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CITÁT MĚSÍCE: “Září - na léto jde stáří...“
Lidová pranostika

Vlaštovičky chystají
ZAHRADNÍ SLAVNOST

Devatenáct let od otevření si v pondělí 28. září připomene Dům sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.
Na děti i dospělé zde od 14 hodin v tomto středisku Charity Opava
čeká Zahradní slavnost s bohatým programem.
Tradiční Zahradní slavnost začne zábavných soutěží a her pro děti
mší svatou v kapli Domu sv. Cyrila i dospělé, na které čeká napřía Metoděje ve 14 hodin, aby si zá- klad Loutkové divadlo Vladimíra
jemci posléze mohli prohlédnout Břichnáče s Pohádkou o kmotřičce
všechny přístupné prostory včet- Duze a černokněžníkovi či klauni
ně Chráněné dílny Vlaštovičky. Hugo a Kalimero. K tanci i posleZaměstnanci domu je provedou chu bude hrát skupina Vlaštovky.
celým domem a krom jiného také Své výrobky budou prodávat chapředvedou pomůcky pro zrakově ritní chráněné dílny a pro všechny
handicapované, jako například bude přichystáno bohaté občerstspeciální vybavení pro kuchyň či vení od sladkých domácích mouččtečku psaného textu.
níků až po opékané uzeniny a alko
Od 15 hodin pak již bude Zahrad- i nealko nápoje.
ní slavnost pokračovat množstvím Jak je již zvykem, všechny atrakce
budou zdarma.
Dům sv. Cyrila pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy
vznikl zřizovacím dekretem 29.
září 1996. Od té doby poskytuje
služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace dospělým těžce
zrakově nebo lehce mentálně po-

+

ZÁŘÍ

Čeká nás mnoho zajímavého

stiženým občanům z celé České
republiky, kteří mají ambici žít
samostatně a nezávisle na cizí pomoci, svobodně se pohybovat, dále
se vzdělávat, samostatně bydlet a
aktivně trávit svůj volný čas.
Posláním Chráněného bydlení je
zvyšovat soběstačnost lidí s těžkým zrakovým postižením a s
mentálním postižením v lehkém
stupni tak, aby mohli po ukončení
pobytu samostatně bydlet v přirozeném prostředí a začlenit se do
společnosti. Vedoucími domu byli
postupně nynější ředitel Charity
Opava Jan Hanuš, Petra Hrbáčová, Eva Kubesová, Romana Krejčí
a Petra Hrbáčová. Na příští rok,
kdy bude Dům sv. Cyrila a Metoděje slavit kulaté dvacetiletí svého
provozu, slibují pořadatelé zvláštní
překvapení.
Zahradní slavnost probíhá v rámci
celoročních oslav, jimiž si Charita
Opava připomíná udělení ceny
NEZISKOVKA ROKU 2014 v kategorii velké neziskové organizace.

ZÁŘÍ
Prázdniny jsou za námi

Nedá se nic dělat, vytoužený čas dovolených a
Prázdniny a čas dovolených jsou sice za námi, ale
prázdnin je pryč. V červenci a srpnu se toho ale
odpočatí a s novými silami můžeme očekávat mnostalo v soukromém i pracovním životě našich
ho zajímavých akcí, které čekají Charitu Opava do
zaměstnanců mnoho zajímavého. Organizovali jsme
konce roku. Ve Vlaštovičkách chystají zahradní
výlety, vzpomínky, koncerty či oslavy a dvě naše
slavnost, před námi jsou například přenášky pro
kolegyně řekly v létě své osudové ANO. Více už
děti i seniory v Neplachovicích či návštěva P. Helanajdete v tomto vydání Domovníku.
na a Z. Czendlika. Máme se na co těšit!

Slovo ředitele
Loni

Naše výročí

jsme
oslavili
25
let existence.
Organizace,
která
již
pracuje čtvrt
století
a
zároveň má
17 středisek, má ovšem možnost
připomínat si různá výročí
každou chvíli. Koneckonců
posuďte sami, k čemu se můžeme
vracet jen v září. Tak tedy v září
roku 1991 jsme otevřeli Charitní
šatník
Střediska
vzájemné
pomoci. O pět let později, v září
roku 1996, vznikly Chráněné
dílny sv. Josefa. Tentýž rok jsme
29. září 1996 slavnostně otevřeli
a vysvětili Dům sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách. Příští rok
tedy jak naše Chráněné dílny sv.
Josefa, tak Vlaštovičky oslaví již
dvacet let práce. V září vznikl
také náš Denní stacionář pro
děti s kombinovanými vadami
Mraveneček, přesně to bylo 27. 9.
2001. 23. září 2003 byl slavnostně
otevřen nově rekonstruovaný
Krámek u Josífka. V září
2009 jsme pak pro Středisko
vzájemné pomoci vybrali nový
název - od té doby je tu s námi
Naděje. Je důležité si tato výročí
připomínat. Jsou v nich obsaženy
díky za velké množství práce pro
druhé a osobní nasazení mnoha
pracovníků, kteří všemi středisky
prošli. Je v nich potvrzení
toho, že jejich práce má smysl,
protože stále přetrvává a je o
ni zájem. A v kalendáři mám
napsáno ještě jedno výročí,
spíše osobní - 1. září 2004, tedy
před jedenácti lety, jsem se stal
po Aničce Ekslerové druhým
ředitelem Charity Opava. Jsem
rád, že u těchto oslav můžu
být s vámi a přeji nám všem
mnoho dalších skvělých výročí.

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Koncert
ve Vlaštovičkách

Koncert vokálního tria MAKABARA se uskutečnil na samém
prahu prázdnin v sobotu 27.
června odpoledne v kapli Domu
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách. Vystoupení, které proběhlo v rámci
festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, mělo ohromný úspěch a nadchlo všechny
návštěvníky. Trio talentovaných
hudebnic si zazpívalo také s hudební kapelou Duo Vlaštovky.
Makabaru si přišli poslechnout
nejen klienti a pracovníci chráněného bydlení, ale také široká
veřejnost. Výtěžek z koncertu
bude použit na podporu kulturních aktivit nevidomých.

• Postní almužna
od Minoritů

Částka 16.500 korun z Postní almužny, kterou nasbírali v opavském Konventu Minoritů, dorazila do Charita Opava počátkem
prázdnin. Srdečné díky a Pán
Bůh zaplať!

• Termín povinného
plnění se krátí!

Firmy a živnostníci, pozor!
CHARITA Opava je Vám stále
připravena pomoci s tzv. „povinným plněním“ pro rok 2015
a nabízí širokou škálu služeb a
výrobků, s nimiž se můžete blíže seznámit na stránkách www.
charitaopava.cz. Konec roku se
však blíží. Bližší informace poskytne zástupce ředitele Charity
Opava Ing. Tomáš Schaffartzik
na tel. 731 625 802 či na mailu
schaffartzik@charitaopava.cz.
V Charitě Opava vyřešíme Vaše
problémy a Vy přitom pomůžete
dobré věci.

Kalendárium
* Dnes tam jezdíme na
dovolenou, ale ještě v září 1992
jsme organizovali pro válkou
zasažené Chorvatsko sbírku
mouky, cukru a kojeneckých
potřeb.
* Jiřinkový bál uspořádala
Charita Opava v sobotu 18.
září 2010 v kulturním domě v
Oticích.
* Nový sedmdesátitunový lis
plastových odpadů ARTechnic
PBs700 uvedla v září 2013 do
provozu Chráněná technická
dílna ve Velkých Hošticích.
* Loni v září jsme se dověděli,
že Charita Opava postoupila
do
semifinále
soutěže
Neziskovka roku 2014.
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Charita o prázdninách nezahálela

Prázdniny jsou za námi. Tropické počasí sice ochromovalo celou republiku, ale v Charitě Opava se toho navzdory horkému slunci přece
jen hodně událo. Střediska fungovala i v čtyřicetistupňových parnech
a čase dovolených a opět se v nich dělo mnoho zajímavého.
Prázdniny Charity Opava předznamenala vzpomínka na otce Josefa
Motyku, který tragicky zahynul před
dvěma lety. Ve středu 24. června dopoledne ji ve Stěbořicích skvěle zorganizovala vedoucí Neškoly Svatava
Bláhová. Mezi stovkou návštěvníků
jste mohli potkat kromě stěbořických farníků také zaměstnance i
klienty charitních středisek Denní
stacionáře pro seniory, Mravenečku,
Radosti, Domu sv. Cyrila a Metoděje, Chráněného a podporovaného
bydlení pro duševně nemocné či
ředitelství. Mši celebroval nástupce otce Jožky stěbořický kněz otec
Klement, mezi hosty nechyběl také
otec Kryštof z Opavy. „Bylo to velmi
působivé, hlavně když na závěr ve videu otec Jožka všem děkoval, jako by
se loučil. Cítili jsme, že je otec Jožka s
námi,“ vzpomíná paní Svatava, která
již avizuje podobné setkání na příští
rok.
Čas prázdnin pak otevřela tradiční
Cyrilometodějská oslava 5. července,
pořádaná Domem sv. Cyrila a Meto-

děje pro zrakově postižené spolu s
obcí Vlaštovičky. Jako již tradičně
byla pro všechny příchozí uchystána
řada atrakcí pro děti i dospělé.
Bohatý program pro maminky s
dětmi mělo o prázdninách mateřské
centrum Neškola. Středy, čtvrtky a
pátky zde hlídali děti a nachystali
pro ně výlety do Arboreta v Novém
Dvoře, muzea v Malých Hošticích
či na sportovní den ve Stěbořicích.
Vedoucí Neškoly Sváťa Bláhová vše
za přispění spolupracovnic zvládala,
přestože pro ni letošní prázdniny
byly zvláště výjimečné a náročné –
vdávala totiž dvě dcery.
Nezahálela ani sociálně terapeutická
dílna Radost. Již nyní její klienti balí
kadidlo a chystají dárečky pro koledníky Tříkrálové sbírky. Přesto si zde
našli 16. července čas na na výlet pro
uživatele a opatrovníky.„Autobusem jsme dojeli do Slavkova a procházkou po naučné stezce Hvozdnice
kolem rybníků jsme směřovali k cíli,
tedy k areálu ve Slavkově,“ vzpomíná
vedoucí Radosti Lucie Lichá. Tam už

si mohli společně uživatelé služby i
opatrovníci opéct špekáčky a hlavně si v klidu posedět, popovídat si
nebo třeba zahrát fotbal. Koncem
července zase v Radosti uspořádali
na jaktařském hřišti Sportovní den.
Uživatelé měli možnost zahrát si fotbal, zapinkat si tenisovými pálkami,
zahrát si petang nebo si zaskákat oblíbenou „gumu“.
Tropickému létu se snažili uniknout
i obyvatelé Domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, kteří o prázdninách podnikli několik výletů, díky
kterým mohli lépe snášet vysoké
teploty. Spolu se zaměstnankyněmi
domu vyrazili do lesů u Budišova na
sběr borůvek či do zrekonstruovaného bunkru v Milostovicích. Díky
doprovodu skupiny dobrovolníků se
také mohli ochladit na koupališti v
Opavě. „Podnikli jsme několik hezkých výletů, které se mi líbily,“ dodal
obyvatel domu Alexandr Jonáš.
Prázdniny ovšem byly také časem
řady radostných událostí v soukromých životech charitních zaměstnanců. V úterý 11. srpna se vedoucí
Občanské poradny Radce Lenkové
narodila dcera Kateřina. Loni jsme si
na tomto místě připomínali čerstvou
svatbu našeho zaměstnance Jirky
Laiferta s Denisou Kaštovskou. Rok
uplynul a mladý pár se může těšit z
prvního potomka jménem Samuel.
Svatby jsme s Charitě Opava měli
ale i letos – do manželství vstoupily
Lenka Jařinová z Občanské poradny, ze které se 20. srpna stala paní
Pompová, a také slečna Jana Chovancová z Mravenečku, z níž je již
od 4. července paní Jana Kubánková.
Blahopřejeme!
Fotografie z těchto a dalších prázdninových akcích naleznete v Domovníku na str. 5.

Zkušenosti projektu SEE LIGHT
jsou již zpracovány v brožuře

Symbol majáku si dal do znaku evropský projekt SEE LIGHT, zaměřený na výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe či porovnání
různých přístupů k sociálnímu podnikání v Anglii, Dánsku, Itálii,
Španělsku, Litvě a Novém Zélandu. Za Českou republiku se projektu, který obdržel podporu v rámci Programu celoživotního učení,
zúčastnila Charita Opava.
Maják má symbolizovat naději zakotvení v jistotě stálého zaměstnání
lidem, kteří si práci z různých důvodů v rozbouřeném moři volného
trhu práce sami najít neumí. V pro-

jektu SEE LIGHT si poskytovatelé
sociálních služeb z mnoha zemí Evropy díky grantové podpoře v rámci
Programu celoživotního učení formou vzájemných návštěv a exkurzí

vyměňovali zkušenosti se sociálním
podnikáním. Jedním z hostitelů byla
i Charita Opava, která kolegy z šesti
zemí přivítala v květnu 2014.
Projekt nedávno skončil a jeho výsledky zachycuje brožura, kterou
najdete na webových stránkách
Charity Opava. Blíže se s jeho výsledky můžete seznámit i na webových stránkách www.see-light.org,
kde najdete vzájemné zkušenosti,
příklady dobré praxe či porovnání
různých přístupů k sociálnímu podnikání v uvedených zemích světa.
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Spolupráce Charity Opava
s Neplachovicemi je úspěšná

Charity Opava. Zájem byl i o výrobky charitních chráněných dílen, které zde byly vystaveny ve
dvou prosklených skříních a které
si zájemci mohli zakoupit na recepci zámku.
Během celé sezóny, také z iniciativy starostky Dany Schreierové
probíhá akce Pomáháme Charitě,
během níž lidé přinášejí papírové
telefonní seznamy, letáky a noviny
pro výrobu pletených košíků sociální terapeutické dílny Radost.
Koncem zámecké sezóny v říjnu
ale spolupráce Charity Opava a
obce Neplachovice nekončí. Na

říjen chystáme ve spolupráci se
zdejší základní školou celodenní
akci Den Charity Opava pro děti
a seniory.
Ve středu 7. října se budou moci
děti ze Základní školy a Mateřské
školy Neplachovice na zámku setkat například s klienty z Vlaštoviček, kteří pro ně připraví oblíbené
ukázky pomůcek pro nevidomé
a vyzkoušet si budou moci i procházku s vodícím psem či práci
na hrnčířském kruhu. Pro starší
děti a odpoledne také pro seniory připravuje Občanská poradna
Charity Opava přednášku o dluhové pasti. Kompletní informace o
chystané akci přineseme v dalším
vydání Domovníku.
V Neplachovicích kromě výstavy
charitních fotografií MŮJ SVĚT
nabízejí až do pondělí 5. října
další zajímavé expozice o historii
zdejšího zámku či výstavu „Socialistická hračka“, speciálně zapůjčenou na tuto sezónu Muzeem
hraček v Ostravě. Právě ta se stala
podle starostky Schreierové velkým lákadlem návštěvníků a kdo
ji nestihl, může to ještě do ukončení zámecké sezóny napravit.
Videoreportáže ze zámku, včetně té, která zachycuje červnovou
slavnostní vernisáž výstavy MŮJ
SVĚT, najdete na adrese
http://www.neplachovice.cz/obec7/kronika/videokronika/rok2015-1/ .

Tradiční oblíbené kurzy anglického jazyka pro maminky na mateřské dovolené opět v září otevírá mateřské centrum Charity Opava
NEŠKOLA. Hodinové lekce, o které je každoročně velký zájem, začnou v pondělí 14. září.
Lekce pod vedením zkušené lek- vždy v pondělí od 9 hodin v protorky s vysokoškolským pedago- storách NEŠKOLY v prvním pogickým vzděláním budou probíhat schodí Minoritského kláštera na

Masarykově třídě v Opavě. Cena
za jednu lekci je 60 korun a platí
se vždy na pololetí dopředu.
Zájemci budou rozděleni do skupin podle znalosti, od 9 do 10
hodin se zde budou scházet pokročilí, od 10 do 11 hodin mírně
pokročilí a čas od 11 do 12 hodin
bude vyhrazen začátečníkům. O
zařazení do skupin si mohou rozhodnout účastnice samy. Velké
oblíbenosti mezi maminkami se
tyto anglické kurzy těší také proto, že NEŠKOLA v jejich průběhů
zajišťuje hlídání dětí za pouhých
dvacet korun na jednu hodinu.
„Angličtina je určena především
pro maminky, ale i tatínky na mateřské dovolené, aby jejich znalost
anglického jazyka zůstala na stejné
úrovni jako před nástupem na rodičovskou či mateřskou dovolenou
a tím jim usnadnila návrat zpět
do zaměstnání,“ dodává vedoucí
mateřského centra Neškola Sváťa
Bláhová.
Hlásit se můžete již nyní na adrese
neskola@charitaopava.cz nebo na
tel. 733 676 707.

Celé prázdniny si mohli návštěvníci zámku v Neplachovicích prohlédnout
fotografie z fotosoutěže Charity Opava MŮJ SVĚT. Výstava, která je součástí letošní letní zámecké expozice, je zde k vidění až do 5. října. Spolupráce s obcí Neplachovice, kterou započala tato výstava, však nekončí.
„Návštěvnost jsme měli letošní prázdniny opravdu pěknou a
všechny jsme samozřejmě během
prohlídky zámku zavedli také na
výstavu MŮJ SVĚT,“ rekapituluje
letošní zámecké prázdniny starostka Neplachovic Dana Schreierová, podle které se největšímu
zájmu veřejnosti těšila akce Císařská veterán rallye v sobotu 15.
srpna (na snímku). Výstavě MŮJ
SVĚT byla vyhrazena velká místnost v prvním poschodí zámku,
spolu s fotografiemi si mohli návštěvníci odnést také letáčky s
nabídkou služeb všech středisek
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Chystáme angličtinu pro maminky

Stane se
• Klub sv. Anežky v září
Řadu akcí nachystal na září
Klub sv. Anežky. Zatímco v úterý 1. září se jeho členové sejdou
na informativní schůzku, za
týden v úterý 8. září již vyrazí
spolu s lektorem Dr. Zdenkem
Kravarem v rámci akce „Putování za osobnostmi Opavska“,
na komentovanou prohlídku
hlavní části Městského hřbitova
v Opavě. V úterý 15. září bude
následovat beseda se sestrou Filoménou a 22. září čeká členy
Klubu poutní zájezd do Vidnavy, Bílé Vody a Javorníka.
Všechna setkání (kromě výletů)
začínají v 16 hodin v Denním
stacionáři pro seniory U svaté
Anežky na Kylešovské ulici č. 4.

• Oheň ve Vlaštovičkách
Ve Vlaštovičkách bude hořet.
Stane se to v sobotu 26. září
a není žádný důvod k panice. Poplach bude jen cvičný a
obyvatelé Domu sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené
si budou moci zkusit, jak utéct
před ohněm, kdyby zde došlo k
požáru. Nácviky probíhaly již
o prázdninách, kdy si uživatelé pod dohledem zaměstnanců
chráněného bydlení vyzkoušeli
hlasitost sirény a únik po schodišti. „To vše se jim podařilo za
necelé čtyři minuty, což je výborný čas. Doufáme, že se nám
to povede i v září, kdy proběhne evakuace naostro,“ dodává
sociální pracovnice Zuzana
Janků. To přijedou obyvatele
Vlaštoviček na cvičení zachraňovat hasiči z Opavy a dobrovolní hasiči z obce Vlaštovičky
a další záchranné sbory.

Napsali o nás

• V RADOSTI na téma
opatrovnictví
Dvacet opatrovníků a rodinných příslušníků klientů sociálně terapeutické dílny Charity
Opava Radost i dalších sociálních služeb a kolegů ze spolupracujících organizací navštívilo seminář Mgr. Hany Neugebauerové na téma „opatrovnictví“. K uspořádání přednášky
vedly zaměstnance sociálně
terapeutické dílny Radost změny, které v oblasti opatrovnictví
přinesl Nový občanský zákoník.
Hana Neugebauerová má jako
odborník na tuto problematiku
také řadu vlastních zkušeností,
protože je sama opatrovníkem
čtyř osob.
CESTA
(červenec-srpen 2015)
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Rozhovor měsíce
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„Někdy se stáváme skoro členy rodiny,“
říká nová vedoucí Charitní ošetřovatelské služby Blanka Konkolová

Blanka Konkolová nastoupila do Charity Opava v roce 2009 jako
zdravotní sestra v terénu. Po odchodu vedoucí Gity Pohanělové
do důchodu v roce 2011 zastupovala až do letošního června vedoucí Magdu Paskovou. Tento červen se stala vedoucí Charitní
ošetřovatelské služby Charity Opava.
Před několika lety došlo k rozdělení ošetřovatelské a pečovatelské služby. Jak tento krok hodnotíte s odstupem času?
Nebyla jsem ještě v Charitě, když
došlo k rozdělení ošetřovatelské a
pečovatelské služby, myslím ale, že
to byl nevyhnutelný krok, neboť s
postupem času se oba druhy služeb rozrůstaly. V současné době
si neumím představit, že by tato
střediska byla sloučená. Občas se
stane, že se sestřička a pečovatelka
sejdou v terénu u jednoho klienta,
jsou to pak někdy zábavné okamžiky, kdy se i navzájem vidíme
při práci, hodnotíme se. Za sebe
musím říct, že děvčata jsou šikovná, mají ke klientům pěkný vztah a

CHARITNÍ
OŠETŘOVATELSKÁ
SLUŽBA
Adresa: Opava, Kylešovská
777/4, 746 01
Email:
chops@charitaopava.cz
Web: www.charitaopava.cz
Tel: +420 553 623 171
Mobil: +420 604 111 837

tě poskytujeme službu, kterou si
klient hradí na základě smlouvy
podle občanského zákoníku. Tuto
službu si klient může objednat
přímo na našem středisku. Jedná
dají se zažít při práci pěkné chvíle. se především o rehabilitační ošetřování.
Jak byste laikovi vysvětlila v čem
se liší ošetřovatelská služba od Charita Opava také zapůjčuje
pečovatelské?
různé zdravotní pomůcky. O které je zájem mezi uživateli Vašich
Pečovatelská služba pomůže tam, služeb?
kde klient a jeho blízcí nejsou
schopni zajistit, aby byl čistý, sytý, Charita zapůjčuje různé zdravotní
měl kolem sebe pořádek a cítil se pomůcky, největší zájem je o podobře. Ošetřovatelská služba pak lohovací lůžka, která zapůjčujeme
nastupuje v okamžiku, kdy u kli- přednostně pro naše hospicové
enta dojde ke zhoršení zdravotní- klienty, dále jsou to toaletní křesla,
ho stavu a nás osloví lékař, zadá invalidní vozíky, chodítka.
ordinaci a na základě této my vyjíždíme. Nejčastěji provádíme od- O kolik se přibližně staráte kliběry krve, převazy, rehabilitační entů a odkud jsou? Jen z Opavy,
ošetřování či infuse.
nebo zabezpečujete i další místa?
Komu tedy přesně je ošetřovatel- Míváme celkem kolem padesáti
ská služba určena?
klientů, kromě toho máme i klienty s jednorázovými úkony, jako
Ošetřovatelská služba je určena je například odběr krve. Nejvíce
dospělým lidem, u kterých je po- klientů je z Opavy, ale zabezpečutřeba provést zdravotní úkon a je jeme i klienty v okruhu do dvaceti
pro ně problematické z důvodu kilometrů od Opavy.
pohybového omezení se dostavit
k ošetření do zdravotnického zaří- Se svými klienty určitě udržujezení. Také jsme oslovovány z ne- te velmi intenzivní kontakt. Co
mocnice, kdy je klient propouštěn je na Vaší práci povzbudivého, z
do domácího ošetřování.
čeho mají největší radost?
Jak je to s placením této služby? Ano, k některým klientům nás léPlatí ji zdravotní pojišťovny?
kaři vysílají dlouhodobě, dá se někdy říct, že jsme pomalu členové
Naše služba, ordinovaná lékařem, rodiny. Známe pak jejich životní
je plně hrazená zdravotní pojiš- příběhy, prožíváme s nimi, když
ťovnou, včetně dopravy. Pak ješ- jim třeba umře někdo blízký, nebo

se s nimi radujeme, když mají v
rodině nový přírůstek, když vnuk
odmaturoval a podobně. To je
na naší práci pěkné, že můžete
někomu kromě provedení převazu třeba i vylepšit náladu, nebo
povzbudit pečujícího rodinného
příslušníka.
Kam se může obrátit zájemce o
vaše služby?
Naši službu tedy objednává lékař,
nebo v případě zájmu o placené
rehabilitační ošetřování přímo
klient či rodina klienta na níže
uvedené adrese či telefonních číslech.
Děkujeme za rozhovor.

BLANKA
KONKOLOVÁ

- V Charitě Opava pracuje od
roku 2009
- Od letošního června je vedoucí Charitní ošetřovatelské
služby
- Má dvě dospělé dcery, pejska,
ráda s nimi chodí do přírody
- Žije s rodiči v seniorském
věku, volný čas tráví s rodinou
a přítelem
- Na práci v Charitě podle
svých slov oceňuje lidský přístup a pracovní nasazení spolupracovníků
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ohlédnutí za prázdninami
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Charita Opava o prázdninách nezahálela
Ohlédnutí za zajímavými událostmi letošního července a srpna ve fotografiích

V červnu jsme vzpomínali ve Stěbořicích na otce Jožku Motyku.

Těsně před prázninami rozezněl kapli ve Vlašovičkách zpěv skupiny Makabara.

Klienti z Vlašoviček se mohli v ZOO Ostrava seznámit se zvířaty hmatem.

Mši při Cyrylometodějské slavnosti sloužil ve Vlaštovičkách otec Petr Kříbek.

Své životní ANO vyslovila o prázdninách Jana Chovancová z Mravenečku.

A Charita se rozrůstá - takto se na svět usmívá malá Kateřina Lenková.

6

Rok s neziskovkou Roku
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zahradní slavnost
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LIDÉ
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Inzerce Charity
Informace
• Nabízíme skartaci

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

• Trénování paměti

ve Vlaštovičkách

Již nějakou dobu u nás v Domě
sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách probíhá takzvané trénování paměti. Co čtrnáct dnů k
nám dochází dobrovolnice paní
Vajdová a míváme s ní sezení,
kdy se zábavnou formou snažíme trénovat paměť. Je to celkem
legrace a rád se těchto sezení
účastním.
Probíhají například různé soutěže, kdy se snažíme vyjmenovat všechny zastávky městské
dopravy a třeba skládáme věty
z různých slov. Nevím, jestli
to má nějaký dopad na mou
paměť, ale legrace je při těchto sezeních velká, a proto sem
rád chodím.
Marek KUKLA, Vlaštovičky

Společenská kronika
Blahopřejeme

* Narozeniny v září

V září oslaví narozeniny naši zaměstnanci Milena ALTMANOVÁ,
Jarmila FIŠEROVÁ, Milan HANKE, Milada KALLEROVÁ, Marie
KARLI, Gerda KREMSEROVÁ, Jiří LAIFERT, Zdeňka ONDEROVÁ,
Simona PUTANKOVÁ, Martin SOLNICKÝ, Yvona STŘÍLKOVÁ a
Radim WACLAWIEC. Blahopřejeme a přejeme vše dobré do dalších
let!
Redakce
* Ze slečny Chovancové je paní Kubánková
4. července se provdala naše milá kolegyně Jana
Chovancová a nyní už je z ní paní Jana Kubánková. V manželství ji přejeme hodně štěstí, lásky a
rodinné pohody.
Kolektiv Mravenečku.

rádi jej čteme a necháváme se inspirovat. Děkujeme také Dáše Sližové za pozitivní zpětnou vazbu v
článku „Chráněné bydlení připravilo stáž“. Moc nás to potěšilo. I z
našeho pohledu tuto akci vnímá-

Informace
Zaznamenali jsme
• Karmelitánské nakladatelství míří do Opavy
Své knihkupectví bude 1. října
na Dolním náměstí v Opavě
otevírat Karmelitánské nakladatelství. Slavnostního otevření by se podle předběžných
informací měla zúčastnit teoložka Kateřina Lachmanová,
která zde bude podepisovat své
knihy. Více informací přineseme v příštím vydání Domovníku.

• Anděl Páně v poledne

Narodila se Kateřina

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.

Ze slečny Jařinové je paní Pompová

Boje na východě Ukrajiny stále nekončí. Čím dál víc lidí tak
odtud prchá do části země, která spadá pod ukrajinskou vládu. Utečenců je už přes milion.
Arcidiecézní charita Olomouc
tak vyhlásila veřejnou sbírku
na pomoc Ukrajině. Číslo účtu
je: 4030207/ 0100. V zemi zmítané válkou je obtížné dostat
se k léčbě či potravinám. „V
současné době je na území patřícímu pod ukrajinskou vládu
přes milion uprchlíků z východu. Jedná se často o celé rodiny nebo matky s dětmi, jejichž
muži válčí. Jsou to lidé, jejichž
domy srovnalo se zemí bombardování, nebo se nemůžou
dostat k penězům, například
k důchodům. Tyto peníze totiž
Ukrajinci rozesílají z centrály v
Kyjevě a do oblastí, které jsou
nyní za hranicí, se je obávají
poslat. Nemuseli by se dostat
k civilistům, ale k proruským
vojákům, kteří by za ně mohli
nakoupit zbraně a podobně,“
vysvětluje řeckokatolický kněz
a humanitární pracovník Rostislav Strojvus. Peníze ze sbírky zaplatí například balíčky
se základními potravinami a
hygienickými potřebami, které uprchlíci nutně potřebují.
Přispívá také penězi na nákup jídla lidem žijícím ve
městě Doněck, kde jsou
přímo v ohrožení života.

V úterý 11. srpna 2015 se naší milé vedoucí Radce Lenkové narodila dcera Kateřina. Šťastným
rodičům přejeme, ať jim Katuška dělá jen samou
radost a Katušce hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti.
Lucka, Romana, Veronika, Radana,
Lenka, Monika
Dne 20. srpna 2015 vstoupila naše milá kolegyně
Lenka Jařinová, do svazku manželského se svým
přítelem Míšou a stala se tak paní Pompovou.
Oběma přejeme do společného života všechno
dobré, hodně vzájemné lásky, úcty, podpory a
trpělivosti.
Lucka, Romana, Veronika, Radana, Monika

Gratulujeme k ukončení studia

Gratulujeme naší milé kolegyni Monice Urbánkové k úspěšnému
ukončení bakalářského studia a věříme, že nabyté vědomosti plně
uplatní ve své práci.
Lucka, Romana, Veronika, Radana, Lenka

Listárna
Děkujeme
za zasílání Domovníku,
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me za velmi zdařilou a přínosnou.
Díky dobré zkušenosti a přátelské
komunikaci Vašich pracovníků,
zejména ze střediska Chráněného
bydlení, jsme otevřeni další spolupráci, mj. např. neformálním setkáním, která by mohla vyústit v
partnerskou spolupráci při realizaci konkrétních společných projektů

v budoucím období. Tento doušek
z naší strany, berte, prosím, jako
námět, podnět, či výzvu, kterou si
dovolím zakončit citací slov O. Josefa Veselého: „Kdyby něco, víme
o sobě...“
S přáním všeho dobrého
Hana BRŇÁKOVÁ,
ředitelka ANIMA VIVA o.s.

• Sbírka pro Ukrajinu

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!
CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
a příznivce. Tel. 553 612 780, e-mail: mluvci@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz. Září 2015.

