoucí skupinek, kteří však musí
využít například na pořízení auta, být starší 15 let. Tak jako loni, je
které bude rozvážet kompenzační pro ně i letos připravena soutěž
pomůcky pro zdravotně postižené a o velmi atraktivní ceny – vyhrát
seniory, dále se chystáme zakoupit mohou celkem šest chytrých mo-

bilních telefonů HTC Desire 510.
Koledníci a vedoucí skupinek se
pak mohou v průběhu prosince
hlásit na čísle 604 175 518 nebo na
e-mailu gilikova@charitaopava.
cz. „Na stejné kontakty se mi také
můžete ozvat, pokud Vás koledníci
loni nebo v jiných letech dosud nenavštívili a Vy byste je rádi uvítali,“ dodává koordinátorka letošní
„Tříkrálovky“ Marie Gilíková.
„Charita Opava pak zařídí, že v
lednu 2015 na Vaše dveře Tři králové určitě zaklepou.“
Tříkrálovou sbírku opět doprovodí řada dalších akcí. Otevře ji
v pondělí 5. ledna 2015 tradiční
Tříkrálový průvod Opavou, který začne v 15 hodin požehnáním
koledníčkům v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí a bude za
doprovodu bubenického orchestru Boris pokračovat průvodem
na Horní náměstí. Tam bude pro
všechny přichystáno divadelní
představení. „Bylo by pěkné, kdyby
děti přišly v kostýmech,“ podotýká
Marie Gilíková.
Pro koledníky je krom soutěže o
chytré mobily připravena také celá
řada dalších atrakcí - soutěž o nejkrásnější kometu, promítání filmu
v kině Mír či bruslení na zimním
stadionu v Opavě.
Opavská Charita je čerstvým držitelem prestižního ocenění Neziskovka roku 2014. „Tato cena mimo
jiné potvrzuje, že dary občanů, za
které z celého srdce děkujeme, využíváme skutečně odpovědně a ve
prospěch potřebných na Opavsku,“
dodává Jan Hanuš a předem děkuje všem, kteří se do sbírky zapojí.

„Blahopřeji Vám všem k získání ceny Neziskovka roku 2014. Váš
úspěch je skvělou reklamou nejen pro Charitu Opava, ale také pro
město Opavu i Vašeho zřizovatele, kterým je katolická církev.“ Těmito slovy započal ve středu 5. listopadu své setkání s Opavany populární lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik.
Czendlik přijel spolu s finalistou kterou dorazilo do kina Mír více
soutěže Česko Slovensko má ta- než tři sta spokojených návštěvnílent Pavlem Helanem podpořit ků. Czendlikovu vyprávěcí smršť
opavskou Charitu na besedě, na tvořila za bouřlivého potlesku a

smíchu publika pestrá směsice
zajímavých životních historek, vtipů a zážitků ze setkání s různými
osobnostmi, které za ním dojíždějí
do jeho děkanátu v Lanškrounu z
Prahy a mnoha dalších měst. Výjimkou ale nebyly přechody k vážnějším tématům. Muzikant Pavel
Helan pak Czedlikův vodopád
slov prokládal převážně vlastními
písněmi.
Zbigniew Czendlik měl původně
v Opavě představit a podepisovat
svou novou knihu Postel, hospoda a kostel. K tomu ale nakonec
nedošlo. „Já jsem ji ještě nestačil
celou napsat,“ vysvětlil Czendlik
publiku, „Já totiž vždycky večer
přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím,
pak ještě vstanu a píšu, píšu, píšu
– no a ráno po vyspání škrtám,
škrtám, škrtám,“ dodal Czendlik,
který vydání knihy odložil o rok
a díky tomu bude mít podle svých
slov alespoň důvod dorazit za rok
do Opavy znovu.

Z. Czendlik rozesmál publikum

Stane se
• Mše za Charitu Opava
Mši svatou jako poděkování za
25 let činnosti Charity Opava
bude v sobotu 6. prosince sloužit otec děkan Jan Czudek. Mše
v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě začíná v
18 hodin.

• Pozvání do klubu
Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení Charity Opava,
čekají v prosince celkem tři
schůzky. Zatímco ta první 2.
prosince bude pouze informativní, další dvě již budou mít
konkrétní program. V úterý
9. prosince klub navštíví otec
Petr Kříbek, který bude vyprávět o své farnosti sv. Petra
a Pavla v Jaktaři. V úterý 16.
prosince pak v klubu vystoupí
na předvánočním setkání písničkář Jarda Černý. Všechny
akce proběhnou v pastoračním
středisku minoritského kláštera
na Masarykově třídě v Opavě a
začínat budou v 16 hodin.

• Požehnání věnců
Požehnání adventních věnců
nejen z charitních středisek,
kanceláří a dílen, ale třeba i
od Vás z domovů proběhne v
pondělí 1. prosince ve 13 hodin
na sekretariátu Charity Opava v Jaktaři. „Adventní věnce
požehná o. Petr Křibek, poté
zapálíme 1. adventní svíčku a
pomodlíme se adventní modlitbou,“ upřesňuje jedna z organizátorek Svatava Bláhová, Těšit
se můžete také na povídání o
symbolech adventu. „Těšíme se
na společně prožitý čas,“ dodává Svatava Bláhová.

Napsali o nás
• Charita přesvědčila

O pořadí tří finalistů ve třetím a posledním kole hodnocení neziskových organizací v
soutěži Neziskovka roku 2014
rozhodovala nezávislá komise
na základě hlasování – každý
hodnotitel sám za sebe určil
pořadí účastníků. „Charita
Opava přesvědčila komisi jednoznačně, když získala od 7 z
10 hodnotitelů první příčku.
Dokázala prodat své schopnosti
živou prezentací a konkrétními vyčíslenými příklady svých
úspěchů. Porotce oslovili také
tím, kolika klientům dávají
možnost pracovat,“ hodnotí PR
manažer Marek Csukás ocenění Neziskovka roku.
HLÁSKA,
1. prosince 2014
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„Po návštěvě Charity Opava jsme měli jasno,“
vrací se k ceně Neziskovka roku 2014 manažerka Kateřina Tomášová

titelů. A co se týká zpětné vazby, konec rozhodlo o tom, že jsme
věřím, že jste zaslouženě získali tu porazili i tak velké a prestižní
nejlepší zpětnou vazbu, jakou si je organizace?
možné přát.
Konkurence v kategorii velkých
* Do Prahy na vyhlášení výsled- organizací byla opravdu značná.
ků v Senátu jsme jeli s tím, že už Zpočátku jsme také netušili, že
* Co vedlo Nadaci rozvoje ob- haly totiž hlavně přes e-mail, ať už ú č a s t
ve finále ve je možné porazit např. Člověka v
čanské společnosti k vyhlášení to bylo v rámci rozesílky na naši
s p o - tísni, organizaci s profesionálně
soutěže Neziskovka roku? Může- databázi, přes města, která nám
leč- nastavenými interními procesy,
pomáhala s propagací, nebo díky
te nám ji krátce přiblížit?
které jsou vzhledem k její velikosrůzným osloveným asociacím a
ti nutností. Ostatně hodnocení
Nadace rozvoje občanské spo- sdružením neziskových orgatyto jejich silné stránky skutečně
lečnosti již více než dvacet let nizací. Řadu tipů jsme zíspotvrdilo. Charita Opava však
úzce spolupracuje s neziskovým kali i od lidí na facebooku
rovněž přesvědčila o svém profesektorem. Mimo poskytování fi- nebo zcela anonymně na
sionálním řízení a získala body
nančních prostředků na realizaci festivalu United Islands,
navíc zejména díky funkčnosti
nejrůznějších projektů nezisko- kde jsme ocenění také
struktury organizace a kontrolní
vek se je snažíme také vzdělávat a představovali.
činnosti. Hodnotitelé ocenili jasmotivovat k dalšímu rozvoji. Ocené a funkční procesy, které zároňováním úspěšných organizací * Přiznáme se, že
veň zůstávají stále živé a otevřené.
poukazujeme především na to, že jsme v úspěch v tak
Cituji jednoho našeho hodnotise neziskový sektor profesionali- velké konkurentele: „Charita Opava je moderně
zuje. Ve světle vítězů ocenění mo- ci moc nevěřili a
vedená a řízená organizace s rotivujeme ostatní, aby pracovali na prvním impulsem
zumně zavedenými osvědčenými
zlepšování svých řídících procesů, k přihlášení bylo
systémy a výtečnou diverzifikací
finančního managementu, vlastní to, že dostaneme
finančních zdrojů.“
na základě hodpropagace atd.
nocení profesi* Pro Charitu Opava
* S organizováním tak velké sou- onální zpětjsou určitě velkým
těže je asi dost práce. Jak dlouho nou vazbu.
bonusem k této
Jak hodtrvá její příprava?
ceně také navázanocení
né kontakty. Co
Práce na Neziskovce roku je ce- probíchystáte v souloroční. Od listopadu do dubna halo?
těži Neziskovka
se věnujeme evaluacím, zpětným
roku dále?
vazbám a zdokonalování metodiky Zdravého organizačního řízení,
S
oceněnými
kterou používáme k hodnocení.
Neziskovkami
Od dubna do poloviny července
roku 2014 chceje zase řada hlavně na neziskovme pracovat v
kách, aby se přihlásily a vyplnily
průběhu celého
náročný registrační formulář. Ve
nastávajícího
třetím kvartálu roku pak probíhá
roku. Chystáme
třífázové hodnocení účastníků – Všimněkolik veřejných
nejprve děláme formální kontrolu, li jsme
prezentací, např.
že
která potvrdí tvrzení z registrací si,
na NGO Markeneziskovek, a vybereme patnáct při vytu v Praze nebo
semifinalistů. Ty pak navštíví naši plňování
obdobných akcích
odborní hodnotitelé přímo v mís- registračjinde po republice
tě jejich působení. Tato část hod- ního formua loni jsme dostali
nocení odhalí o fungování organi- láře, který je
prostor pro vítěna
zací nejvíce. O konečných vítězích postaven
ze také na festivavšak do velké míry rozhodne až sebehodnocení
lu United Islands.
jste
finále, kdy se organizace samy organizací,
Vítězné organizace
prezentují před další nezávislou byli skromní a k
chceme využít také
externí komisí. Takže i prezentač- sobě nároční. Po
na našich vzdělání dovednosti a emoce hrají svou návštěvě Charity
vacích akcích, na
Opava ale měli
roli.
konferenci ve Vile
odborní hodČerych nebo ve
* Charita Opava se do soutěže notitelé o svojí
Vzdělávacím středispřihlásila na základě mailu, v n e z i s k o v c e
ku NROS. Na spoluněmž jste nás informovali o tom, roku celkem
práci s Charitou Opaže jsme byli někým nominováni. jasno. Závěva se opravdu těšíme,
rečná preNení tajemstvím, kdo to byl?
protože má co ukázat
zentace před
a čím motivovat další
Charitu Opava nominovali hned desetičlennou
neziskovky – zvláště
dva lidé, v rámci kampaně jsme si komisí, za účasti ředitele Jana Ha- nosti organizací Slezská diako- třeba v tak lukrativní oblasti jako
ale nebrali souhlasy ke zveřejňo- nuše a předsedy rady Ivo Mludka, nie a Člověk v tísni s rozpočtem je sociální podnikání.
vání jmen navrhovatelů, případně přesvědčila také podstatnou větši- tři čtvrtě miliardy je pro nás
je ani neznáme. Nominace probí- nu přítomných externích hodno- úspěch... Můžete nám říci, co na- Děkujeme za rozhovor.
Cenu Neziskovka roku vyhlašuje Nadace rozvoje občanské společnosti, organizace s více než dvacetiletou historií. K čemu tato
cena slouží? A co přispělo k tomu, že letos putovala v kategorii
největší neziskovky právě do Opavy? Na otázky Domovníku odpovídá programová manažerka Neziskovky roku Kateřina Tomášová.
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Maminky se v Neškole chystaly na advent

Lukášek a Růženka vyrobili adventní věnce sami.

Farní chodba byla plná dětských kočárků, což signalizovalo, že v
mateřském centru Neškola se děje něco zajímavého. V pondělí 24.
listopadu tady maminky popustily uzdu své fantazie a pod vedením
zkušené aranžérky Barbory Štenclové vytvářely adventní věnce. Na
místě byla hromada chvojí a větviček tisu, svíčky všech barev a nepřeberné množství stuh, mašlí, řetězů, šišek a dalších ozdob. Maminky tvořily u velkého stolu uprostřed místnosti a pod nohama se
jim batolily dětičky. A ty větší pomáhaly maminkám.
Přírodní materiál zvolila pro svůj – Hynečka a Juráška, a protože si
adventní věnec Mirka Baranová. zrovna hrají, tak mám na tvoření
Na hromádce měla nachystané klid a vím, že se nemusím bát, že
šišky, oříšky, trubičky skořice, ba- něco vyvedou,“ usmála se mladá
dyán a právě si zkoušela, kde co maminka a prozradila, že má ráda
umístí. „Chodím do Neškoly už dva tlumené přírodní odstíny. Proto
a půl roku a věnec tady vyrábím už také její adventní věnec bude lapotřetí. Je dobře, že můžeme přijít i děný do hněda a béžova.
s dětmi. Já tady mám své dva kluky Kousek dál obalovala chvojím už

čtvrtý věnec Martina Konečná. Tři
už vyrobila společně s dětmi. Paní
Martina myslela na tchýni, pro
kterou měla hotový věnec s červenými svíčkami. Osmiletý Lukášek
zvolil bílou barvu a jeho pětiletá
sestřička Růženka ozdobila svůj
věnec fialovými svíčkami a ozdobičkami. Ochotně nám se svými
výrobky zapózovali a Lukáš neopoměl říci, že mají v pokojíku každý svůj stůl a tam věnce umístí. „Já
ještě dělám jeden, který si pověsíme
na dveře,“ dodala jejich máma.
Uvedla také, že do Neškoly chodí
ráda: „Atmosféra je tady vždycky
úžasná.“
Také vedoucí Neškoly Svatava
Bláhová byla nadšená. Na rukou
houpala malou Julinku, která se
právě probudila. „Přišlo přes dvacet maminek a dětí je tady ještě víc
a všechny jsou dnes docela hodné,“
smála se a chválila um a vkus maminek. Na výrobu věnců se přijel
podívat i ředitel Jan Hanuš. „To
mě moc potěšilo,“ dodává Svatava
Bláhová. „Moc mu děkuji za návštěvu.“
Vyrábění adventních věnců se
uskuteční 1. prosince i na ředitelství Charity Opava. „Zaměstnankyně si to moc přály a přijde i
otec Petr Kříbek a věnce požehná,“
uzavírá Svatava Bláhová.

Sedmý ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT už běží!
tem a Jiřím Siostrzonkem z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské
univerzity v Opavě. Komisi opět
doplní Zdeněk Kovářík, manažer
regionální spolupráce partnerské
firmy ASEKOL, která v zastoupení
výrobců a dovozců organizuje celostátní systém zpětného odběru
elektrozařízení a která dává práci
charitním Chráněným technickým dílnám ve Velkých Hošticích.

Fotosoutěž MŮJ SVĚT, jejíž sedmý ročník vyhlásila před měsícem
Charita Opava, je v plném proudu. Přicházejí první fotografie do
všech tří soutěžních kategorií. Připomínáme, že soutěž běží pod patronací fotografa Jindřicha Štreita a je určena zaměstnancům, dobrovolníkům i klientům Charit z celé republiky. Tedy také Vám!
K tradičním kategoriím „Portrét“ nichž si to vyžádá zdravotní stav,
a „Život kolem nás“ loni přibyla pomůžou jejich garanti z řad zanová „Jak to vidím já“, do které městnanců či dobrovolníků Chase mohli poprvé se svými sním- rity. Přihlaste své klienty, můžete
ky přihlásit také uživatelé služeb, jim zprostředkovat nezapomenutedy klienti Charit. Tato kategorie telný zážitek!
se setkala s velkým zájmem a bude Soutěži zůstávají věrni i její spoproto součástí soutěže i letos. Opět luzakladatelé, členové odborné
předpokládáme, že klientům, u komise v čele s Jindřichem Štrei-

Na vítěze čekají tak jako každý rok
hodnotné ceny v podobě černé
edice chytrých mobilů GALAXY
S4mini a diplomy s podpisy členů
komise. Slavnostní vernisáž oceněných snímků, spojená s kulturním programem, se uskuteční za
účasti komise ve výstavní budově Slezského zemského muzea v
Opavě v pondělí 23. března 2015.
Výstava bude posléze, tak jako
předchozí léta, putovat celý rok
2015 po dalších městech České republiky. Těšíme se také na Vaše fo-

tografie, které můžete odesílat do
30. ledna 2015 na adresu fotosoutez@charitaopava.cz. Kompletní
pravidla soutěže najdete spolu s
dalšími informacemi uvnitř dnešního vydání Domovníku a na
stránkách Charity Opava www.
charitaopava.cz.
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Rok 2014 ve veřejném prostoru
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Slavnostní setkání po čtvrtstoletí
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ČTVRTSTOLETÍ
SLUŽBY
Slavnostní setkání u příležitosti
25 let činnosti

CHARITY OPAVA,
držitele ceny
NEZISKOVKA ROKU 2014

Společenské odpoledne pro pracovníky,
dobrovolníky a sponzory
Charity Opava
spojené s představením divadelní hry

Sekretářky z Ostrožné
Neděle 7. prosince 2014, Slezské divadlo v Opavě, 16 hodin

LIDÉ
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Inzerce Charity
Poděkování
• Dík maminkám
Chtěla bych poděkovat všem
maminkám v NEŠKOLE, které ve svém volném čase (někdy
s dětmi v náručí) tvoří vánoční
přání pro VIP partnery Charity
Opava.
Svatava BLÁHOVÁ, vedoucí
mateřského centra NEŠKOLA

Tip pro vás
• Křepelčí vejce
Nabízím křepelčí vejce, 16 kusů
za 42 korun, tedy jedno vejce za
2,63 korun. Objednávky osobně
u Evy Pospěchové či na mailu
personalni@charitaopava.cz.
Zkuste tuto lahůdku na vánoční
stůl!

Společenská kronika
Blahopřejeme
* Narozeniny v prosinci
Život den po dnu a rok po roku nechť plyne šťastně jako klidná
řeka. Ať místo smutku radost a veselí Vás na ní vždycky čeká. To
přejeme pracovníkům, kteří své narozeniny oslaví v prosinci. Jsou
to: Václav BURDA, Jiří DUDEK, Šárka GLABAZŇOVÁ, Lucie
GRODOVÁ, Blanka KONKOLOVÁ, Libuše KUBESOVÁ, Radka LENKOVÁ, Michaela MAREŠOVÁ, Hana MELAROVÁ, Petr
PAVELEK, Jiří PIKA, Eva POSPĚCHOVÁ, Lenka SEIBERTOVÁ,
Anna VALEHRACHOVÁ, Helena VELIČKOVÁ, Dana VÝTISKOVÁ a Kateřina WERTICHOVÁ. Vše nejlepší přeje
redakce
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. Letos jsme založili kapelu, kterou jsme nazvali Vlaštovky. Již jsme vystoupili na našich charitních akcích a hostovali
jsme i v Odrách.Hrajeme na flétny, trochu na foukací harmoniku
a zpíváme. Bylo by fajn, kdybychom hráli ve třech. Klávesista nám
chybí. Zájemci volejte Ivetě Dunkové na telefon 553 793 401.

Listárna
Setkání bylo přínosné
Vážený pane řediteli, ve dnech
30. září až 3. října 2014 navštívil
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Moravskoslezský region. Rád
bych Vám jménem svým i jménem poslanců výboru poděkoval
za možnost setkání se s Vámi. Setkání s Vámi bylo přínosem a bylo
pro mne i mé kolegy ujištěním o
Vaší profesionalitě. Rád bych zdůraznil, že Váš podíl na přípravě
výjezdního zasedání nepochybně
přispěl ke kladnému hodnocení
programu ostatními členy našeho
výboru. Chci Vám ještě jednou
poděkovat za vše, čím jste přispěl
k zdárnému průběhu návštěvy
výboru Poslanecké sněmovny.
Jaroslav ZAVADIL,
předseda výboru pro
sociální politiku PS
parlamentu ČR

Byli jste nám oporou
Dobrý den, chtěla bych touto
formou velice poděkovat všem
sestrám a lékaři Vaší organizace, kteří nám pomáhali se starat
o naší maminku, paní Růženu

Chrenčíkovou z Mokrých Lazců.
Vaše každodenní dojezdy pro nás
moc znamenaly a Vaše pomoc nemocným a starým lidem je neocenitelná. Byli jste oporou v bolesti
naší mamince a zároveň duševní
oporou pro nás. Velmi děkujeme.
Vladimíra STANKOVÁ
a Jaroslav CHRENČÍK

Jste pro nás příkladem
Dobrý den, gratulujeme Vám k
ocenění Neziskovka roku. Jste pro
nás příkladem…. Za celou skupinu
spolupracovníků naší malé Farní
charity Praha 14 zdravím.
Ing. arch. Tomáš KUBAL,
projektový manažer,
Farní Charita Praha 14

Díky za výstavu

ského úřadu. Touto cestou bych
ráda poděkovala nejen Vám, kteří každý den pracujete s lidmi se
zdravotním postižením, ale také
klientům Vašich organizací, bez
jejichž dovednosti a umu by celá
akce nemohla proběhnout. Prodejní výstava s předvánoční tématikou nám, kteří se akce zúčastnili, již v předstihu připomenula
příjemnou a milou formou blížící
se svátky. Současně s poděkování
za spolupráci na krásné akci bych
Vám a klientům Vašich organizací ráda popřála pohodové prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchu v novém roce. Věřím, že také
v roce 2015 budeme pokračovat v
naší úspěšné spolupráci.
Ing. Jitka KOŠČÁKOVÁ,
vedoucí oddělení kultury a
památkové péče,
Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
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Charitě je 25
Blahopřání
• Přání
k pětadvacetinám

C h c i
vyjádřit
touto
c e s tou své
upřímné poděkování za
vše, co
Charita Opava přináší ve službě těm nejpotřebnějším. Od
počátečního impulzu skupinky žen až po dnešní kvalitně
vybudovanou organizaci, ve
které jsou naplňovány ideály křesťanské lásky a pomoci.
Moc si toho vážím i s ohledem
na nedávno udělený titul Neziskovka roku. Chci poděkovat
Bohu za každou oběť a projev
lásky k bližnímu, za každý okamžik trpělivosti a nesení kříže
s druhými. Kéž Vám všem Pán
žehná. Kéž se na Vaši činnosti
zjevuje sláva Toho, který nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby
dal život za nás všechny. Všem
pracovníkům Charity přeji, aby
je jejich služba naplňovala pravým vnitřním pokojem, protože není větší skutek, než oběť z
lásky. Do dalších let přeji mnoho Božího požehnání, ochranu Matky Boží i pomoc všech
„charitních“ patronů.
Žehná
František. V. LOBKOWICZ,
O.Praem, sídelní biskup
ostravsko-opavský

Ráda bych Vám poděkovala za
účast na předvánoční prodejní
výstavě, která se uskutečnila 18.
listopadu 2014 v předsálí zastupitelstva kraje. Také v letošním roce
stejně jako v letech předcházejících
se akce setkala s velmi příznivým
ohlasem z řad zaměstnanců kraj-

Pište nám!

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