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CITÁT MĚSÍCE: “Učme se od svatého Josefa, jenž znal těžké chvíle, ale nikdy neztratil důvěru a uměl je překonat.”
Papež František

Ke sv. Františkovi a sv. Anežce
přibude v Jaktaři sv. Josef

Domovní znamení sv. Josefa bude ve středu 27. května slavnostně
odhaleno na budově ředitelství Charity Opava na ulici Přemyslovců v Jaktaři. Charita Opava tak pokračuje v pojmenovávání budov,
v nichž sídlí v Opavě i okolí - připomeňme, že již v roce 2013 byla
slavnostně odhalena domovní znamení sv. Františka a sv. Anežky
na charitních domech na Kylešovské ulici v Opavě.
Na názvy domů sv. Anežky a sv. devším pojmenování jednotlivých
Františka si za necelé dva roky budov podle jejich patronů.
opavská veřejnost přirozeně zvyk- Sv. Josef, který bude v pořadí třela. „Netrvalo to ani dva roky a lidé tím domovním znamením, je mj.
už názvy našich dvou domů pou- patronem tesařů, stolařů a řezbářů.
žívají v hovorové řeči,“ říká ředitel V areálu Jaktaře občané naleznou
Charity Opava Jan Hanuš. Cílem kromě celého ředitelství také sopojmenovávání jednotlivých bu- ciálně terapeutickou dílnu Radost,
dov je usnadnit občanům Opavy Chráněné dílny sv. Josefa včetně
orientaci v tom, na jakém místě obchůdku s jejich výrobky a také
a v jaké budově sídlí jednotlivá Wellness centrum se saunou a
střediska Charity Opava, kterých profesionálními maséry, poskytuje celkem sedmnáct. K usnadnění jícími celou řadu regeneračních a
této orientace pomohou veřejnosti rehabilitačních služeb. V areálu je
také nové informační cedule s ná- také parkoviště, které je zákaznízvy poskytovaných služeb, ale pře- kům Wellness centra a charitního
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Květen

Přednášeli v Praze

Ředitel Charity Opava Jan Hanuš a jeho zástupce Tomáš Schaffartzik se 23. dubna zúčastnili
16. tradičního veletrhu neziskových organizací
NGO Market v Praze, kde přednášeli na semináři „Jak úspěšně sociálně podnikat“. Veletrh
návštěvníkům představil neziskovky z celé
České republiky i ze zahraničí.

obchůdku k dispozici zdarma.
Nejde přitom o zcela nové pojmenování, neboť charitnímu domu
sv. Josefa v Jaktaři požehnal již
23. června 1998 ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Nové ale bude venkovní
domovní znamení, které toto spíše
interně používané pojmenování
domu povýší na oficiální název.
Návrhu i výroby domovního znamení sv. Josefa se zhostila stejně
jako v případě domovních znamení sv. Anežky a sv. Františka na
Kylešovské ulici Zuzana Bartáková
(foto dole), keramička Chráněných
dílen ve Vlaštovičkách. Slavnostní
odhalení jejího díla, které začne v
10 hodin, bude posléze pokračovat
kácením májky na dvoře jaktařského areálu, kulturním vystoupením
dětí z církevní mateřské školy a občerstvením.
Vstup na akci, která probíhá v
rámci celoročního setkávání s občany Opavy pod názvem Rok 2015
s neziskovkou roku, je zdarma.

Květen
Chybí pracanti

V chráněných dílnách Charity Opava chybí
zaměstnanci, a to nejméně pět osob. Jedná
se o Chráněnou technickou dílnu ve Velkých
Hošticích, Chráněnou dílnu ve Vlaštovičkách
a Chráněné dílny sv. Josefa v Opavě – Jaktaři.
Zájemci by měli mít nejvýše II. stupeň invalidity
a dobrou pracovní morálku.

Slovo ředitele
Maminkám
Nejkrásnějším měsícem v roce je
květen, kdy
slaví naše
maminky
svůj
svátek – Den
matek. Rád bych se u tohoto
svátku trochu zastavil a vzpomněl, jaké to bývalo v dětství,
kdy jsme s nedočkavostí sobě
vlastní vymýšleli, čím maminku obdarovat. Nejčastěji to
bylo vlastnoručně namalované přáníčko nebo obrázek, za
který jsme samozřejmě sklidili
velkou pochvalu. Věřím, že jak
léta běží a my už jsme dospělí, na naše maminky nezapomínáme a učíme tomu i své
děti. Tento svátek je jen jediný
den v roce, ale určitě bychom
na naše maminky neměli zapomínat v ty zbývající dny.
Vždyť kdo jiný, než ony, si zaslouží, abychom na ně mysleli
každý den, abychom jim dávali najevo, že je máme rádi,
že s nimi počítáme, že jsme
tu pro ně, až je stáří nečekaně
překvapí. Brzy po Dni matek
nás čeká slavnostní událost
také v Charitě Opava. Po svaté
Anežce a svatém Františkovi,
jejichž znamení jsou umístěna
na dvou charitních domech
na Kylešovské ulici, bude odhaleno domovní znamení sv.
Josefa na budově ředitelství.
Rád bych na tuto akci pozval
všechny zaměstnance i širokou
opavskou veřejnost. Zároveň
proběhne kácení máje a své vystoupení nám předvedou děti z
mateřské školky. Jsem přesvědčen, že je to ideální příležitost,
abychom se setkali, pohovořili
s přáteli a pobavili se. Těším se
na vás!
Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Kruhový trénink

Už osm let prodáváme v Ternu

Klienti Radosti mají rádi pohyb.
Nedávno se čtrnáct uživatelů vydalo do Fitness PEPA, kde se zúčastnili kruhového tréninku. Ten
obnáší patnáct stanovišť – např.
cvičení s činkou, balanční balony,
trampolínu, step, boxovací pytel
a další. Klienti byli nadšeni, pro
většinu z nich to byla premiéra,
protože si nikdy nic podobného
nevyzkoušeli. Tento nápad pro
zpestření sociálně pracovní terapie splnil svůj účel a spokojeným
uživatelům vykouzlily vyplavené
endorfiny úsměv na tváři.

• Kolečko v Charitě

Koncem dubna proběhlo v Charitě Opava kolečko jedenácti nových pracovníků. Objeli všechna
charitní střediska, která si se zájmem prohlédli. Další kolečko se
uskuteční v půli května.

• Stavění májky
Ve středu 29. dubna jsme v Charitě Opava za účasti zaměstnanců a klientů slavnostně vztyčili
májku. Sluníčko svítilo a děti z
Církevní mateřské školy v Jaktaři
pěkně zazpívaly a zatancovaly.
Májku zdobili klienti Radosti.
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Obchod Chráněné dílny Vlaštovičky v supermarketu TERNO v Jaktaři je sice maličký, ale plný krásných a originálních výrobků, které
vytvořili handicapovaní zaměstnanci dílny. Lidé si tu za osm let, co
nám obchodní družstvo Tempo Opava umožnilo tento obchůdek otevřít, našli cestu a rádi jej navštěvují.
Je situován přímo naproti poklad- pracovala jako kuchařka v hněvonám a toto umístění si pochvaluje i šické školce. „Do Charity jsem se doGerda Kremserová, která zde právě stala náhodou, poradila mi to jedna
prodává. Každého uvítá a ochot- paní učitelka a ještě dnes jsem jí za
ně klade zboží na pult, natahuje se to vděčná. V dílně nejčastěji tkám,
do regálů a nikdy nezapomene na nebo kompletuji výrobky a často proúsměv. Paní Gerda je z Hněvošic a dávám tady v obchodě,“ říká usměv charitní Chráněné dílně ve Vlaš- vavá žena a dodává, že ji práce baví,
tovičkách pracuje už šest a půl roku. navíc si nepřetěžuje nemocná záda.
Původním povoláním je řeznice, po Mezitím vejdou do prodejničky dvě
operaci zad byla dva roky v plném zákaznice, chvíli si prohlížejí zboží a
invalidním důchodu, tři roky pak pak si berou dvoje tepláčky na batobyla hlášena na Úřadu práce. Před le. Po zaplacení ještě přemýšlejí nad
nástupem do Charity Opava ještě soškou anděla – a i tu nakonec paní

Gerda pečlivě zabalí do papíru, aby
udělala někomu radost.
„Lidé si v Ternu nakoupí a přijdou
ještě k nám dokoupit třeba nějaký
dárek nebo dekoraci do bytu. Máme
zde keramické výrobky, od drobných
předmětů po velké vázy nebo zahradní keramiku, šité a tkané výrobky,
koberečky, ubrusy, povlečení, voňavé
pytlíčky, mýdla, která vyrábíme v dílně a spoustu dalších věcí. U nás lidé
nemusí nikam spěchat. Mohou si v
klidu prohlédnout, co je zajímá. Protože my, co tady prodáváme, pracujeme i v dílně, je to pro nás zajímavé
vidět, jak se naše zboží líbí, co se dobře prodává a jak se lidé u nás tváří,
když si prohlížejí zboží. Je to takové
povzbuzení do další práce, protože
i když si třeba zrovna nic nekoupí,
vždy říkají, jaké krásné věci tu máme.
Lidé, kteří nás navštíví poprvé, jsou
obvykle překvapeni, co všechno si u
nás mohou koupit a většinou toho
hned využijí. Teď je právě období, kdy
se nejvíce prodávají zástěry a dětské
tepláčky.“

Obchod Chráněné dílny Vlaštovičky najdete v supermarketu TERNO
v Jaktaři, otevřeno je od pondělí do
pátku vždy od 10 do 16,30 hodin.
Zboží si můžete prohlédnout a zakoupit také, když navštívíte náš eshop JV-art.cz. Srdečně zveme!

Jak se stát Neziskovkou roku

Kalendárium
• 25. května 1992 navštívila
Charitu
Opava
delegace
zaměstnanců
francouzské
Charity.
•V květnu 1994 přijelo čtrnáct
černobylských dětí na ozdravný
pobyt.
•14. května 2002 se uskutečnilo
Májové poetické odpoledne s
Mons. Josefem Veselým.
• 19. května 2005 v Domě sv.
Cyrila a Metoděje proběhla
kněžská konference – setkání
zástupců církve s Charitou.
• 26. května 2007 se Simona
Pechancová zúčastnila soutěže
vodicích psů v Dobrušce.

Téměř sedmdesát posluchačů zaplnilo v úterý 28. dubna dopoledne
do posledního místa Schösslerův salonek v Obecním domě v Opavě.
Přednáška pod názvem „Jak se stát neziskovkou roku“, kterou přednesly Kateřina Tomášová z Nadace rozvoje občanské společnosti a
Lenka Stárková z konzultační společnosti Sanek ponte, přilákala zástupce neziskových organizací, Charit, ale také studentů i veřejnosti.
Titul Neziskovka roku, který loni zpětnou vazbou pro všechny přihlázískala v kategorii velkých nezisko- šené organizace. Obě přednášející
vých organizací právě Charita Opa- seznámily přítomné se všemi kritérii
va, uděluje Nadace rozvoje občan- hodnocení. „Odborná zpětná vazba,
ské společnosti. Poměrně náročný kterou dostanou všechny organizaproces hodnocení, který probíhá ce, jim může pomoci najít svá slabá
ve třech kolech, je nicméně skvělou místa a přispět k jejich odstranění,“

uvedla mimo jiné Kateřina Tomášová, která dodala, že neziskové organizace mají jedinečnou možnost
projít tímto hodnotícím procesem
zdarma.
Nadace rozvoje občanské společnosti v těchto týdnech vyhlásila již třetí ročník soutěže neziskovka roku.
Více informací najdete na stránkách
http://www.neziskovkaroku.cz/neziskovka-roku-2015/ . Na této adrese
se také můžete do soutěže sami přihlásit nebo do ní nominovat některou z neziskových organizací, která
by se podle Vašeho názoru mohla o
titul Neziskovka roku 2015 ucházet.
Přednáška „Jak se stát neziskovkou roku“ proběhla ve spolupráci s
opavskou kulturní organizací OKO
v rámci celoročních oslav udělení
ceny NEZISKOVKA ROKU 2014,
během nichž pořádá Charita Opava
celou řadu setkání s odbornou i laickou veřejností.
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Postní almužna přinesla přes 49 tisíc

Přes 49 tisíc korun vybrali dohromady věřící na Opavsku v rámci
letošní postní almužny na auto pro charitní stacionář Mraveneček.
Vlna solidarity s tímto střediskem, pečujícím o děti s kombinovanými vadami, se vzedmula poté, co klientům kdosi ukradl speciálně
upravené vozidlo.
Červená dodávka z Mravenečku ciální otočnou plošinu. Vozidlo
už ale zase jezdí a převáží děti a Mravenečku bylo spolu s dalšími
mladé lidi s kombinovaným posti- věcmi ukradeno v polovině únožením do stacionáře a odpoledne ra a téměř týden si nedělal nikdo
zase domů. Ulevilo se také zaměst- naděje, že by se ještě našlo. Ve
nancům, kteří po dobu nemoci ři- stacionáři zavládl smutek a ztrátu
diče Stanislava Šindlera přepravu nesli těžce také uživatelé, protože
obstarávali. Museli přitom klien- si uvědomovali, že když nebudou
ty přenášet vlastníma rukama a mít svou starou dodávku, nebude
usazovat je v náhradním vozidle. se jezdit na výlety a exkurze. TehNebylo to jednoduché a většinou dy v Charitě Opava vznikl nápad,
bylo nutné, aby asistoval další pra- poprosit věřící na Opavsku o přícovník. To už teď není potřeba, spěvek do postní almužny, která
protože VW Transporter má spe- by pomohla shromáždit finanční

prostředky na koupi nového automobilu. Nové auto s úpravami
pro naložení několika invalidních
vozíků a speciální plošinou by stálo kolem milionu korun, bylo tedy
jasné, že celou částku asi Charita
nesežene hned. Nicméně každá
koruna by přišla vhod.
Jako zázrakem se červená dodávka našla. Krádeží vozu se zabývala hlavní zpravodajská relace TV
NOVA a během reportáže si pardubický občan pan Břetislav Nechvíle vzpomenul, že takové auto
viděl nedaleko svého bydliště. Šel
se tedy ještě přesvědčit, zda tam
auto stále stojí, a zda je to opravdu
ono. Pak vše ohlásil na policii, která neprodleně informovala Charitu Opava. Všem spadl kámen ze
srdce. Po krátké poradě bylo rozhodnuto, že vyhlášená sbírka bude
pokračovat. „Auto bude potřeba
opravit, protože ho zloděj stihl poškodit,“ upřesnil důvody trvání
sbírky ředitel Jan Hanuš. Rovněž
bude nutné pořídit kvalitnější zabezpečení objektu a vozidla.
Věřící z Opavska prosbu vyslyšeli
a v těchto dnech Charita Opava
obdržela celkem 49.191 korun.
Především díky dobrým lidem,
kteří pomáhali na všech frontách,
má tento příběh dobrý konec, v
jaký zpočátku nikdo nedoufal.
Děkujeme!

Máme nové bydlení pro nevidomé

Poprvé si vyzkoušejí žít samostatně. Dosud bydleli v Domě sv. Cyrila
a Metoděje ve Vlaštovičkách. Od 1. května je jejich novým domovem
dům na náměstí Sv. Trojice, který fungoval jako chráněné bydlení
pro lidi s duševním onemocněním. Poté, co byly zrekonstruovány
půdní prostory v domě na ulici Komenského 18, se původní klienti
od Sv. Trojice přestěhovali sem a prázdné byty poslouží nevidomým.
„Po odstěhování klientů Chráněného bydlení jsme získali dva volné
byty. Ve třetím již jeden nevidomý
klient žije delší dobu a vyhovuje
mu to tak. Možnost chráněného
bydlení u Sv. Trojice jsme nabídli všem uživatelům,“ vysvětluje
zástupkyně vedoucí Domu sv.
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Cyrila a Metoděje Zuzana Janků.
„Přihlásili se dva, takže to akorát
vyšlo, že jsme nemuseli losovat,
koho tam nakonec nastěhujeme.
Nemám o nikoho z nich strach, že
by samostatný život nezvládl.“ Zároveň pak Zuzana Janků dodává,
že v letošním roce se do vlastního

bydlení odstěhovali už tři lidé. V
novém jsou spokojeni a zatím si
nestěžovali. „Jsme s nimi v kontaktu, protože pořád využívají službu
sociální rehabilitace, během níž se
učí prostorovou orientaci.“
Chráněného bydlení by zde potřebovali více, protože pořadník
na umístění do Domu sv. Cyrila a
Metoděje je pořádně dlouhý. Obsahuje pětadvacet zájemců z řad
nevidomých, těžce zrakově postižených a lidí s lehčím mentálním
postižením.
U Sv. Trojice bude od května
bydlet také nevidomá Miroslava
Parchavá, která ve Vlaštovičkách
prožila sedmnáct let. Na nové bydlení se podle svých slov těší. Mirka
pracuje v Chráněných dílnách sv.
Josefa v Jaktaři a předpokládá, že
bude mít lepší dopravní spojení
do práce. „Ve Vlaštovičkách je fajn,
ale je odtamtud všude daleko a veřejná doprava není právě ideální.
Samostatné bydlení určitě zvládnu
– od pěti let jsem byla v internátní
školce, pak jsem studovala internátní základní a střední školu v
Brně. Protože pracuji v Jaktaři, neúčastním se tolik společných aktivit
v domě, tak doufám, že smutno mi
snad nebude.“

Stane se
• Memoriál otce Jožky
Už druhý ročník Memoriálu
otce Jožky proběhne v pátek
8. května ve Stěbořicích. Běh
okolím obce začíná v 15 hodin.
Registrace se koná od 13.30 hodin. Poběží se ve dvou kategoriích, a to 4 nebo 10 kilometrů.
Startovné – přihlášení do 4.
května 100 korun, přihlášení
na místě 150 korun.

Možnost přihlášení trvá do 4.
května zaplacením startovného
na účet 235439499/0300 (variabilní symbol – rok narození,
do poznámky napsat celé jméno a délku tratě). V 19 hodin
se uskuteční koncert slovenské
zpěvačky Simy Martausové, od
18 do 19 hodin zahraje předkapela. Vstupné 100 korun,
závodníci a děti do 120 cm
zdarma.

• Procházka parkem

Chtěli byste vědět, co vše roste
v opavských parcích? Máte jedinečnou možnost zjistit to. V
úterý 19. května pořádá Klub
svaté Anežky procházku opavskými parky s průvodcem Jakubem Kubačkou z neziskové
organizace Natura Opava. Sraz
je v 16 hodin v parku u České
spořitelny v Opavě.

Napsali o nás
• Pracovníci
se už umějí bránit

Pracovníci Charity už nejsou
zcela bezbranní a umějí se
chránit. Impulsem k absolvování kurzu sebeobrany byla
osobní zkušenost v podobě incidentu s agresivním klientem
střediska Naděje, kterému nebylo možno vyhovět. „Byl to silný, dvoumetrový chlap. Chtěly
jsme vědět, jak se bránit nebo
jak získat čas k útěku,“ vysvětluje záměr k absolvování kurzu
pracovnice Občanské poradny
Lucie Vehovská. Uskutečnil se
před několika dny a pracovnice charitní poradny a střediska
Naděje školili instruktoři.
Opavský a hlučínský Deník,
31. března 2015
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Rozhovor měsíce
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„Baví mě každá práce a mám ráda lidi,“

vyznává se uklízečka ředitelství Charity Opava Gabriela Hlubová

Vždycky byla zvyklá na těžkou práci. Vyučila se pro Moravolen,
ale ten záhy na to zkrachoval. Proto se vydala do světa a v Německu pracovala v automobilce. Po návratu se věnovala osm let
pekařině, prodávala v obchodě a po mateřské dovolené šla do
strojírenství. I když jí prý práce nešla tak od ruky jako chlapům,
bavila ji i tato těžká dřina. Řeč je o Gabriele Hlubové, která už
dva roky uklízí na ředitelství Charity Opava.
* Začněme obligátní otázkou Hlavně mám ráda, když člověk
– jak jste se dostala do Charity za svou práci zodpovídá sám. Má
Opava?
to ale i nevýhody, například když
přijde nemoc, nebo je dovolená a
Bylo to úplnou náhodou. Byla nemá vás kdo zastoupit. To se pak
jsem na operaci páteře a hledala nahromadí té práce víc najednou.
práci. Vždy jsem sehnala jen nějakou brigádu a nakonec mi pora- * Co vás na vaší práci nejvíc baví?
dili na pracáku, abych to zkusila v
Charitě. Tak jsem přišla, vyplnila Já jsem člověk, který nevydrží sedotazník a brzy mi zavolali, že dět. Pro mě byl trest po operaci
mají volné místo uklízečky. Po té osm týdnů ležet. V práci mě baví
operaci jsem nevěděla, co můžu a všechno. Také mám kolem sebe
nemůžu dělat a měla jsem štěstí, ráda lidi a ráda s nimi ztratím slože krátce předtím jsem dělala uklí- vo. Nemůžu říci, že by mě někdy
zečku ve školce a práci jsem zvlá- něco nebavilo, nebo že by mi něco
dala. Tak jsem věděla, že to zvlád- vyloženě vadilo.
nu i v Charitě a jsem moc ráda, že
to dobře dopadlo a já tady pracuji. * Když vytíráte v kancelářích,
Moc hezky mě tady přijali a moc musíte občas lidi požádat, aby
se mi tady líbí.
odešli. Nedělá vám to problém?

Taky nerada obtěžuji. Je to vše o už dobře seznámit? Jaká práce
domluvě. Já se nebojím zeptat a by se vám líbila kromě toho, co
nedělá mi problém, kdybych mu- děláte?
sela přijít později.
Určitě by mě bavila montáž hra* Udržují si zaměstnanci na ček.
svých pracovištích pořádek?
* Povíte našim čtenářům něco ze
Můžu říci, že ano. Jinak to vypadá, svého soukromí?
když lidé pracují a mají vytažené
různé věci a papíry a jinak, když je Už osmnáct let žiji s přítelem.
kancelář prázdná. Většina zaměst- Máme spolu dvě děti, Davida a
nanců si před odchodem z práce Terezku, na které jsem zatím pyšuklidí stůl, ostatní je už obvykle ná. Bydlíme v rodinném domku a
moje práce.
tak hodně času trávím na zahrádce a věnuji se dětem, hlavně dceři,
* Jak je možné, že jste stále v protože kluk už je skoro dospělý.
dobré náladě? Máte na to nějaký Terezka je strašně akční, člověk
recept?
se jí musí přizpůsobit. To ona mě
drží v takovém elánu a nasazení.
Těžko říci. Já mám ráda veselé lidi, Ale vidět šťastné dítě, to je ta nejmám ráda, když se na mě někdo větší odměna.
po ránu usměje. Snažím se být
taky taková. Tady v Charitě mi * Jak relaxujete? Máte nějaké kovšichni připadají příjemní a v po- níčky?
hodě. Třeba pan ředitel se na lidi
stále usmívá. To prostředí na mě Baví mě pletení košíků z papíru,
působí a já nemám důvod být za- ráda luštím křížovky, ráda jezdím
mračená. I když někdy mám pro- z rodinou na výlety. Zajímají mě
blémy a stresy, pomáhám si prací. zámky a zvířata. Tak většinou vyPři ní lze hodně zapomenout a rážíme někam za historií nebo do
člověk vypadá, že je v pohodě. přírody. Jinak, jak už jsem naznaJsou i horší dny, ale nemusím to čila, baví mě práce na zahrádce,
prostě dávat najevo. Ale jsem ráda, anebo jen tak sedět na houpačce
že působím, že jsem stále v dobré a vychutnávat krásné dny.
náladě. Jestli někomu zpříjemním
den, tak to mě opravdu těší.

* Co všechno obnáší práce uklí- Nedělá. Samozřejmě, že lépe se
zečky?
uklízejí prázdné kanceláře. Ale
ne vždy to jde. Já přijdu a řeknu
Vlastně úplně všechno. Charita „povinné kafe“ nebo „povinné čumusí nějak vypadat, takže utírám rání“. Lidé to berou a jsou vstřícprach, myji záchody, okna, chod- ní. Nikdy se mi nestalo, že by mi
by, kanceláře i Wellness, tam myji někdo řekl, že na to teď nemá čas.
a uklízím masérny, saunu, žehlím Ale když vidím, že v kanceláři
prádlo. Je to takové rozmanité mají nějaké jednání nebo něco
a záleží na mě, kdy co udělám. podobného, raději přijdu později. * Měla jste možnost se s Charitou * Děkujeme za rozhovor.
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Almužna ze Služovic a Vrbky Noc kostelů v Jaktaři s besedou
Již po sedmé se otevřou v pátek 29. května 2015 chrámy a modlitebny v Diecézi ostravsko-opavské v rámci celorepublikové akce NOC
KOSTELŮ široké veřejnosti a nabídnou návštěvníkům různorodý
kulturní program. Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Opavě-Jaktaři například připravila neformální besedu s knězem Petrem
Kříbkem s názvem Zeptejte se na co chcete.

Také letos proběhla v obcích Služovice a Vrbka postní almužna pro
duševně nemocné klienty střediska Chráněného bydlení a následné
péče Charity Opava. Tito lidé žijí z nízkých invalidních důchodů a
často si nemohou dovolit koupit ani dostatek jídla, natož základní
věci, jako např. úklidové prostředky do domácnosti.
Stejně, jako v uplynulých dvou
letech postní almužnu pořádala
obec Služovice a Občanské sdružení Služovice a Vrbka – jmenovitě paní Marcela Švestková a paní
Ilona Michalčíková. Organizátoři
oslovili občany letáčkem, na němž
byl přilepen lísteček s názvem
zboží, které lidé mohli zakoupit.
Starosta Petr Weczerek, který
postní almužnu osobně přivezl,
byl na své občany hrdý. „Do dopisu jsme napsali, že dárek by neměl
přesahovat 60 korun. Když nám

lidé vozili věci na obecní úřad, ptali se, proč jen šedesát korun, že by
dali víc, tak jsem jim řekl, ať klidně dají víc. Jsem rád, že Služovičtí
i občané Vrbky na tuto akci slyší,
vždyť i každá malá pomoc je v
souhrnu velká a vaši klienti pomoc
potřebují.“
Pan starosta přivezl dvě krabice
čistících prostředků, tři balení
pracích prášků, krabici kompotů,
tašku baleného mýdla a smeták.
Všem srdečně děkujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví!

Noc kostelů zahájí 29. května v
kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři
Mše svatá v 17.30 hodin. Pořadatelé jako každý rok mysleli na děti,
pro které jsou na jaktařské faře od
18.30 hodin připraveny výtvarné
soutěže. Ve stejnou dobu, tedy v
18.30 hodin, začne již zmíněné setkání s jaktařským knězem Petrem
Kříbkem Zeptejte se na co chcete,
který bude v duchu názvu besedy
připraven odpovídat na vážné i
méně formální otázky kohokoliv z
publika. Konec besedy je plánován
na 19.30 hodin, kdy se do kostela
vrátí děti z fary, aby se pochlubily
svými výtvory. Následovat bude
od 20 hodin Malý noční koncert
a od 21.10 do 22 hodin uzavře

Noc kostelů Ztišení při svíčkách,
doprovázené modlitbami a zpěvy
z Tajzé.
Noc kostelů se těší rok od roku
většímu zájmu. Loni bylo například ve více než 1 400 kostelech
a modlitebnách v celé České republice zaznamenáno více než 450
000 návštěvnických vstupů, a to i
přes proměnlivé počasí. Také letos
je přihlášena řada chrámů, kostelů
či modliteben z celé Ostravskoopavské diecéze, jejich seznam a
podrobné a aktuální informace
najdete na http://www.nockostelu.cz/. Pro poutníky budou opět
připraveny poutnické pasy, zahrnující všechny přihlášené kostely
a modlitebny.

Zelení dráčkové Hasíci z Charity mírní traumata u dětí

Přes stovku dráčků Hasíků nejrůznějších velikostí ušily koncem loňského roku švadleny Chráněných dílen sv. Josefa. Osmdesát kusů
si odvezl Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, zbývající
draci, jimž vévodil extravelký metrový Hasík, byli určeni pro Zlín.
Zástupce koordinátorky preventivně-výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jana Dvořáka jsme
zastihli při přejímce draků. Uvedl,
že zhruba padesát kusů rozdají
každoročně dětským účastníkům

mimořádných událostí, jako jsou
požáry domů či autonehody. „Hasíci přispívají ke zmírnění traumat u dětí,“ pověděl Jan Dvořák.
Dodal, že figurky používají také
instruktoři výchovy dětí v oblasti
požární ochrany a ochrany oby-

vatelstva druhých až šestých tříd
vybraných základních škol v devíti krajích republiky, zapojených do
programu Hasík CZ.
Tento preventivně výchovný program vznikl v roce 1996 v Hasičské záchranné stanici v Bruntále
na popud bratrů Mikulkových a
postupně se rozšířil i na další místa.
Zelení draci Hasíci, kteří jsou

oficiálními maskoty zmíněného
programu, vzbuzují v dětských
návštěvnících šicí dílny vždy největší pozornost.
„Když k nám přicházejí exkurze
z mateřských a základních škol,
všichni se zajímají v prvé řadě o
Hasíky. Také dospělí by si rádi Hasíka pro své ratolesti koupili, ale
to není možné, protože je šijeme
výhradně pro hasičské sbory zapojené do programu Hasík CZ,“
vysvětluje vedoucí šicí dílny Ilona
Michalčíková.
Dodejme, že Hasíky šije pouze jediná dílna v republice, a to právě
ta naše charitní.
„Za dobu trvání programu Hasík
CZ jsme hasičským záchranným
sborům dodali již několik set těchto roztomilých maskotů a jsme
rádi, že svým dílem můžeme přispět dobré věci,“ uvedl na závěr
vedoucí Chráněných dílen sv. Josefa Tomáš Rychlý.

Rok s neziskovkou Roku
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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

ZAHRADNÍ SLAVNOST VE VLAŠTOVIČKÁCH
Lidová oslava k výročí založení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
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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ODHALENÍ
DOMOVNÍHO ZNAMENÍ

SV. JOSEFA

NA BUDOVĚ ŘEDITELSTVÍ
Ke sv. Františkovi a sv. Anežce, kteří se v roce 2013 stali patrony
dvou charitních domů na Kylešovské ulici v Opavě, přibude sv. Josef,
jehož domovní znamení bude slavnostně odhaleno na budově
ředitelství Charity Opava

Program:
- Slavnostní odhalení domovního znamení sv. Josefa
- Kácení máje
- Občerstvení
- Vystoupení dětí Mateřské školy Jaktař

Ředitel

Ředitelství Charity Opava, Přemyslovců 26,
Opava – Jaktař, středa 27. května 2015, 10 hodin.
Akce probíhá v rámci oslav
udělení ceny NEZISKOVKA ROKU 2014

LIDÉ
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Charitě je 25

Poděkování

Blahopřejeme

Poděkování

• Děkujeme za letáky

* Narozeniny v květnu
Roky kouzelnou moc mají, že tak rychle utíkají. Přejem všechno nejlepší, ať jste stále krásnější, ať jste zdraví jako ryby, ať vám v žití nic
nechybí. V květnu oslaví své narozeniny tito zaměstnanci: Hana BAIEROVÁ, Richard DOŠLA, Iveta DUNKOVÁ, Zuzana FIGUROVÁ,
Václav FIŠER, Lenka FUKSÍKOVÁ, Jana FUSSKOVÁ, Marie GILÍKOVÁ, Petra GREIPLOVÁ, Marie GRIMOVÁ, Jarmila KMÍNKOVÁ, Blanka KURINCOVÁ, Marie MROVCOVÁ, Rudolf ONDRÁŠEK, Jiří SLAVÍČEK, Daniel SOŠKA, Eva SUCHÁNKOVÁ, Pavel
ŠTEFKA, Pavla ULRICHOVÁ, Jorgos VAKOPULOS, Ivo VESELÝ,
Pavlína ŽERNÍČKOVÁ a Stanislav ŽÍDEK. Vše nejlepší přeje
redakce
* K narozeninám blahopřejeme našim kolegům a kolegyním Richardu DOŠLOVI,
Petře GREIPLOVÉ, Jarmile KMÍNKOVÉ, Pavle ULRICHOVÉ, Ivo VESELÉMU,
Pavlíně ŽERNÍČKOVÉ a Blance KURINCOVÉ. Zvonky zvoní, svět se směje, každý
vám dnes něco přeje – štěstí, zdraví, pohodu,
vždycky dobrou náladu. Vše nejlepší přeje

• Poděkování za akci
NEZISKOVKA ROKU

Uživatelé sociálně terapeutické
dílny RADOST jsou lidé s mentálním postižením. Na pracovním trhu, ať už otevřeném nebo
chráněném, nejsou uplatnitelní.
Za svou práci považují činnosti,
kterými se v dílně zabývají. O
jednu teď málem přišli. Klienti totiž vyrábějí různé výrobky,
hlavně pletené košíky, z novinového papíru a z listů Zlatých
stránek. Tento materiál je ale v
současné době nedostatkovým
zbožím. Sociální pracovnice
střediska proto oslovila 50 nejrůznějších firem, převážně velké
podniky, banky, spořitelny, hotely a obchodní domy. Odpovědělo pouze osm dotazovaných,
avšak jen jediná odpověď byla
kladná. Ozvala se paní Sylva
Dornová z hypermarketu Globus a během tří dnů nashromáždila velké množství nepotřebných letáků, které jsou k
pletení košíků ideální. Za ochotu a vstřícnost paní Dornové a
hypermarketu Globus je sociálně terapeutická dílna RADOST
velmi vděčná. Uživatelé budou
moci dále pracovat, vytvářet
pěkné výrobky a zdokonalovat
své schopnosti a zručnost.

Kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

• Nabízím vejce
Nabízím křepelčí vejce, 16 kusů
za 42 korun, tedy jedno vejce za
2,63 korun. Objednávky osobně
u Evy Pospěchové.

• Prodej dlaždic
Římskokatolická farnost Stěbořice nabízí všem občanům k
prodeji staré betonové dlaždice
o rozměrech 30 x 30 cm a 50 x
50 cm, a to za symbolické ceny
3,- Kč za kus malá a 8,- Kč za
kus velká. Zájemci volejte Janu
Řehulkovou, tel. 603 731 845.

Instalace výstavy fotografií MŮJ SVĚT v obchodním centru Tesco Silesia.

Mše svaté
Mše svaté za Charitu Opava se konají pravidelně vždy v úterý v kapli
Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. Mše, které celebruje
otec Petr Kříbek, začínají v 7.15 hod.. Adorace začíná v 6,45 hod.

Anděl Páně
Každý den ve 12 hodin se na ředitelství Charity Opava společně
modlíme modlitbu Anděl Páně, a to v zasedací místnosti před ředitelnou. Zveme všechny, bez ohledu na náboženské vyznání.

Listárna
Vážení a milí
z Chráněné dílny
Vlaštovičky,
již hodně roků s obdivem a úctou
sleduji Vaši smysluplnou práci.
Nikdy jsem Vás neviděla, a přesto
jste mi velmi blízcí. Všechny Vaše

vánoční dárečky mám doma denně
na očích a myslím na Vás. Posílám
Vám fotografii jako důkaz. Do
dalších let přeji Vám všem hodně
elánu, sil a úspěchů. S upřímným
pozdravem
Jana PEKÁRKOVÁ,
Praha

Pište nám!

Dobrý den,

Moc vám děkuji za krásné modré
pončo, které jste pro mě vyrobili
a těším se na další objednávku.
S pozdravem
L. GOTTWALDOVÁ,
Praha

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

Rádi bychom Vám poděkovali za možnost zúčastnit se
Vámi pořádané přednášky JAK
SE STÁT NEZISKOVKOU
ROKU, která proběhla v úterý
28. 4. 2015. Informace, které
zazněly na setkání s paní Kateřinou Tomášovou (zástupkyně
NROS) a s paní Lenkou Stárkovou (zástupkyně SANEK
PONTE), včetně prezentace
vlastní zkušenosti pana Iva
Mludka, pana ředitele Hanuše
a jeho paní asistentky pro nás
byly velmi inspirující, motivační a poučné. Velice oceňujeme
tyto a obdobné aktivity Charity
Opava (např. v loňském roce
work shop SEELIGHT aj.),
kterými se, coby „nestorka a
stálice“ v oblasti poskytování
sociálních a souvisejících služeb na území našeho města, dle
našeho dojmu, snaží pomáhat i
ostatním menším organizacím. Uvědomujeme si, že Vaše
činnost tak nabírá dalšího rozměru, což není mezi poskytovateli sociálních a souvisejících
služeb běžným standardem.
O to více vnímáme toto Vaše
snažení jako cenné a chvály
hodné. Od nás máte tzv. „palec
nahoru“ a budeme se těšit na
pozvání na další obdobné akce,
které, jak věříme, budete nadále pořádat. S díky a přáním
všeho dobrého za tým ANIMA
VIVA o.s.
Bc. Hana BRŇÁKOVÁ,
ředitelka

• Děkujeme Avastu
Nadační fond Avast věnoval
Domu sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách částku 50 tisíc korun
na nákup kompenzačních pomůcek, konkrétně kalkulátoru,
osobní váhy a navinovacího
metru s českým hlasovým výstupem, rozpoznávače barev,
rozpoznávače mincí, dotykového mobilního telefonu a
dalších věcí. Pomůcky budou
sloužit v rámci sociální rehabilitace, kde se s nimi klienti naučí pracovat. Velké poděkování
patří nejen Nadačnímu fondu
Avast, ale také zaměstnanci firmy panu Nekvapilovi, který již
třetím rokem navrhuje Dům
sv. Cyrila a Metoděje k finanční
podpoře. Děkujeme!!!
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