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č. 1 – LEDEN 2015
CITÁT MĚSÍCE: „Leden jasný, roček krásný.“
Lidová pranostika

Ať žije ROK 2015

S NEZISKOVKOU ROKU!

Do nového kabátu se pro rok 2015 oblékne logo Charity Opava.
Připomínka ocenění Neziskovka roku 2014, které Charitě Opava
loni udělila Nadace rozvoje občanské společnosti, v něm ale nebude samoúčelná. Opavská Charita totiž nachystala na celý letošní rok řadu akcí pro odbornou i laickou veřejnost Opavska, které
budou probíhat pod společným názvem ROK 2015 S NEZISKOVKOU ROKU.
Celoroční setkávání s občany Těšit se můžete také na březnovou
Opavska pod názvem Rok 2015 s slavnostní vernisáž celorepublikoneziskovkou roku odstartuje Cha- vé fotosoutěže Můj svět ve Slezrita Opava již v pondělí 5. ledna ském zemském muzeu za účasti
v 15 hodin na Dolním náměstí jejího patrona prof. Jindřicha Štreiv Opavě tradičním Tříkrálovým ta. Na duben je připravena předprůvodem, během něhož vystoupí náška pro neziskové organizace i
bubenický orchestr Boris a chybět studenty pod názvem Jak se stát
nebude ani divadlo pro nejmenší. neziskovkou roku. Odborní hodVíce informací o této akcíi a celé notitelé z Nadace rozvoje občanské
Tříkrálové sbírce najdete na třetí společnosti na ni budou hovořit o
straně dnešního vydání Domov- metodice řízení profesionální neníku.
ziskové organizace.
Ve spolupráci s organizací Člověk v Následovat bude například odhaletísni dále připravuje Charita Opa- ní nového domovního znamení sv.
va na únor přednášku a promítání Josefa na budově ředitelství Charifilmu „Shit kredit“ o tom, jak si ty Opava v Jaktaři, v pořadí již čtrnenadělat dluhy do konce života. náctý ročník benefičního fotbaloPřednášet bude Lucie Vehovská z vého turnaje Pomozte postiženým
charitní Občanské poradny, čerst- dětem, připravovaný opavským
vý držitel ocenění Opavský anděl. Okresním fotbalovým svazem,
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LEDEN

Dar pro Mravenečka

Šek na 60 tisíc korun převzala vedoucí Mravenečku Jana Konopková. Částku, získanou prodejem
vánočního punče, předali na Horním náměstí v
Opavě zástupce společnosti RK Invest Zdeněk
Šmída a primátor města Opavy Martin Víteček.
Za darované peníze pro klienty koupí masážní
polohovací křeslo a další pracovní pomůcky.

Sluníčkové odpoledne pro děti na
začátek prázdnin nebo přednáška
v rámci Týdnů duševního zdraví.
Těšit se můžete rovněž na oblíbenou zářijovou celodenní veselici u
příležitosti svátku Cyrila a Metoděje, pořádanou Domem sv. Cyrila
a Metoděje ve Vlaštovičkách.
Velký ohlas zaznamenala loni beseda s knězem Zbigniewem Czendlikem. Populární lanškrounský
děkan na ní ale nemohl podle původního plánu podepisovat svou
novou knihu, neboť ji ještě nestačil
napsat. Na četná přání z publika
proto přijal pozvání i na letošní
listopad a se svou knihou se vrátí
do Opavy na další besedu v rámci
Roku 2015 s neziskovkou roku. Na
prosinec pak Charita Opava připravuje literární pásmo z textů otce
Josefa Veselého, opavského děkana, vězně svědomí a držitele Řádu
T. G. Masaryka III. třídy, který stál
před 25 lety u jejího zrodu. U veršů
otce Josefa Veselého také vzpomeneme, že je to v tomto roce již pět
let, co odešel na věčnost.
Charita Opava chce akcí Rok 2015
s neziskovkou roku po celých dvanáct měsíců připomínat, že ocenění nejlepší velké neziskové organizace je pro ni další pobídkou
ke společné práci pro potřebné. O
všech akcích, na něž je tradičně
vstup zdarma, budeme pravidelně
informovat. Jejich kompletní seznam najdete v tomto vydání Domovníku na straně 6.

LEDEN
Radost zamrzla v Praze

Ledovka, která 1. prosince paralyzovala republiku,
uvěznila z Praze také zaměstnance Radosti. Jejich
návrat ze stáže se tak protáhl – nejdříve marně čekali
pět hodin ve vlaku kousek za Prahou, aby se nakonec
museli vrátit. Naštěstí je všechny zachránila dcera
Aničky Ekslerové Vlaďka, která jim poskytla ve svém
pražském bytě azyl. Domů se dostali až druhý den.

Slovo ředitele
Náš rok 2015
Rok
2014
skončil,
ať žije rok
2015! V prvním letošním
Domovníku
se sice ještě ohlížíme
za závěrem
roku loňského, vždyť prosincové
setkání minulých i současných
pracovníků Charity Opava a našich důležitých partnerů ve Slezském divadle bylo událostí, která
náš úspěšný rok zakončila více
než důstojně a na kterou budeme dlouho vzpomínat. Zároveň
se už ale s prvními dny nového
roku díváme dopředu, protože
nás opět čeká velmi mnoho náročné, ale zajímavé a prospěšné
práce. Tak jako v roce 2014, i na
letošek jsme nachystali celoroční
program pro veřejnost. Tentokrát
bude probíhat pod názvem Rok
2015 s neziskovou roku. Chceme
v něm opět vyjít vstříc občanům
Opavska celou řadou akcí, které
mají za cíl poučit i pobavit. V závěru roku pak v adventním čase
vzpomeneme na našeho drahého
otce děkana Josefa Veselého, který byl s námi od začátků Charity
Opava až do roku 2010. Ano,
je to už pět let, co nás otec Josef
opustil, aby se za nás od té chvíle přimlouval v nebi. Jako každá
nezisková organizace vstupujeme i my do nového roku s určitou
nejistotou, protože pracovat musíme od prvního dne roku 2015,
ale jasno o financování budeme
mít až za několik měsíců. Ale
co je tato nejistota ve srovnání
s ohromnou chutí a nasazením
Vás všech, s ochotou a filantropií
našich dárců i partnerů, se všemi
přímluvami, kterých se nám dostává od otce Josefa Veselého, ale
také od otce Josefa Motyky a dalších! Rok 2014 skončil, ať žije rok
2015! Přeji Vám v něm všem hojnost Božího požehnání a mnoho
zdraví i radosti v osobním životě
i v práci. Opravdu se díky Vám
všem nebojím, že by to pro Charitu Opava neměl být rok dobrý.
Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

NÁŠ ROK 2014
• LEDEN

Rok 2014 je rokem čtvrtstoletí Charity Opava ve veřejném
prostoru. Tříkrálová sbírka byla
opět důvodem k ohromné radosti. Vybralo se neuvěřitelných
1.520.198 korun. Pracovník
Chráněného bydlení Pavel Vilášek vstoupil do nového roku jako
držitel ocenění Opavský anděl.

Díky štědrosti sponzorů
se našim klientům žije lépe

• ÚNOR

Setkání s občany na téma „Jak
na šmejdy“ připravily pracovnice Občanské poradny. Přítomní
shlédli film Šmejdi a poté absolvovali přednášku o tom, jak se
bránit nekalým praktikám na
předváděcích akcích. Komety
tříkrálových koledníků rozzářily
obchodní centrum Silesia. K vidění jich bylo padesát. V Denním
stacionáři pro seniory se konal
kloboukový bál a módní kreace
babiček byly opravdu povedené.

• BŘEZEN
Nejlepší fotografie šestého ročníku fotosoutěže Můj svět se představily opavské veřejnosti. Výstava se konala ve výstavní budově
Slezského zemského muzea v
Opavě. I v březnu trápila Charitu Opava velká nemocnost.

• DUBEN

Sponzorský dar předala Petře Hrbáčové za všechny firmy Monika Žídková.

Charita Opava se těší zájmu sponzorů a donátorů. Patří jim za to
velký vděk všech uživatelů charitních služeb, k jejichž spokojenosti a
komfortu jsou dary vždy použity. V závěru loňského roku byly k této
vděčnosti opět další dva velké důvody.
Naplnění totiž došel dar 30 tisíc ko- gestem vyjádřit svoji podporu a obrun, který předaly koncem loňské- div k zařízení, které poskytuje služho června firmy KOMAS, HOBES a by těžké cílové skupině – zrakově
MASSAG formou šeku a prostřed- postiženým. Volba padla na pořízení
nictvím Miss Moniky Žídkové ve- pomůcek do výuky sociální rehabilidoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje tace,“ vrací se k využití daru Petra
pro zrakově postižené Petře Hrbáčo- Hrbáčová. „Klientům poskytujeme v
vé. Tyto firmy chtěly svým krásným i výuku počítačů, proto jsme pro ně

• KVĚTEN

• ČERVEN
Další ročník charitativního fotbalového odpoledne uspořádal v
Kravařích Okresní fotbalový svaz
Opava. Výtěžek ve výši 362 tisíc
korun putoval opět do Mravenečku. V rámci oslav 25. výročí založení Charity Opava se konalo už
šestnácté Sluníčkové odpoledne.
V červnu vzpoměli zaměstnanci
na otce Jožku Motyku, který před
rokem tragicky zahynul. Mše se
konala ve Stěbořicích.

zakoupili velký LCD displej, který ji
podstatně zjednoduší zejména lidem
se zbytky zraku.“ Ve Vlaštovičkách
dále zakoupili pro výuku sebeobsluhy multifunkční kuchyňský robot,
který bude rovněž významnou posilou v rámci výuky vaření ve cvičné
kuchyni.
„Jednu část daru jsme se rozhodli vyžít tak, aby z něj měli prospěch
opravdu všichni naši klienti,“ uzavírá s velkými díky sponzorům Petra
Hrbáčová. „Napadlo nás nechat všem
ušít v Chráněné dílně Vlaštovičky
ložní povlečení. Tak se dobrý úmysl
potkal rovněž s možností zadat práci
lidem v chráněné dílně.“ Povlečení
dostali klienti Vlaštoviček pod stromeček.
Druhým důvodem k radosti byl
dar NADACE ČEZ. Ta podpořila
částkou 200 tisíc korun zateplení
Domu pro duševně nemocné v Suchých Lazcích. Díky této pomoci se
zde nemocným lidem v invalidním
důchodu výrazně zlepšil komfort
bydlení a Charitě Opava pak náklady na provoz, neboť nové zateplení
přispěje k nižší spotřebě plynu při
vytápění objektu. Děkujeme!

V Charitě pracuje Opavský anděl

Charita Opava připravila pro
občany Opavska Den zdraví.
Lidé si mohli kromě jiného nechat změřit tlak a množství cukru v krvi. Čtvrtstoletí Charity
Opava neuniklo rádiu Proglas.
S ředitelem Janem Hanušem hovořil v půlhodinovém rozhovoru
Antonín Žolnerčík.
Workshop, těžící ze zkušeností
evropského projektu SEE LIGHT,
v němž se potkávají pohledy na
sociální podnikání a začleňování znevýhodněných osob na
trh práce, uspořádala v květnu
Charita Opava. Workshop byl
určen neziskovým organizacím,
studentům i široké veřejnosti.

č. 1 - Leden 2015

Ceny Opavského anděla předával ředitel Charity Opava Jan Hanuš (uprostřed).
Anděla si odnesla Lucie Vehovská, třetí místo získal také Pavel Rychta.

Charita Opava má ve svých řadách anděla. Cenu s názvem Opavský
anděl, kterou vyhlašuje Magistrát města Opavy jako ocenění sociálních pracovníků, totiž získala Lucie Vehovská z Občanské poradny
Charity Opava. Kromě ní si třetí místo v kategorii práce s dospělými
odnesl také Pavel Rychta z charitní sociálně-terapeutické dílny.
Smyslem ocenění Opavský anděl je práci s dětmi, práci s dospělými a
podle pořadatelů upozornit na usi- také poradenství. Z nominovaných
lovnou a trpělivou práci sociálních pak byli oceněni v každé kategorii
pracovníků, kteří pomáhají lidem tři nejlepší. Na vítěze každé kateve svízelných životních situacích. gorie čekal nejen drobný dárek, ale
Letošní druhý ročník doznal oproti také soška anděla, vyrobená v chráloňskému několik změn – vyhlášeny něných dílnách Charity Opava. O
byly hned tři kategorie, zahrnující konečném pořadí v jednotlivých

kategoriích rozhodovali hlasováním
členové koordinační skupiny komunitního plánování. „Ocenění jsou
osobnosti, které svým přístupem ke
klientům, empatickým přístupem a se
srdcem na dlani pomáhají klientům
řešit jejich složité životní situace,“
komentovala na vyhlášení cen koordinátorka komunitního plánování
Lucie Rybová.
Lucie Vehovská je krom jiného spoluautorkou brožury Jak na
dluhy, pořádá přednášky o tom,
jak nespadnout do dluhové pasti a
pravidelně přispívá do poradenské
rubriky Občanské judo, která vychází v červeném týdeníku REGION
OPAVSKO. Slavnostní vyhlášení cen
proběhlo v pondělí 1. prosince v
Obecním domě, kde se sešli zástupci poskytovatelů sociálních služeb.
Akci moderovala herečka Slezského
divadla Hana Vaňková, která se stala také patronkou letošního ročníku
Opavského anděla, ceny předával
ředitel Charity Opava Jan Hanuš.
Opavskými anděly se kromě Lucie
Vehovské staly Pavlína Němcová z
Elimu Opava v kategorii práce s dětmi a Markéta Kříbková z Magistrátu
města Opavy za práci s dospělými.
Mezi oceněnými pak byli kromě
Pavla Rychty také Dana Klímová,
Nela Tormová, Antonín Daněk,
Dagmar Slaninová a Hana Sobková.
Blahopřejeme!

č. 1 - Leden 2015
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Tři králové vycházejí do ulic

Od 1. do 13. ledna proběhne na Opavsku tak jako v celé republice
Tříkrálová sbírka. V Opavě to bude již po patnácté. V té loňské se
vybralo více než 1,5 milionu korun, což byla největší částka za celou historii sbírky. Výsledky letošní Tříkrálovky by měly být známy
koncem měsíce.
Vykoledované peníze z Tříkrá- pro zdravotně postižené a seniory,
lové sbírky již tradičně z největší zdravotnický materiál pro mobilní
části zůstávají přímo v místě, kde hospic Pokojný přístav či rekonse vyberou. Loni za ně Charita struovat prostory pro rozšíření
Opava mohla nakoupit kupří- služeb pro hendikepované klienty.
kladu přístroje, které umí utišit Do ulic Opavy a okolních obcí
bolest nemocným a hospicovým vyráží kolem tisíce koledníků, lepacientům, nebo vybudovat dal- tos se ale organizátoři podle slov
ší byty pro hendikepované lidi koordinátorky Tříkrálové sbírky v
z Opavska. Potřebným lidem z Charitě Opava Marie Gilíkové poOpavska budou sloužit také dary týkali s úbytkem koledníků přímo
ze sbírky letošní, plánujeme za ně v Opavě. Důvodem je skutečnost,
pořídit například auto, které bude že původní a osvědčení koledníci
rozvážet kompenzační pomůcky vyrůstají z dětských let, ale dorost

se místo nich neobjevil. „Klidně
bych v Opavě uvítala dvojnásobek
koledníků,“ říká Marie Gilíková.
Tříkrálová sbírka, to není jen samotné koledování, ale také celá
řada doprovodných akcí, které
probíhají nejen v lednu, ale také
během dalších měsíců. Patří mezi
ně oblíbený Tříkrálový průvod,
který v Opavě vyrazí v pondělí 5.
ledna 2015.
Otevře ho v 15 hodin požehnání
koledníčkům v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí a pak
bude pokračovat za hlasitého doprovodu bubenického orchestru
Boris na Horní náměstí, kde na
všechny čeká divadelní představení. „Bylo by pěkné, kdyby koledníci
dorazili již v kostýmech a podpořili
tak slavnostní atmosféru průvodu,“
vyzývá Marie Gilíková.
Pro koledníky je také připravena
atraktivní soutěž o šest chytrých
mobilů HTC Desire 510 a řada
dalších atrakcí, například soutěž
o nejkrásnější kometu, promítání filmu v kině Mír či bruslení na
zimním stadionu v Opavě. Program Tříkrálovky najdete na straně 5.
Málokdo si umí představit, kolik
je s organizací Tříkrálové sbírky
práce a starostí. Přečtěte si o tom
více v rozhovoru s Marií Gilíkovou na straně 4 tohoto vydání Domovníku.

Anna Ekslerová patří mezi zakladatelky Charity Opava, v jejímž čele
stála prvních 15 let. Před několika roky se odstěhovala s manželem
na Vysočinu, ale na prosincových oslavách výročí 25 let založení
Charity Opava nemohla chybět. První ředitelka Charity Opava ale
přijela o několik dnů dříve, mimo jiné i proto, aby si prohlédla celou
organizaci, na jejímž vzniku má zásadní zásluhu.
V pátek 5. prosince od rána začal po deseti letech je stále velmi mnomaratón návštěv všech 17 středi- ho lidí, kteří zde pracovali ještě za
sek opavské Charity. Času nebylo mých časů, je moc hezké se s nimi
mnoho, ale Anička Ekslerová v potkat a zjistit, že si na Vás stále
doprovodu svého nástupce Hon- pamatují,“ pochvalovala si Anička
zy Hanuše stihla kromě všech Ekslerová, která zvládla i přes čajednotlivých středisek obejít také sový pres s každým prohodit alescelé charitní ředitelství v Jaktaři. “I poň několik vět. „Mám z návštěvy

velkou radost, málokomu se stane,
že se může přesvědčit o tom, jak
práce, kterou kdysi začal, pokračuje zdařile a smysluplně i po dlouhé
době pětadvaceti let,“ dodala první ředitelka. Staří známí dostali od Aničky Ekslerové obrázek
Panny Marie Netínské z kostela
v novém bydlišti, kde její manžel
dělá kostelníka. Na zadní straně je
přilepen lísteček s adresou a s pozváním, že se máme kdykoli, když
pojedeme kolem, zastavit na kávu.
Anička Ekslerová se během své
návštěvy Opavy zúčastnila také
děkovné mše svaté za Charitu
Opava, kterou sloužil v sobotu 6.
prosince v kostele sv. Vojtěcha na
Dolním náměstí v Opavě opavský
děkan Jan Czudek.
A nechyběla ani na slavnostním
setkání zaměstnanců a partnerů
Charity Opava ve Slezském divadle v neděli 7. prosince. Tady
se dočkala za svou práci ovací ve
stoje.
Více si můžete přečíst na str. 9
dnešního vydání Domovníku.

První ředitelka si prohlédla Charitu

NÁŠ ROK 2014
• ČERVENEC

Stůl nejsou jen čtyři nohy, to ví
jistě člověk mnohý. Pod tímto
heslem se konalo setkání dětí
s biskupem na Prašivé. Sbírka
potravin, která v rámci akce
proběhla, byla určena středisku
Chráněného a podporovaného
bydlení.

• SRPEN

V srpnu se oženil jeden z posledních charitních mládenců
Jiří Leifert. Komunitní bydlení
pro seniory na Kylešovské ulici
úspěšně završilo rok svého fungování. Klub sv. Anežky vyzval
opavskou veřejnost k pletení
čepic, rukavic a ponožek pro
obyvatele Nepálu.

• ZÁŘÍ
V Neškole opět začaly kurzy
angličtiny pro maminky na
mateřské. Všech sedmnáct středisek Charity Opava otevřelo
dveře široké veřejnosti. Stalo se
tak u příležitosti Dne Charity,
slaveného na svátek patrona sv.
Vincence z Pauly.

• ŘÍJEN
Charita Opava se ucházela o
titul Neziskovka roku 2014.
Po prvním kole hodnocení,
kterého se účastnilo 135 organizací, byla zařazena mezi pět
semifinalistů. Chráněné a podporované bydlení uspořádalo
přednášku „Jak se vyrovnat s
duševní nemocí“.

• LISTOPAD
Známý katolický kněz Zbigniew Czendlik besedoval s Opavany. Akci připravila Charita
Opava v kině Mír. Mše svatá
za zemřelé klienty Pokojného
přístavu se uskutečnila 11. listopadu. Odstartoval 7. ročník
fotosoutěže Můj svět. Magistrát
zadal Chráněným dílnám sv.
Josefa velkou zakázku – vyšití loga na trička a ručníky. A
nakonec to nejlepší - Charita
Opava se stala neziskovkou
roku 2014, což je velkým povzbuzením do dalších let.

• PROSINEC
Uskutečnilo se vzpomínkové
setkání po čtvrtstoletí. Pracovníci, dobrovolníci a sponzoři Charity Opava se sešli
na slavnostním společenském
odpoledni ve Slezském divadle
v Opavě, které bylo spojeno s
představením „Sekretářky z
Ostrožné“. Všechny potěšilo, že
přijela i zakladatelka Charity
Anna Ekslerová.

Rozhovor měsíce
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„Tříkrálová sbírka je i přáním všeho dobrého,“
říká koordinátorka „Tříkrálovky“ Charity Opava Marie Gilíková

října, babičky s dědečkem zajišťují
chod rodiny a také neteře se synovcem, ač koledují ve své obci,
chodí koledovat dva dny do Opavy. Bez podpory celé rodiny by se
to dalo zvládnout jen stěží. Děti už
vědí, že v čase koledování maminka odchází do práce ráno a vrací se
domu jen navečeřet a vyspat. Jsem
za podporu celé své rodině nesmírně vděčná, neboť je to pro mě
náročné nejen po psychické, ale i
fyzické stránce. Až na konci sbírky
si uvědomím, že jsem koledovala
nepřetržitě celých sedm dnů.
* Určitě musíte mít radost i z
toho, co se pak díky sbírce mohlo
v Charitě pořídit...

Leden je v Charitě Opava tradičně měsícem Tříkrálové sbírky. Tedy
leden... To možná pro nás, kteří se této celorepublikové sbírky účastníme jako vedoucí skupinek, koledníci nebo občané, kteří koledníky
doma přivítají a obdarují je příspěvkem na dobré dílo. Je zde ale člověk, který touto událostí žije velmi intenzivně celý rok: koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Gilíková.
* Kolik v Tříkrálovské sbírce
koledovalo loni koledníků pro
Charitu Opava? Co myslíte, překonáme letos jejich počet?
Nikdy jsem to přesně nepočítala,
ale bude to okolo tisíce. Letos jich
určitě víc nebude, protože jen v
Opavě se odhlásilo šest skupinek
koledníků, především proto, že
děti, které koledovaly, už vyrostly. Nové skupinky jsou pouze dvě,
což znamená, že už teď máme v
Opavě o 24 koledníků méně. Proto bych chtěla využít i této příležitosti a sdělit, že stále hledám nové
koledníky. Kontakt lidé najdou na
webových stránkách Charity Opava.
* Jak lidé poznají, že se jedná
skutečně o koledníky Charity?
Jak jsou označeni?
Vedoucí skupinky musí mít více
než patnáct let a na vyžádání musí
předložit průkazku koledníka a
občanský průkaz, takže dárce má
možnost srovnat iniciály. Pokladnička, do které se vybírají dary,
musí být opatřena pečetí daného
obecního či městského úřadu.
* Jak probíhá organizace Tříkrálové sbírky a jak jste v kontaktu
se všemi vedoucími skupinek?

cích alespoň sedmdesát, to bych
pak mohla říci, že se obešly opravdu všechny ulice ve městě. Takže
nové koledníky bych určitě ráda
přivítala v Opavě. V obcích je nejvíce skupinek vždy ve Slavkově,
tam jich vyráží patnáct, potom to
Tak na tuto odpověď bych potře- jsou obce jako Hradec nad Morabovala tak čtyři strany Domovní- vicí, Oldřišov, Velké Hoštice nebo
ku, ale pokusím se ji zkrátit.
Stěbořice.
Příprava probíhá již od února, kdy
se pořizují kresby na kalendáříky a * A vybereme nejvíce tam, kde
následně jejich tisk. Od prázdnin chodí nejvíce skupinek, nebo
se zajišťuje materiál jako je kadi- jsou tradičně štědřejší obce?
dlo či křídy, pak se balí. Je třeba
sehnat také ceny do soutěží pro Většinou je to tak, že více se vykoledníky a zajistit další odměny, bere tam, kde koleduje více skupijako je třeba bruslení či pohádka. nek. Ale například skupinka, která
Samostatnou kapitolou je organi- chodí v Domoradovicích, Břemi
zace Tříkrálového průvodu, ta je a Filipovicích, vybere vždy kolem
opravdu dost náročná. A k tomu patnácti tisíc, přestože jsou to spíkontaktování obecních úřadů, še osady. To svědčí o velké štědkoordinátorů v obcích a vedou- rosti místních lidí a mne to vždy
cích skupinek v Opavě. Následuje znovu a znovu příjemně udivuje.
balení veškerých věcí a rozvoz na
obecní úřady. Teprve pak přichá- * Vánoční a novoroční čas, ktezí na řadu samotné koledování, rý je pro většinu lidí obdobím
po jehož závěru nás čeká rozpe- klidu, je pro Vás naopak časem
čeťování a svážení pokladniček, velmi hektické práce. Jak Vám
počítání, vyhodnocení soutěží a osobně Tříkrálová sbírka zasajejich vyhlášení v kině Mír, brus- huje do života?
lení koledníků... No a to je už zase
únor a já začínám přípravu na dal- Je to pro mne určitě velice náročné
ší ročník.
období. Za těch šest let, co sbírku
organizuji, jsem se naučila, že vá* Kde máme každý rok nejvíce noční úklid a nakupování dárků
koledníků a kde bychom jich musím ukončit s posledními dny
rádi přivítali více?
v listopadu, abych v prosinci jen
stihla upéct cukroví. Není to náZávisí to samozřejmě na velikosti ročné pouze pro mě, ale pro celou
dané obce. V Opavě nám koleduje rodinu. Několik dní koleduje vždy
asi čtyřicet skupinek, optimální by i manžel, tři děti kromě koledovábylo, kdybychom jich měli v uli- ní se mnou vyrábějí dárky již od

Z ovoce sbírky mám velkou radost. Když čtu v novinách, že někdo chválí naše sestřičky, které se
starají o hospicové pacienty, říkám
si, že díky sbírce jsme mohli koupit auta, s nimiž mohou navštěvovat velkou spoustu klientů. Nebo
když se na střediscích potkám s
hendikepovanými klienty, vím, že
díky sbírce se mohly vybudovat
nové byty, které jim pomohly v tíživé situaci. Vím, že i díky sbírce
se mohl náš stacionář pro seniory
přestěhovat do větších prostor a že
ho tak mohou navštěvovat senioři,
jejichž děti mohou díky tomu chodit do práce s klidným vědomím,
že o jejich rodiče je dobře postaráno. Nebo když jdu kolem Neškoly
a vidím tu řadu kočárků, hned si
uvědomím, že maminky na mateřské se zde mohou scházet díky
štědrosti občanů, kteří přispívají
do Tříkrálové sbírky. A tak bych
mohla pokračovat, protože toto
dílo má široký záběr a já vím, že
peníze jsou využity do poslední
koruny pro dobré věci, z čehož
mám upřímnou radost.
* Závěrem Vás poprosím o odhad... Loni jsme vybrali rekordních 1.520.198 korun. Co myslíte, vykoleduje se letos ještě více?
Vzhledem k situaci v Opavě se
obávám, že asi ne. Ale od půlky
roku vkládám pokaždé sbírku do
Božích rukou a prosím o požehnání, takže jsem v klidu. Jsou věci,
které se na výsledku také podílejí,
ale které ovlivnit nemohu - počasí či finanční situace dárců. Ale
Tříkrálovka není jen o penězích,
ale i o kontaktu s lidmi, jimž někdo přijde popřát vše dobré. A že
dáváme vědět, že je tady pro lidi
Charita Opava, která je připravena
jim pomoci v každém období jejich života. A to určitě není málo.
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tŘíkrálová sbírka 2015

1. - 13. ledna 2015
DOPROVODNÉ AKCE:

TŘÍKRÁLOVÝ
PRŮVOD OPAVOU
Pondělí 5. ledna 2015 začátek v 15 hod. v kostele sv. Vojtěcha
s požehnáním koledníčků,
ukončení divadelním představením na Horním náměstí
Vystoupí umělci Slezského divadla v Opavě,
bubenický orchestr BORIS, pěvecký sbor DOMINO

- SOUTĚŽE PRO KOLEDNÍKY:

O CHYTRÉ MOBILNÍ TELEFONY HTC DESIRE 510
O NEJKRÁSNĚJŠÍ KOMETU
Více informací k soutěžím naleznete na www.charitaopava.cz

- PODĚKOVÁNÍ A BRUSLENÍ
PRO KOLEDNÍKY
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Leden 2015

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

Únor 2015

DLUHY DO KONCE ŽIVOTA?
Přednáška Občanské poradny Charity Opava o nebezpečné pasti dluhů a exekucí,
spojená s promítáním filmu „SHIT KREDIT“ o dluzích do konce života. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.

Březen 2015

MŮJ SVĚT
Slavnostní vernisáž 6. ročníku celorepublikové fotografické soutěže Charity Opava
pod patronací prof. Jindřicha Štreita. Historická budova Slezského zemského muzea v Opavě.

Duben 2015

JAK SE STÁT NEZISKOVKOU ROKU
Přednáška odborníků z Nadace rozvoje občanské společnosti o metodice řízení profesionální neziskové organizace.
Určeno pro zaměstnance neziskových organizací, studenty i širokou veřejnost.

Květen 2015

ODHALENÍ DOMOVNÍHO ZNAMENÍ SV. JOSEFA V JAKTAŘI
Ke sv. Františkovi a sv. Anežce, kteří se v roce 2013 stali patrony dvou charitních domů na Kylešovské ulici v Opavě,
přibude sv. Josef. Slavnostní odhalení domovního znamení sv. Josefa na budově ředitelství Charity Opava
doprovodí kulturní program a komentovaná prohlídka všech zdejších středisek.

Červen 2015

POMOZTE POSTIŽENÝM DĚTEM
V pořadí již 14. ročník charitativního fotbalového utkání plného hvězd,
pořádaného opavským Okresním fotbalovým svazem. Hřiště Kravaře.

SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE
Oslavte s Charitou Opava přicházející prázdniny na dvoře ředitelství v Jaktaři na veselici plné soutěží a atrakcí pro děti i dospělé.

Září 2015

CYRILOMETODĚJSKÁ SLAVNOST VE VLAŠTOVIČKÁCH
Lidová oslava svátku Cyrila a Metoděje, pořádaná Domem sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách spolu s obcí Vlaštovičky
– celodenní program a občerstvení pro děti i dospělé.

Říjen 2015

CHRAŇME SI SVÉ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Přednáška a beseda střediska Chráněné a podporované bydlení pro psychicky nemocné v rámci Týdnů pro duševní zdraví.

Listopad 2015

A JEŠTĚ JEDNOU KOSTEL, HOSPODA A POSTEL ...A ZNOVU SE Z. CZENDLIKEM
Známý katolický kněz chtěl loni na besedě s občany Opavy představit svou novou knihu „Postel, hospoda a kostel“,
ale nestačil ji napsat. Pro velký úspěch a na přání publika proto přijede znovu, tentokrát snad i s knihou.
A opět ho doprovodí finalista soutěže Česko Slovensko má talent Pavel Helan.

Prosinec 2015

STÁLE O SOBĚ VÍME, OTČE JOSEFE...
Literární pásmo z díla Msgre. Josefa Veselého, opavského děkana, vězně svědomí, básníka,
držitele Řádu TGM III. třídy a spoluzakladatele Charity Opava.
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můj svět
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SETKÁNÍ PO ČTVRTSTOLETÍ
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Slavili jsme čtvrtstoletí služby občanům

Když jsme před rokem plánovali společenské setkání pracovníků,
zaměstnanců, dobrovolníků a partnerů Charity Opava k výročí 25
let naší existence, ani ve snu nás nenapadlo, že budeme zároveň slavit také získání ceny Neziskovka roku 2014. Slavnostní odpoledne ve
Slezském divadle v neděli 7. prosince 2014 tak bylo o to radostnější.
„Dnes nám to možná připadá tak,
že pětadvacetiletá cesta Charity
Opava byla vlastně již od začátku jasná a daná a že směřování k
tomuto slavnostnímu večeru bylo
nevyhnutelné,“ uvedl na zahá-

jení akce ředitel Charity Opava
Jan Hanuš. „Ale není to tak. Nebýt velkého množství jednotlivých
malých a na sebe navazujících
krůčků a dobrých rozhodnutí, nebýt tisíců a tisíců hodin obětavé a

Slavnostní setkání ve Slezském divadle v Opavě zahájil a moderoval
ředitel Charity Opava Jan Hanuš.

Občanská poradna podá ruku

Ani poté, co byl ukončen projekt „Restorativní justice – podpora a
poradenství pro oběti trestných činů“, nezůstanou v Opavě oběti či
jejich blízcí bez pomoci. V březnu totiž odstartoval nový navazující
projekt „Podaná ruka“, který potrvá čtyři měsíce.
I do tohoto projektu se zapojila způsobené trestným činem.
Občanská poradna Charity Opa- Jedná se například o odborné pova, která bude nadále v Opavě radenství v oblasti náhrady škody,
poskytovat bezplatné a diskrétní průběhu trestního řízení, mimoporadenství, podporu a asisten- soudního vyrovnání a možnosti
ci obětem a jejich rodinám při alternativního řešení trestních
zvládání náročné sociální situace, věcí. Jak uvedla Lucie Vehovská,

Po skončení představení Sekretářky z Ostrožné byl ve foyer divadla
raut, připravený Střední školou hotelnictví a služeb v Opavě.

nepříliš dobře ohodnocené práce,
nebýt nezištné pomoci tisíců malých dárců, velkých sponzorů, nebýt
dobré spolupráce se státní správou
i samosprávou, nikdy bychom nedošli tak daleko. Nikdy bychom zde
nemohli slavit, kdyby nebylo práce
Vás všech,“ dodal. Jan Hanuš také
zaplněnému divadlu prozradil, že
přemýšlel, komu konkrétně poděkovat a koho pozvat na podium ke
slavnostnímu přípitku. „Došli jsme
ale k tomu, že byste sem museli
přijít všichni a já bych se místo Vás
posadil do hlediště. To by bylo jistě
zajímavé, ale značně nepraktické.
Proto jsme nakonec pozvali alespoň
zástupce jednotlivých institucí a
oborů,“ řekl Hanuš.
Na pódiu pak ředitel spolu s charitním radním Ivo Mludkem přivítali zakládající ředitelku Charity
Opava Aničku Ekslerovou, generálního vikáře Biskupství ostravsko opavského Martina Davida,
ředitele Charity ČR Lukáše Curyla, programovou manažerku
ceny Neziskovka roku Marii To-

mášovou, 1. náměstkyni primátora Opavy Simonu Bierhausovou,
vedoucího odboru sociálních věcí
moravskoslezského
krajského
úřadu Daniela Rychlíka, ředitelku
opavského Úřadu práce Jarmilu
Mateřánkovou a vydavatele týdeníku REGION OPAVSKO Zdenka
Jeníka. Každý z nich pak pronesl
krátký přípitek a přání Charitě
Opava.
„Charita Opava měla štěstí na ředitele,“ řekl mimo jiné v závěrečné
řeči předseda Rady Charity Opava
Ivo Mludek. „Po Aničce Ekslerové,
jejíž ohromný entuziasmus uměl
strhnout porevoluční nadšení ke
společné práci ke vzniku opavské
Charity, přišel před deseti lety Honza Hanuš, který v sobě spojuje ono
prvotní nadšení s profesionalitou,
nutnou k přežití a rozvoji tak velké organizace.“ Aničce Ekslerové
a Janu Hanušovi pak jako výraz
uznání aplaudovalo divadlo ve
stoje.
Po divadelní hře Sekretářky z Ostrožné zakončil setkání raut.

Každý z vzácných hostů pak na pódiu přednesl se skleničkou
šampaňského krátký přípitek na zdraví Charity Opava.

Paní Gerda pracuje v chráněné dílně a v obchůdku se střídá s dalšími
kolegyněmi. Možnost prodávat
zboží, které samy vyrobí, vítají.
„Máme tak informace hned z první ruky, víme, zda se lidem naše
výrobky líbí a co si zákazníci přejí.
Je příjemné slyšet, jak se mezi sebou
baví, berou věci do ruky a říkají, že
je to pěkné,“ dodává paní Gerda.
Právě nyní se útulná prodejnička

Díky tomu bylo dost času na mnohá setkání, na něž není během
každodenního pracovního shonu čas.

LIDÉ
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Informujeme
• Vlaštovičky
na návštěvě CARITAS
Na návštěvu do CARITAS–Vyšší odborné školy sociální Olomouc se vypravili ve čtvrtek
11. prosince klienti i pracovníci
Domu sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Obyvatelé domu přijali
pozvání školy, s níž ve Vlaštovičkách již dlouhá léta spolupracují, protože její studenti zde
pravidelně v zimním i letním
semestru pomáhají týdenními stážemi s péčí o klienty. „V
Olomouci jsme byli velmi vřele
přijati, v doprovodu zástupkyně ředitele Mgr. Jany Synkové,
dalších vyučujících i studentů
jsme si prohlédli zázemí školy
a na nádvoří školy i velmi zajímavou Sochu příběhů,“ vrací
se k výletu vedoucí Vlaštoviček
Petra Hrbáčová. Všichni si pak
prohlédli krásné olomoucké vánoční trhy. „Tato návštěva určitě
nebyla poslední, už v příštím
roce se do VOŠs-Caritas Olomouc rádi podíváme znovu,“
uzavírá Petra Hrbáčová.
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Společenská kronika
Blahopřejeme
* Narozeniny v lednu
Život Vám píše zase o rok víc, slovíčkem psaným chtěli bychom říct
– žijte podle svého, mějte pevné zdraví a narozeniny oslavte tak, jak
vás to baví! V lednu oslaví narozeniny tito zaměstnanci: Milena BÍNOVÁ, Naďa DUDOVÁ, Hana CHLACHULOVÁ, Lucie KAMRÁDOVÁ, Drahomíra KONEČNÁ, Jana KOTZIANOVÁ, Martin KUBÁNEK, Lucie KUBÁŠKOVÁ, Soňa KURŠOVÁ, Jaromír MĚCH,
Zuzana PAVEROVÁ, Miroslav PETRATUR, Jana RAŠŤÁKOVÁ,
Aleš REMEŠ, Alena RICHTROVÁ, Markéta SMĚJOVÁ, Ivana
ŠÍMOVÁ, Světlana ŠTENCLOVÁ, Veronika ŠUGAROVÁ, Marie
TURKOVÁ, Anna VAŇKOVÁ, Marie VÍCHOVÁ, Věra ZÁLOHOVÁ a Milena ŽŮRKOVÁ. Vše nejlepší přeje
redakce

Děkujeme nadaci Leontinka

Nadace Leontinka přispěla chráněnému bydlení Domu sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách částkou 10 tisíc
korun na pořízení speciálního počítačového programu SuperNova.
Program SuperNova je odečítací a zároveň zvětšovací program pro
nevidomé a zejména silně slabozraké uživatele systému Windows,
kteří mohou kombinovat práci se zvětšeným obrazem a hlasovým
výstupem. Díky němu mají zrakově handicapovaní uživatelé možnost číst dokumenty, dopisy, webové stránky, emaily a ostatní aplikace pracující pod systémem Windows. Nadaci Leontinka velmi děkujeme za podporu, kterou nám poskytla a doufáme v další spolupráci.
Zuzana JANKŮ, sociální pracovnice

Listárna
Milé sestry
Pokojného přístavu!
Když bylo 11. listopadu requiem
za zemřelé v domácím hospici,
nemohli jsme se s manželem zúčastnit. Chceme Vám ale alespoň
touto cestou moc poděkovat. Teď
zpětně, několik měsíců po úmrtí
našeho dědečka, si teprve uvědomujeme, jak to vlastně byla náročná doba. A jsme moc a moc
vděční, že jste nás podporovaly a
stály při nás.
Dědeček pro mne jako pro snachu
byl trochu jako hádanka a oříšek
a chvílemi jsme spolu dost bojovali. Jsem vděčná za to, že jsme
spolu mohli prožít v domácím
prostředí poslední půlrok. Protože
i když těžkého bylo hodně, měli
jsme spolu možnost víc se pochopit a zažít i pěkné věci a taky si
některé důležité věci říct. Já jsem
měla možnost přehodnotit stereotypy, jimiž jsem dědečka vnímala
a začala jsem si ho úplně jinak

vážit. Tvrdá slupka, ale pravý
chlap. Dědeček o tom nemluvil,
ale Vaše návštěvy pro něj byly
zpestřením a pěknými chvilkami
posledních dnů. Co si budeme
povídat, favoritkou byla sestra Libuška, protože je z Hoštic a on byl
hoštický patriot. Takže všem Vám
moc děkujeme, zejména sestře
Libušce Smějové, Hance Komárkové, Lence Roháčkové i všem
ostatním, jejichž jména jsme si
bohužel nezapamatovali. Lence
Roháčkové budeme vždy vděčni
za to, jak nám pomohla v posledních chvílích.
Sama mám pět sester, takže si
umím představit, jak dobrá je
sesterská láska. Vy jste sestrami
z profese a myslím, že je to dobrý
název pro to, co Vaše profese obnáší. Já jsem Vás nevnímala jako
svoje dočasné, ale pravé sestry.
Jsem moc ráda, že jste tu byly.
Přejeme Vám, ať Vám nikdy nechybí láska, ať Vám Vaše práce
přináší kromě těch smutných také

dost radostných a naplňujících
okamžiků.
Ať Vám Pán Bůh žehná - v práci i osobním životě.
Petr a Kateřina
ŠIMEČKOVI, Opava- Jaktař

Gratulace ze Sovince
Milý pane řediteli!
Celý svět ví o Vašem vítězství.
Moc gratuluji! Díky za pozvání
na společenskou akci do divadla, bohužel jsem na Slovensku
se studenty, stejně tak Jirka Siostrzonek. Pěkně si to užijte a
oslavte.
Byl jsem v Českých Budějovicích. Na každé nástěnce v Charitě byla pozvánka na fotografickou soutěž v Opavě.
Měl jsem z toho velikou radost.
Srdečně
Jindra ŠTREIT,
Sovinec

Blahopřání
Za
celý
tým Nadace rozvoje
o b č ans ké
společnosti bych
ráda popřála Charitě Opava,
aby i nadále plnila
svoje poslání s profesionálním,
ale především i jí vlastním
láskyplným přístupem. Aby
se všem jejím zaměstnancům
příjemně pracovalo a mohli se
těšit ze společných zážitků, a to
nejen těch pracovních.
Oceněním Neziskovka roku
2014 jste společně dokázali, že
v Opavě funguje nepřehlédnutelná nezisková organizace,
která obsahuje široké spektrum
kvalit důležitých nejen pro své
vlastní fungování, ale především pro rozvoj naší společnosti. Být Neziskovkou roku je
ale také veliká zodpovědnost,
je na Vás obrácena pozornost
hned z různých stran. Stali jste
se díky svojí dosavadní práci
vzorem pro ostatní zaměstnance neziskových organizací,
profesionálními partnery pro
firmy z komerčního sektoru a
kvalitním poskytovatelem služeb pro Vaše klienty. A já bych
Vám chtěla popřát, aby se Vám
vždy dařilo tyto úspěchy udržet
a aktuálně rozsvícené reflektory pozornosti byly pro Vás tím
správným motorem a motivací
do dalších let.
Hana ŠILHÁNOVÁ,
ředitelka Nadace rozvoje
občanské společnosti

• Poděkování NF AVAST
Již podruhé pomohl Nadační
fond Avast uživatelům Domu
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
Nadační fond Avast přispěl
částku 50 tisíc korun na vybudování bezbariérové kuchyňské
linky a tím pomohl nevidomým
na vozíčku překonat bariéru a
poprat se s běžným životem,
naučit se hospodařit v kuchyni
a následně se i osamostatnit.
Moc Nadačnímu fondu Avast
děkujeme
Zuzana JANKŮ, Vlaštovičky

Pište nám!

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