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CITÁT MĚSÍCE: “O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám.“
Jan Spálený (český skladatel a textař)

Slovo ředitele
Co nás čeká a nemine

O zdraví duše netradičně
Velmi netradiční formou si letos rozhodli připomenout právě probíhající Týdny duševního zdraví v Chráněném a podporovaném
bydlení pro duševně nemocné. Toto středisko Charity Opava připravilo pro širší veřejnost v opavském Obecním domě dvě divadelní vystoupení, která proběhnou ve čtvrtek 22. října pod společným
názvem Duševní zdraví pro zábavu i poučení.
Jako první se zájemcům předsta- ulici vás osloví a nabízejí „výhodví amatérské divadlo pracovníků ný“ tarif), Falešný odečet vody (zaTerénní služby ZOOM z Charity zvoní pán a kontroluje stav vody...),
Frýdek-Místek. Jeho členové, kteří Katalog (poštou dorazí objednávpracují v přímé péči s lidmi s psy- kový katalog, v němž je informace,
chickým onemocněním, předvá- že jste vyhráli, ale podmínkou je
dějí scénky autora Marka Folwar- nakoupit za určitou sumu) a Zdraczného již od roku 2013. Cílem votní pojišťovna (na ulici vás osloje zábavnou formou poukázat na ví s „nevinným“ dotazníkem a po
nástrahy podomního, pouličního a určité době zjistíte, že jste přešli k
telefonního prodeje, předváděcích jiné pojišťovně). Po odehrání všech
akcí a podvodného jednání pra- modelových situací je možné otecovníků veřejných služeb. „Lidé vřít diskuzi na odehraná témata.
s tímto handicapem jsou snadněji Po krátké pauze pak bude náslemanipulovatelní a častěji se proto dovat hudební vystoupení Divastávají oběťmi různých pokoutných dla Slunečnice z Brna, které jeho
prodejců. Také se hůře orientují v členové, studenti FAMU, nazvali
nečekaných situacích,“ doplňuje „Muzikoterapie aneb Léčba hudvedoucí Chráněného a podporo- bou pro lidi s handicapem“.
vaného bydlení Dagmar Sližová. „Chceme celou akcí připomenout,
„Scénky, které vycházejí z reálných že lidé s duševním onemocněním
situací, jim v tom pomůžou.“ V žijí mezi námi, umí se bavit, smát,
Opavě sehrají členové divadla pracovat, hledat svoji cestu živoZOOM scénky Mobilní tarif (na tem jako všichni ostatní. A že jsou
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ŘÍJEN

Kontrola dopadla dobře

Kontrola z České obchodní inspekce o prázdninách
navštívila na farmářských trzích stánek Chráněné
dílny Vlaštovičky. Inspektoři inkognito nakoupili
výrobky přibližně za 400 korun a poté zkontrolovali paragon, číselnou řadu, označení stánku a rovněž
i to, zda prodávající jsou skutečně zaměstnanci
Charity Opava. Vše bylo v pořádku.

tu také odborníci, kteří umějí poradit, provázet nebo pomoci. Díky
dlouholetým zkušenostem můžeme
jim i jejich rodinám nebo přátelům
nabídnout možnosti pomoci, mohou se na nás obrátit, jsme tady pro
ně,“ dodává vedoucí Chráněného
a podporovaného bydlení pro duševně nemocné Dagmar Sližová.
Akce Duševní zdraví pro zábavu
i poučení (titulní obrázek jsme si
vypůjčili na www.tdz.fokuslabe.cz)
proběhne v Sále purkmistrů Obecního domu na Ostrožné ulici v
Opavě od 13 do 15.30 hodin. Zváni
jsou uživatelé služeb pro psychicky
nemocné i jejich rodinní příslušníci, odborná veřejnost i zájemci z
řad občanů. Vstupné na tuto akci,
kterou pořádá Charita Opava ve
spolupráci s Opavskou kulturní
organizací, je dobrovolné.

ŘÍJEN
Pozor na viry!

Už několika zaměstnancům se stalo, že
po otevření cizího e-mailu došlo k zašifrování dat a tím k jejich ztrátě. Správce
IT proto všem zaměstnancům doporučuje, aby neotvírali podezřelou poštu a
alespoň dvakrát týdně zálohovali data.
Určitě se to vyplatí!

Září bylo
v Charitě
Opava bohaté na různé akce. V
Mravenečku
se
uskutečnil Den
otevřených dveří, ve Vlaštovičkách oslavovali devatenáct
let existence Domu sv. Cyrila a
Metoděje a proběhlo zde také
taktické cvičení opavského Hasičského záchranného sboru, o
kterém si můžete přečíst v Domovníku. Všechny tyto akce
mají jedno společné – naši snahu přiblížit se co nejblíže veřejnosti. I proto jsme na konci
září umístili na budovy v jaktařském areálu nové bannery.
Lidé, kteří přicházejí zvenčí,
se tak budou moci lépe orientovat. A netradičními způsoby
se o sobě budeme snažit dávat
vědět i v říjnu. V Neplachovicích uspořádáme Den Charity
Opava. První část programu je
určena žákům Základní školy
Neplachovice. Dojde k mezigeneračnímu setkání se seniory,
k setkání s nevidomými, žáci
si vyzkoušejí práci na hrnčířském kruhu a vyslechnou
přednášku o dluhové pasti. Ve
druhé části programu máme
přichystánu přednášku pro neplachovické seniory. Charita
Opava jim představí všechny
své služby a nevidomí maséři provedou zdarma masáže
krku. Novou formou upozorní
středisko Chráněného a podporovaného bydlení na Týdny
duševního zdraví, a to hned
dvěmi divadelními představeními. A mého zástupce Tomáše Schaffartzika čeká účast
na konferenci „Muzea bez bariér“, která se uskuteční v Národním muzeu v Praze, kam
jsme byli pozvání, abychom
představili fotosoutěž MŮJ
SVĚT. Užijte si všech těchto
akcí i pěkného babího léta!
Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Hoštické dílny
v TV POLAR

Přivezl dvě medaile z olympiády

Krátkou reportáž z Chráněných
technických dílen ve Velkých
Hošticích odvysílala ve středu 2.
září televize POLAR. Komu šot
s názvem „V chráněné dílně separují nebezpečný odpad“ utekl,
může se k němu vrátit na tomto
odkazu: http://polar.cz/zpravy/
opavsko/opava/18747/v-chranene-dilne-separuji-nebezpecnyodpad

• Mraveneček otevíral

Den otevřených dveří pro všechny zájemce připravili v pondělí
21. září v Denním stacionáři pro
děti a mládež s kombinovanými
vadami Mraveneček. Zájemci se
mohli seznámit nejen s prostorami, kde toto středisko Charity
Opava působí, ale také s používanými Montessori pomůckami,
metodami alternativní komunikace, bazální stimulace nebo získat informace o rehabilitačním
cvičení, canisterapii či základní
ošetřovatelskou péči, která je zde
poskytována.

• Golf pro Charitu
Finanční dar ve výši 10.600 korun vybrali organizátoři golfového turnaje Femont Argos Cup,
který pořádaly 12. září v Kravařích firmy Femont Opava a Argos elektro Opava. Děkujeme!!!

• Pracovní volno
Ředitel Charity Opava Jan Hanuš vyhlásil u příležitosti Svátku
všech svatých pracovní volno na
pondělí 2. 11. 2015. Zaměstnanci pracovišť, kde není možné, aby
zmíněné volno čerpali všichni
najednou, si jej mohou vybrat v
náhradním termínu.

Je nevidomý a na pohled žádná vazba. Je však zanícený sportovec
tělem i duší a elánu by mohl rozdávat. Václav Fišer, pětatřicetiletý
masér Wellness centra Charity Opava, se v září už potřetí zúčastnil
Lormolympiády pro hluchoslepé sportovce a přivezl z ní hned dva
cenné kovy – stříbrnou a bronzovou medaili.
Lormolympiáda se konala 19. září ve nak, než jsou příznivci atletiky zvykVyškově na Moravě a letos startoval lí. „Jde o to přeběhnout po lavičce,
její pátý ročník. Soutěžilo se na atle- pak zdolat překážku a slalom. Nakotickém oválu v šesti disciplínách, a to nec se dělá kotoul vpřed,“ vysvětluje
ve skoku do dálky, vrhu koulí, hodu Vašek a dodává, že velkou podporu
oštěpem, běhu na 50 metrů, běhu měl v kamarádovi Aleši Procházkona kilometr a v překážkovém běhu. vi, který mu dělal průvodce a traséVáclav Fišer uspěl ve skoku do dálky, ra. Rovněž mu pomáhá s přípravou
kde skončil druhý s výsledkem 174 na jednotlivé závody.
centimetrů. „Nebyl to výkon, jaký Václav Fišer se ale nezabývá jen atbych si přál, počítal jsem, že skočím letikou. Měl období, kdy se vášnivě
přes dva metry, ale nevyšel mi odraz,“ věnoval air softu, který dnes dělá už
říká Vašek trochu smutně, ale na jen sporadicky. Nejvíc jej v poslední
druhé straně je rád, že jeho výkon době baví maratony v horské cyklisstačil na medaili.
tice, jichž se účastní pravidelně od
Bronzovou medaili pak Václav Fišer roku 2012. Letos absolvoval Silesia
vybojoval v překážkovém běhu. Ten Bike Maraton, Porubajk, Životské
na Lormolypiádě vypadá trochu ji- hory a Kopřivnický drtič. Tyto závo-

dy nejsou určeny handicapovaným
sportovcům, proto Vašek jezdí tandem s přítelem Alešem, s nímž letos
absolvoval celou sezonu.
„Sport mě moc baví, dává mi možnost seberealizace a já mohu zdravé
veřejnosti dokázat, že i handicapovaný člověk může něco zajímavého dělat
a není odkázán jen na pasivitu. Když
máte kolem sebe ty správné lidi, tak
lze dělat všechno,“ dodává a bezděky
se dotkne medailí, které má pověšené kolem krku.
„Jsem na Vaška hrdý, a to nejen já, ale
celý kolektiv. Sportuje pořád a my mu
moc přejeme každý úspěch na tomto
poli. Má skvělou kondičku a to je dobré i v naší profesi masérů,“ pochválí
Václava Fišera vedoucí Wellness
centra Charity Opava Pavel Veverka na závěr. Přejme tedy charitnímu
skromnému sportovci hodně dalších
úspěchů a zážitků ze sportovních
klání. Vždyť Václav Fišer reprezentuje celou opavskou Charitu.

Ve Vlaštovičkách (jako) hořelo

Kalendárium
* 1. října 1997 vzniklo dnes
již neexistující středisko Linka
důvěry, nazvané původně Linka
pomoci – povodeň.
* 22. října 2000 získala sociálně
právní poradna členství v
Asociaci občanských poraden
a byla přejmenována na
Občanskou poradnu.
* 22. října 2002 se uskutečnila
beseda o adopci na dálku s
misionářem otcem Krenickým.
* 8. října 2004 uspořádali
pracovníci
Chráněného
a
podporovaného
bydlení
Charity Opava ve spolupráci s
psychiatrickou léčebnou Den
duševního zdraví.

č. 9 - Říjen 2015

Sobotní odpoledne se změnilo v drama. V Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách vypukl 26. září požár střechy a podkroví. Nastávají dramatické okamžiky, někteří lidé chybí, zástupkyně vedoucí
domu po oznámení požáru uvízla ve druhém patře.
Hasiči, kteří mezitím přijeli na mís- nu Janků a další osoby - pracovnice
to, se vydávají do domu. Průzkumná Marie Janíčková spolu s další kliskupina nachází v bytě v prvním pa- entkou. Jsou zraněné a mají otevřetře klienta Sebastiana Dunku, který né zlomeniny. Ihned si je přebírají
nebyl schopen sejít do bezpečí. V záchranáři. Tři minuty od příjezdu
druhém patře hasiči nacházejí Zuza- opavského hasičského záchranného

sboru je zjištěno ohnisko požáru,
které se nachází v jednom z bytů.
Ustavení výškové techniky u budovy není možné, a proto je hasební
zásah veden vnitřními prostorami
pomocí dvou proudů. Na místo přijíždějí dobrovolné jednotky z okolí,
Městská policie a členové Českého
červeného kříže.
Ale vážně – to vše bylo jenom jako.
Hasičský záchranný sbor MS kraje, územní odbor Opava, uspořádal
ve Vlaštovičkách taktické cvičení,
jehož nosným tématem byl požár
podkroví a střechy domu. Cvičení
prověřilo akceschopnost jednotky,
stav požární techniky či součinnost
jednotek požární ochrany. Prověřena byla i kapacita evakuačního
centra ve Vlaštovičkách. Vedle Hasičského záchranného sboru Opava
se ho zúčastnilo dalších dvanáct jednotek dobrovolných hasičů. „Mám
radost, že se povedlo akci uskutečnit,
přál bych si jen, abychom tuto situaci
nikdy nezažili ve skutečnosti,“ uvedl
ředitel Jan Hanuš.

č. 9 - Říjen 2015

V Radosti již pilně chystají
dárky na Tříkrálovou sbírku

je rádi navlékají na drátek a potom
vyrábějí různé věci. Jsme rádi, že
děláme něco pro lidi zvenčí, že na
Tříkrálovku můžeme přispět vlastními silami. Těší nás, že s námi
paní Gilíková počítá,“ dodává Lucie Lichá.
Klient Jirka Chudík vybírá z hromady na stole zápichy s postavičkami králů. „To jsem dělal já.
Nejdříve musím obkreslit obrázek

a vystřihnout jej. Pak ho obleču do
papírového oblečení. Je to hodně
práce, protože oblečení musím vystřihnout a nalepit. Tak se král obléká. A na hlavu mu ještě nalepím
korunu ze zlata nebo ze stříbra,“
ukazuje na lesknoucí se korunku
z alobalu. Posledním úkonem je
nalepení krále na špachtličku.
Přicházejí další klienti a každý
hledá to svoje, na čem pracoval.
Všichni se chtějí pochlubit čím
přispěli. Radim Katerinec krásně
vyšívá, takže není divu, že ukazuje látkové ubrousky, na které
vyšil zimní a vánoční motivy. „Je
to zvláštní, ale vyšívali především
kluci,“ dodává Lucie Lichá.
O prázdninách pak kromě výroby dárků klienti počítali a balili
tříkrálový cukr pro koledníky,
křídu a do malinkých sáčků vkládali titěrné kousíčky kadidla. V
každém musí být tři kousky. Tato
činnost prospívá jejich jemné motorice a zopakují si přitom i počty.
Ale i na tuhle práci musí být dostatek času.
Když je jí hodně najednou, klienti
se snadno unaví. Zatím mají času
dost a všichni se dušují, že balení
kadidla zvládnou a že vyrobí ještě
spoustu dárečků. A protože jsou
všichni šikovní, věříme jim.

„Den Charity Opava na zámku v Neplachovicích“ je název akce,
kterou pokračuje spolupráce Charity Opava s obcí Neplachovice.
Ta začala počátkem letošního června otevřením výstavy fotografií
fotosoutěže MŮJ SVĚT na zdejším zámku a pokračuje celodenním
setkáním s žáky zdejší základní školy a také s místními seniory.
Den Opavské Charity proběh- vyzkoušet si pomůcky pro nevidone na neplachovickém zámku mé nebo práci na hrnčířském kruve středu 7. října nadvakrát. Od hu z chráněných dílen. Pro žáky
9 hodin ráno se Charita Opava druhého stupně pak připravila
představí nejprve dětem Základní Lucie Vehovská z Občanské poškoly Neplachovice v programu s radny přednášku o dluhové pasti.
názvem „Co se v mládí naučíš…“ Podle ředitelky školy PaedDr. IvaDěti se v něm mohou setkat se ny Pavlíkové, byly na akci, o níž
seniory z našeho denního stacio- informovala své kolegy na úvodní
náře, nevidomými klienty z Vlaš- pedagogické radě k tomuto školtoviček, projít se s vodícím psem a nímu roku, jen pozitivní reakce.

Děti vystřídají od 14 hodin jejich
prarodiče, pro něž je nachystáno
„Odpoledne pro dříve narozené
- Charita Opava pro seniory Neplachovic“. Vyslechnout si mohou
přednášku Lucie Vehovské o pokoutních metodách prodeje zboží
na tzv. předváděcích akcích pro
seniory „Jak se nenechat okrást“,
kterou vystřídá manažerka Sekce
služeb seniorům a zdravotnických
zařízení Charity Opava Petra Thiemlová. Ta vystoupí s přednáškou
a besedou o službách Charity
Opava seniorům včetně přehledu
dávek a příspěvků na sociální péči.
Zpestřením budou jistě ukázky
masáže krku, poskytované zdarma
nevidomými maséry Wellness
centra Charity Opava a prodej
výrobků charitních chráněných
dílen.
Akce probíhá v rámci oslav udělení ceny NEZISKOVKA ROKU
2014 pod názvem „Rok 2015 s neziskovkou roku“.
Až do 5. října, kdy na zdejším
zámku uzavřou letošní návštěvní
sezonu, je ještě možno navštívit
výstavu oceněných fotografií fotosoutěže Charity Opava MŮJ
SVĚT, zachycující svět lidí sociální práce.

Do Tříkrálové sbírky 2016 zbývají už pouhé tři měsíce. Čas letí jako voda
a Charita Opava musí být připravena. Tak například výroba dárečků rozhodně nemůže zůstat na poslední chvíli, vždyť koledníci jich musí rozdat
několik tisíc. Klienti Radosti, kteří s dárky pomáhají, začínají s jejich výrobou už vzápětí po ukončení sbírky. Letos začali v únoru.
Vedoucí sociálně terapeutické
dílny Lucie Lichá nás vede ke stolům s rozloženými drobnůstkami
a dodává, že s prací uživatelů je
nadmíru spokojena. Dárky se líbí
i koordinátorce Tříkrálové sbírky Marii Gilíkové. „Radost nikdy
nezklame,“ usmívá se a bere do
rukou korálkové kytičky a motýlky, které si pozorně prohlíží. „S
korálky pracujeme hodně, klienti
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Chystáme setkání v Neplachovicích

Stane se
• Burza v Neškole
Tradiční a mezi maminkami
velmi oblíbenou burzu dětského oblečení pořádá v pátek 16.
října Mateřské centrum Charity Opava Neškola. V nabídce bude tak jako vždy spousta
pěkného a levného oblečení
pro děti z druhé ruky a to jak
pro kojence, tak i pro větší děti
do 12 let. Neškola bude v tuto
dobu také vybírat fleecové mikiny, povlečení, prostěradla a
barevné ubrusy. Sbírka je určena pro sociálně terapeutickou
dílnu Charity Opava Radost,
jejíž klienti z tohoto materiálu
tkají barevné koberečky. Akce
se koná v sídle Neškoly na Masarykově třídě 39 v Opavě od
8.30 do 12 hodin. Pro děti je po
celou dobu k dispozici herna s
dozorem.

• Pozvánka do klubu
Zajímavý program na říjen
připravil Klub svaté Anežky
– dobrovolné sdružení Charity Opava. Nejprve proběhne v
úterý 6. října oslava Mezinárodního dne seniorů, která začíná v 16 hodin. Na úterý 13.
října je naplánována beseda s
Ing. arch. Jiřím Horákem na
téma „Urbanistický vývoj města Opavy“. Akce začíná rovněž
v 16 hodin a obě se konají v
Klubu sv. Anežky na Kylešovské ulici 4. O týden později
20. října se senioři sejdou s P.
Dariuszem Gaczynskim, a to
v pastoračním středisku minoritského kláštera. V 16 hodin se
zde uskuteční přednáška „Minoritské misie v Paraguayi“.
Zvána je rovněž široká opavská

Napsali o nás

• Mraveneček
představí své služby

Denní stacionář pro děti a mládež s kombinovanými vadami
Mraveneček otevře v pondělí
21. září od 8 do 14 hodin v Neumannově ulici č. 3 své dveře
všem, kteří ho chtějí navštívit.
Přítomní poznají kromě interiéru budovy i používané Montessori pomůcky, metody alternativní komunikace, bazální
stimulaci a dostanou informace o rehabilitačním cvičení, canisterapii nebo o poskytované
základní ošetřovatelské péči.
Denní stacionář Mraveneček je
ambulantní sociální služba určená dětem a mladým lidem s
kominovaným postižením.
Opavský a hlučínský deník,
16. září 2015

Rok s neziskovkou Roku
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Leden
Leden 2015
2015

TŘÍKRÁLOVÝ
TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD
PRŮVOD OPAVOU
OPAVOU

Slavnostní
Slavnostníprůvod
průvodOpavou
Opavoukkzačátku
začátkuTříkrálové
Tříkrálovésbírky.
sbírky.Vystoupí
Vystoupíbubenický
bubenickýorchestr
orchestrBoris,
Boris,
pěvecký
pěveckýsbor
sborSluníčko
Sluníčkoaaherci
herciSlezského
Slezskéhodivadla
divadlavvOpavě.
Opavě.

Únor
Únor2015
2015

DLUHY
DLUHY DO
DO KONCE
KONCE ŽIVOTA?
ŽIVOTA?

Přednáška
PřednáškaObčanské
Občansképoradny
poradnyCharity
CharityOpava
Opavaoonebezpečné
nebezpečnépasti
pastidluhů
dluhůaaexekucí,
exekucí,
spojená
spojenásspromítáním
promítánímfilmu
filmu„SHIT
„SHITKREDIT“
KREDIT“oodluzích
dluzíchdo
dokonce
konceživota.
života.Ve
Vespolupráci
spoluprácissorganizací
organizacíČlověk
Člověkvvtísni.
tísni.

Březen
Březen2015
2015

MŮJ
MŮJ SVĚT
SVĚT

Slavnostní
Slavnostnívernisáž
vernisáž6.
6.ročníku
ročníkucelorepublikové
celorepublikovéfotografické
fotografickésoutěže
soutěžeCharity
CharityOpava
Opava
pod
podpatronací
patronacíprof.
prof.Jindřicha
JindřichaŠtreita.
Štreita.Historická
Historickábudova
budovaSlezského
Slezskéhozemského
zemskéhomuzea
muzeavvOpavě.
Opavě.

Duben
Duben2015
2015

JAK
JAK SE
SE STÁT
STÁT NEZISKOVKOU
NEZISKOVKOUROKU
ROKU

Přednáška
Přednáškaodborníků
odborníkůzzNadace
Nadacerozvoje
rozvojeobčanské
občanskéspolečnosti
společnostioometodice
metodiceřízení
řízeníprofesionální
profesionálníneziskové
neziskovéorganizace.
organizace.
Určeno
Určenopro
prozaměstnance
zaměstnanceneziskových
neziskovýchorganizací,
organizací,studenty
studentyi iširokou
širokouveřejnost.
veřejnost.

Květen
Květen 2015
2015

ODHALENÍ
ODHALENÍ DOMOVNÍHO
DOMOVNÍHO ZNAMENÍ
ZNAMENÍSV.
SV.JOSEFA
JOSEFAVVJAKTAŘI
JAKTAŘI

Slavnostní odhalení domovního znamení sv. Josefa na budově ředitelství Charity Opava.
Slavnostní odhalení domovního znamení sv. Josefa na budově ředitelství Charity Opava.

Červen
Červen2015
2015

POMOZTE
POMOZTE POSTIŽENÝM
POSTIŽENÝMDĚTEM
DĚTEM

14. ročník charitativního fotbalového utkání plného hvězd, pořádaného opavským Okresním fotbalovým svazem. Hřiště Kravaře.
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.
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
Září 2015
Lidová
oslava
k
výročí
založení Domu
Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
ZAHRADNÍ SLAVNOST
VEsv.
VLAŠTOVIČKÁCH

Celodenní
program
a občerstvení
pro děti
dospělé.
Lidová oslava
k výročí
založení Domu
sv. iCyrila
a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
Celodenní
program
a
občerstvení
pro
děti
i
dospělé.
Říjen 2015

O
DUŠEVNÍM
ZDRAVÍ PRO ZÁBAVU I POUČENÍ
Říjen
2015
Vystoupení
divadel
ZOOM
Místek ZDRAVÍ
a SLUNEČNICE BRNO v rámci Týdnů pro duševní zdraví:
CHRAŇME SI SVÉ Frýdek
DUŠEVNÍ

scénky o nástrahách světa, číhajících na duševně nemocné a muzikoterapie – léčba hudbou pro lidi s handicapem
Přednáška a beseda střediska Chráněné a podporované bydlení pro psychicky nemocné v rámci Týdnů pro duševní zdraví.

DEN
DEN CHARITY
CHARITY OPAVA
OPAVANA
NAZÁMKU
ZÁMKUVVNEPLACHOVICÍCH
NEPLACHOVICÍCH

Celodenní
Celodennísetkání
setkáníssžáky
žákyaaseniory
senioryNeplachovic
Neplachovic––přednášky,
přednášky,besedy
besedyooslužbách,
službách,masáže
masážezdarma.
zdarma.

Listopad
Listopad2015
2015

A
A JEŠTĚ
JEŠTĚ JEDNOU
JEDNOU KOSTEL,
KOSTEL,HOSPODA
HOSPODAAAPOSTEL...
POSTEL...AAZNOVU
ZNOVUSE
SEZ.
Z.CZENDLIKEM
CZENDLIKEM
Známý
Známýkatolický
katolickýkněz
knězchtěl
chtělloni
lonina
nabesedě
beseděssobčany
občanyOpavy
Opavypředstavit
představitsvou
svounovou
novouknihu
knihu„Postel,
„Postel,hospoda
hospodaaakostel“,
kostel“,
ale
alenestačil
nestačiljijinapsat.
napsat.Pro
Provelký
velkýúspěch
úspěchaana
napřání
přánípublika
publikaproto
protopřijede
přijedeznovu,
znovu,tentokrát
tentokrátsnad
snadi issknihou.
knihou.
AAopět
opětho
hodoprovodí
doprovodífinalista
finalistasoutěže
soutěžeČesko
ČeskoSlovensko
Slovenskomá
mátalent
talentPavel
PavelHelan.
Helan.

SEXUALITA LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Prosinec 2015

Workshop Mgr. Hany Hudákové, DiS, pořádá Sociálně terapeutická dílna RADOST.

STÁLE O SOBĚ VÍME, OTČE JOSEFE...

Prosinec
2015 z díla Msgre. Josefa Veselého, opavského děkana, vězně svědomí, básníka,
Literární pásmo

STÁLE
O SOBĚ
OTČE JOSEFE...
držitele Řádu
TGM III. VÍME,
třídy a spoluzakladatele
Charity Opava.

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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Rozhovor měsíce

„Chceme se zviditelnit před veřejností,“
říká o novém e-shopu vedoucí CHD Vlaštovičky Marie Bennková

E-shop charitních chráněných dílen prošel loni velkými změnami. Hned na první pohled je patrné, že má novou přehlednější grafiku a také nové jméno. To zní JV-art. Písmena JV nebyla
vybrána náhodně, mají svůj význam, protože se jedná o e-shop
dvou středisek - Chráněných dílen svatého Josefa v Jaktaři (J) a
Chráněné dílny Vlaštovičky (V). Smyslem změn je snaha přiblížit se ostatním e-shopům na internetu a posunout se tak o krok
kupředu. Cílem je pak více se zviditelnit široké veřejnosti a nalákat potencionální zákazníky, kterými by mohly být i firmy, jimž
dílny nabízejí rovněž zakázkové a kompletační práce. Celkově
lze říci, že provoz e-shopu se zmodernizoval. Zákazníci vítají
jednodušší obsluhu a lepší přehlednost. O e-shopu jsme si povídali s vedoucí Chráněné dílny Vlaštovičky Marií Bennkovou.
Jak dlouho e-shop provozujete?
Kdo přišel s touto myšlenkou?
E-shop vznikl v roce 2010, už tedy
funguje pět let. Přispěl nám na něj
Úřad práce Opava. S tou myšlenkou jsem přišla já, chtěla jsem eshopem rozšířit prodej výrobků k
lidem, kteří se nedostanou k nám
do obchůdku a na prodejní akce,
kam jezdíme prodávat. Hodně se
nám osvědčilo rozdávání letáčků
na různých tržních akcích. Zákazníci, kteří si u nás nakoupili zboží
nebo se přišli jen tak podívat, si
mohli výrobky prohlédnout v klidu doma a případně si i objednat.
Také firmy, když hledají k vánocům dárkové předměty, často říkají, že hledají na internetu a prostřednictvím e-shopu si nás našly.
Kdo stál za změnami a proč jste
se k nim rozhodli? Neztratili jste
s novým názvem dosavadní zákazníky?
Ke změnám jsme se rozhodli,
protože jsme chtěli e-shop zmo-

dernizovat a zviditelnit. Na podkladech pro designera a webmastera pracovaly intenzivně dvě naše
zaměstnankyně, paní Veronika
Šugarová a paní Kamila Kupková,
které nafotily i fotografie na první
stranu a k jednotlivým kategoriím.
Také výrobky na e-shop si fotografují samy. Dosavadní zákazníci se
k nám vracejí a přibývají také noví,
kterým se naše výrobky velmi líbí.
Dostáváme kladné reference.
Splnil nový e-shop svůj účel? Získali jste více objednávek?
Účel plní, oproti loňskému roku
máme více objednávek a přáli bychom si, aby jich i nadále přibývalo. Jsme v období, kdy začínáme
řešit vánoční zboží a očekáváme
větší nárůst poptávky.
Co všechno nabízíte? Bude na
Vánoce v nabídce nové zboží?
Nabízíme textilní a keramické výrobky, ale také práce na zakázku.
Nové zboží doplňujeme během

celého roku. Na Vánoce se připravujeme a průběžně vkládáme péefka a textilní výrobky s vánočními
motivy.
Co jde nejvíc na odbyt?

E-shop zpočátku sloužil jen vaší
dílně. Teď už dva roky na něm
nabízejí zboží i Chráněné dílny
sv. Josefa. Jak se vám spolupracuje?

V e-shopu jsme vždy nabízeli zboží obou dílen. E-shop byl dříve v
pozadí, ale postupem času jsme se
chtěli více zviditelnit lidem, kteří
rádi nakupují na internetu. Před
třemi lety se naše spolupráce s
Chráněnými dílnami sv. Josefa
prohloubila a probíhá velmi dobMůžete našim čtenářům vysvět- ře i nadále.
lit, jak vlastně e-shop pracuje?
Keramika je křehké zboží, jak
Zákazník si v e-shopu vybere zbo- musíte výrobky balit, aby se cesží a odešle objednávku. Adminis- tou nepoškodily? Nestává se to?
trátorka zakázku přijme a předá
buď do výroby nebo chystá ze Výrobky balíme do krabic, někdy
skladu. Pokud má zákazník speci- i do dvou. Vystýláme je papírem
fické požadavky, kontaktujeme ho a také balíme velmi pečlivě do
a dojednáme podrobnosti. Když je bublinkové fólie. Pokud se jedzakázka hotová, zabalí se a odešle ná o keramiku, posíláme zboží s
poštou. O odeslání je zákazník in- označením „křehké“ a s pojištěformován. O chod e-shopu se sta- ním. Občas něco nevydrží, tuto
rá paní Veronika Šugarová, která zkušenost jsme bohužel už řešikomunikuje se zákazníky, vyřizuje li, ale pochybení nebylo na naší
detaily objednávek a hlídá dodr- straně. V tomto případě řešíme
žení termínů. Spolupracuje s paní objednávku individuálně se záKamilou Kupkovou z Chráněných kazníkem a dopravcem.
dílen sv. Josefa, která fotí výrobky
a vkládá fotografie do e-shopu. Bude se e-shop nadále vyvíjet?
Pokud se jedná o zboží na objed- Jakým směrem? Na co se mohou
návku, máme na zhotovení čtyři zákazníci v budoucnu těšit?
týdny – to se týká především keramických výrobků, které potřebují Máme ještě určité požadavky,
nějakou dobu na výrobu, schnutí které by měly zkvalitnit stránky
a vypálení. Většinu zboží se však a také ulehčit výběr a nákup výsnažíme mít skladem aby zákaz- robků. Samozřejmě, že se neustále
ník na svou objednávku dlouho snažíme vymýšlet nové výrobky a
nečekal.
inovovat stávající.
Největší poptávka je po dekoračních koulích na svíčku a andělech.
Lidé si také často objednávají zahradní keramiku, ale i drobnosti,
jako jsou péefka, srdíčka, sluníčka
a magnety.
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0 DUŠEVNÍM
ZDRAVÍ

PRO ZÁBAVU I POUČENÍ
NETRADIČNÍ SETKÁNÍ V RÁMCI
TÝDNŮ PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

- DIVADLO ZOOM FRÝDEK MÍSTEK – Scénky o nástrahách světa,
číhajících na lidi s duševním onemocněním
- DIVADLO SLUNEČNICE BRNO – Muzikoterapie aneb
Léčba hudbou pro lidi s handicapem
Opava, Obecní dům, Ostrožná 46, Sál purkmistrů
čtvrtek 22. října 2015, od 13 – 15.30 hodin
Vstupné dobrovolné
Akci pořádá Chráněné a podporované bydlení
pro duševně nemocné Charity Opava
ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací OKO
v rámci oslav udělení ceny NEZISKOVKA ROKU 2014
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hyde park

Hasičská zástava z Charity

Milion pět set devadesát tisíc pět set šedesát šest stehů bylo třeba k
vyšití oboustranné hasičské zástavy s vyobrazením svatého Floriána,
kterou vyrobili v charitních Chráněných dílnách sv. Josefa pro Sbor
dobrovolných hasičů v Litultovicích.
Je to již druhá zástava, kterou v několik let jsme uvažovali o novém
dílnách vyšívali. Tu první si loni hasičském praporu. Letos jsme totiž
objednal Sbor dobrovolných ha- oslavili 130. výročí založení sboru.
sičů Uhlířov ke stodvacátému vý- Až v roce 2014 jsme viděli na svěročí založení sboru. Práci Petra cení praporu v Uhlířově prapor,
Bsirského a vedoucího dílen To- vyrobený ve vašich chráněných dílmáše Rychlého pochválil nedávno nách. Na první pohled nás nadchl
náměstek starosty a jednatel SDH jak zpracováním, tak i cenou. Za
Uhlířov Jan Vavrečka: „Zástava je vydatného přispění vašich zaměstkrásná, mnoho lidí ji obdivovalo a nanců se podařilo vytvořit návrh
my jsme Charitu Opava rádi dopo- na zástavu, kterou jste precizně
ručili dál.“ Právě na toto doporu- ušili a vyšili. Rovněž jsme u vás
Festival v magickém prostředí zámku v Hradci nad Moravicí bude čení dali dobrovolní hasiči z Li- nechali vyrobit keramické plakety,
mít opět svou zimní variantu. Po velmi úspěšném letním Hradeckém tultovic. Potvrdil nám to starosta které jsme předávali našim příznivslunovratu, korunovaném výjimečným koncertem Lenky Dusilové, SDH Litultovice Jan Pavlíček: „Už cům. Děkujeme.“
se 7. listopadu v 18 hodin můžete zase setkat se skvělou muzikou.
Loňský zimní slunovrat měl lo- hlavní hvězdou celého setkání
gický důvod – ředitel Hradecké- budou slovenští Longital, skupina
ho slunovratu a sponzor Charity známá nejen v bývalém ČeskosloOpava Vašek Müller produkoval vensku ale i daleko za jeho hranidesku Půljablkoně a toto album se cemi. Longital hrál již ve dvanácti
v Hradci křtilo. Podobná slavnost- zemích Evropy, ale i v Americe a
ní chvíle se uskuteční i letos. „Ano, Kanadě. Kapela mimo jiné otvírabudeme křtít nové LP koncertní la letošní Colours of Ostrava.
senzace letošní sezóny – opavské Předprodej: vstupenky@hradecskupiny Ladě. Deska Lešť již vyšla kyslunovrat.cz, VAMA Opava,
na CD a patří k nejlepším albovým Komárovská 9, Obecní dům Opapočinům letošního roku bez ohledu va, Sluna Opava, Turistické informační centrum Hradec nad Morana žánry,“ uvedl Václav Müller.
V rámci večera vystoupí ještě do- vicí, Zámek Hradec nad Moravicí
mácí Munroe, Marie Puttnerová – 250,- Kč, na místě 350,- Kč. Fas kapelou Kein Art Ensemble a cebook.com/hradeckyslunovrat.

Zimní slunovrat v Hradci

Šicí stroje přinesou do Vlaštoviček více práce

Chráněná dílna Vlaštovičky má čtyři nové průmyslové šicí stroje.
Dosáhne tak lépe na zakázky firem, které požadují nejvyšší kvalitu provedené práce, a co víc, v chráněné dílně vznikne pět nových pracovních míst pro švadleny se zdravotním znevýhodněním.
Přispěly k tomu jak zmíněné šicí výrobních a skladovacích prostor
stroje, tak rekonstrukce dílny. a zároveň zlepšilo sociální zázemí
Sklepní prostory, v nichž byl ne- zaměstnanců.
příliš využívaný bazén, se pro- Rekonstruovanou chráněnou dílměnily v keramické dílny a kom- nou, která je svým zaměřením
pletaci výrobků, což následně koncipována jako dílna pro lidi s
vyřešilo nedostatečnou kapacitu nejtěžším handicapem, nás pro-

vedla její vedoucí Marie Bennková. V keramice vládne spokojenost. Zaměstnanci si považují
především dostatek místa a klid
pro práci, podobné je to i v šicí
dílně. Tady se právě šijí pyžama
pro firmu RESTLESS s.r.o. Opava. Jana Bolíková, která obsluhuje
jeden z nových šicích strojů - pětinitný overlock, si práci na stroji
pochvaluje. Vzhledem k tomu, že
na podobném overlocku již šila, se
nemusela učit nic nového a šití jí
jde pěkně od ruky. Vedle stroje se
jí kupí hotové pyžamové kabátky.
„Zakoupením pětinitky jsme si doslova vytáhli trn z paty. Ušijeme na
něm celý výrobek od prvního do
posledního stehu, což na čtyřnitce, kterou jsme dosud měli, nešlo.
Často jsme kvůli tomu stáli. Teď
jsme schopni splnit nejnáročnější
požadavky firem na šití pracovních
oděvů, a přijímat objednávky, které jsme dříve nemohli brát, protože
firmy trvaly na entlování právě na
pětinitce,“ vysvětluje vedoucí Ma-

rie Bennková a ukazuje na hotovém výrobku, jak stroj oentluje
šev a ještě jej přišije.
Kromě pětinitného overlocku
jsou v šicí dílně instalovány další tři nové stroje. Jeden je určen
na ozdobné a pružné šití, další je
dírkovací a poslední je knoflíkovačka.
Všechny tyto stroje významně
pomohou Chráněné dílně Vlaštovičky v navýšení výroby. Pět
zdravotně znevýhodněných žen
z Opavska se pak může těšit na
novou práci.
Rekonstrukce i vybavení chráněné dílny bylo financováno z evropského projektu „Rozvoj sociálních služeb a chráněných dílen
Charity Opava“, který podpořila
Regionální rada Moravskoslezsko.
Objednávky u Chráněné dílny
Vlaštovičky je možno učinit na
telefonech 553 793 459 nebo 739
002 711 či mailem chdv@charitaopava.cz.
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EVROPSKÝ PROJEKT
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Rozvoj sociálních služeb a chráněných dílen Charity Opava
skladovacích prostor, zlepšit sociální zázemí zaměstnanců (cílové skupiny), zrychlit výrobu pořízením
nového výkonného průmyslového
šicího stroje a nahrazení tak starého šicího stroje typu hobby zařízení, vytvořit potenciál pro udržení
stávajících pracovních míst v dílně,
navýšit počet pracovních míst o 3
osoby se zdravotním postižením
(na různé velké částečné pracovní
úvazky) a umožní navýšit výrobu
dílny o velkokapacitní šití košil a
dalších oděvů.

Sedm sociálně zaměřených projektů, které zlepší život lidí se zdravotním a sociálním postižením, pomáhá rozjet v Moravskoslezském kraji evropská dotace v celkové výši 25 milionů korun. Evropský příspěvek schválila 5. března 2015 Regionální rada Moravskoslezsko. Mezi sedmi úspěšnými organizacemi
je také Charita Opava, díky čemuž se bude moci na Opavsku modernizovat a vybavit několik sociálních
zařízení, což do našeho regionu přivede investice v celkové výši 5,4 milionu korun a pomůže zřídit nová
pracovní místa. Projekt byl podpořen v rámci operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko,
prioritní osa Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastruktura veřejných služeb, podoblast
Chráněná dílna sv. Josefa
podpory Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, Výzva č. 2.1-35 Infrastruktura rezidenčních, terénní
Nákup vybavení - 1 ks průmysloa ambulantní služby a chráněné dílny.
vého vyšívacího stroje.
CÍLE PROJEKTU:
potřeby klientů chráněné dílny
které budou nově bydlet v bytech Nákup 1 ks nového specifického
Hlavní cíle projektu
- Chráněná technická dílna - poří- chráněného bydlení.
pětimístného dopravního pro- výstavba, rozvoj zázemí a ma- zení 2 průmyslových skartovacích
Charitní pečovatelská služba
středku pro potřeby zaměstnanců
teriálního vybavení pobytových strojů, 1 filtračního zařízení a 1 Nákup 4 ks nových osobních auto- chráněné dílny.
zařízení poskytujících služby so- demagnetizátoru (magnetická pec mobilů na palivo CNG pro potře- Přínos – umožní uspokojit pociální péče a služby sociální pre- určená k likvidaci dat)
by pečovatelek, které jezdí do teré- ptávku po vyšívacích zakázkách v
vence dle zákona č. 108/2006 Sb. a
nu a zajišťují tuto sociální službu rychlé a požadované kvalitě, udržet
VÝSTUPY PROJEKTU:
pozdějších předpisů
přímo u klientů v bytech
stávající pracovní místa v dílně.
(Modrá označuje
- výstavba, rozvoj zázemí a maPřínos – aktivita umožní zkvalitnit Nově pořízený osobní automobil
již realizované projekty)
teriálního vybavení zařízení poposkytovanou službu směrem ke nahradí staré vozidlo a umožní běskytujících terénní a ambulantní Chráněné a podporované byd- klientům, podstatně zjednoduší do- hem celého roku spolehlivě převážet
služby soc. péče a služby sociální lení pro duševně nemocné – ná- pravu ke klientům sociální služby, zaměstnance (klienty) na prodejní
prevence dle zákona č. 108/2006 sledná péče pobytovou formou zejména pro ty pečovatelky, které v trhy a akce. Použitím alternativníRekonstrukce půdního prostoru současné době nemají osobní au- ho pohonu se výrazně sníží náklady
Sb.
- výstavba, rozvoj zázemí a ma- objektu v majetku Charity Opava tomobil k dispozici a na schůzky s na pohonné hmoty a rovněž dopad
teriálního vybavení chráněných na ulici Přerovecká 65/36 v Opa- klienty musí využívat MHD. Bude na životní prostředí bude příznidílen dle zákona o zaměstnanosti vě – Suché Lazce a vybudování rovněž umožněn převoz kompen- vý. Pořízení nového průmyslového
zde 1 bytové jednotky se 2 pokoji začních pomůcek, který nebyl do- vyšívacího stroje umožní vytvořit
435/2004 Sb.
se samostatným WC, vlastní kou- pravou MHD možný. Bude možné 2 nová pracovní místa na částečSpecifické cíle projektu
- rozvoj zázemí v rámci sociální pelnou, společnou kuchyňkou s navýšit kapacitu navštívených kli- ný pracovní úvazek pro 2 osoby se
služby následné péče pobytovou jídelním stolem a společenskou entů a tím uspokojit poptávku po zdravotním postižením.
formou pro duševně nemocné – místností. Do pokojů bude poří- službě. Tři ze čtyř nových osobních
rekonstrukce půdních prostor na zeno základní vybavení.
automobilů nahradí již staré a neChráněná technická dílna
2 pokoje v 1 bytové jednotce se sa- Přínos – aktivita podporuje zvý- spolehlivé automobily, které budou Nákup 2 ks průmyslových skartomost. soci. zařízením, společnou šení samostatnosti cílové skupiny, vyřazeny. Navíc bude tedy pořízeno vacích strojů
kuchyňkou, společenskou míst- nácvik dovedností, pomoc při za- 1 vozidlo.
Nákup 1 ks filtračního zařízečleňování se do běžného života.
ností a základní vybavení pokojů
ní (pro kontinuální odprašování
Chráněná dílna Vlaštovičky
- pořízení materiálního vybavení
místnosti při skartaci)
pro službu sociální rehabilitace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro Rekonstrukce sklepních prostor Nákup 1 ks demagnetizátoru
fungující v rámci Domu sv. Cyrila zrakově postižené ve Vlaštovič- objektu:
(magnetická pec k likvidaci dat)
a Metoděje pro zrakově postižené kách – služba sociální rehabilita- Demolice – odstranění příčky v Přínos u činnosti skartace dokuve Vlaštovičkách - pořízení nové- ce terénní a ambulantní formou 1.PP a vybourání částí několika mentů – aktivita projektu umožní
ho specifického dopravního pro- Nákup 1 ks nového specifického příček v 1.NP, vybourání stávají- rozšířit možnosti skartace za soustředku pro potřeby klientů služby sedmimístného dopravního pro- cího bazénu v 1.PP a zasekání no- časného snižování závislosti na
středku na palivo CNG pro potře- vých svodů potrubí WC do pod- zpracování elektroodpadů (sledosociální rehabilitace
lahy 1.PP
- pořízení materiálního vybavení by klientů
vání trendu ubývání poptávek na
pro terénní sociální službu fun- Přínos – aktivita umožní pracov- V 1.PP – budou se nacházet 2 ke- zpracování elektroodpadů) a tím
gující jako Charitní pečovatelská nicím v sociálních službách dostat ramické dílny (přesunou se zde z udržet stávající počet pracovních
služba – pořízení čtyř osobních se bez problémů ke klientům, kteří přízemí), šatny se sociálním záze- míst. Silnější a výkonnější skartoautomobilů pro potřeby pečovate- službu využívají a bydlí mimo ob- mím pro muže, sklady, technická vací stroje přispějí ke zkvalitnění
lek, které jezdí do terénu a zajišťují jekt Domu sv. Cyrila a Metoděje místnost, elektrozovodna a míst- skartace a v budoucnu umožní certuto sociální službu přímo u klien- pro zrakově postižené ve Vlaštovič- nost s vypalovacími pecemi na tifikovat celé pracoviště.
kách. Aktivita umožní také společ- keramiku.
tů v bytech
Přínos u činnosti demagnetizace
- rozvoj zázemí a materiálního vy- nou přepravu klientů využívajících V 1.NP – zde zůstanou stávající – nová služba, která vznikne reabavení chráněných dílen Charity službu sociální rehabilitace mimo šicí dílny, garáž / sklad a šatny se lizací projektu. Jedná se o činnost
objekt Domu sv. Cyrila a Metoděje, sociálním zázemím pro ženy
Opava
demagnetizace dat na HDD, SSD
umožní společnou přepravu klientů Dispoziční řešení beze změny
- Chráněná dílna Vlaštovičky
disky, disketách magnetických pás- rekonstrukce sklepních prostor na plánované akce, výlety, besedy Nákup nábytku – regály (25,5 m kách, atd. pomocí nově pořízeného
objektu, pořízení nábytku, poříze- ve školách, v objektech jiné sociál- regálu o 6 policích), 1 ks stolu
zařízení – demagnetizátoru.
ní 3 průmyslových šicích strojů a 1 ní služby, umožní denní přepravu Nákup 3 ks průmyslových šicích
klientů na nákupy, úřady, k lékaři, strojů včetně osvětlení a 1 ks knof- CELKOVÁ VÝŠE NÁKLADŮ:
knoflíkovacího stroje
- Chráněná dílna sv. Josefa - po- atd. Od roku 2015 budou službu líkovacího stroje
7 417 164,97 Kč
řízení 1 průmyslového vyšívacího sociální rehabilitace terénní a am- Přínos – aktivita umožní dlouho- VÝŠE DOTACE: 5 369 829,41 Kč
stroje a 1 specifického pětimíst- bulantní formou využívat další době vyřešit nedostatečnou kapa- DOBA REALIZACE: 5. 3. 2015 ného dopravního prostředku pro 3 osoby se zrakovým postižením, citu prostoru, jak výrobních, tak i 31. 5. 2016

Karmelitánské Nakladatelství
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20% sleva

na knihy
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lství
nakladate

otevření nového
křesťanského
knihkupectví
U Sv. Vojtěcha
ěstí 10
Dolní nám
Opava

15
6. října 20
v 17:30

✓ slavnostní mše svatá, kterou bude
v kostele sv. Vojtěcha celebrovat
P. Daniel Vícha
✓ úvodní slovo ředitelka
Karmelitánského nakladatelství
Anne-Marie Nedoma
✓ představení knižní produkce
šéfredaktorka Kateřina Lachmanová
✓ přípitek a občerstvení zajištěno
✓ dárek pro první návštěvníky
www.facebook.com/knihkupectviuvojtecha

email: opava@kna.cz | otvírací doba: PO - PÁ 8 - 18 | odběrné místo: www.ikarmel.cz
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Burza oblečení v neškole

Charita Opava
NEŠKOLA, Masarykova 39, Opava
1. poschodí Minoritského kláštera

DĚTSKÁ BURZA
OBLEČENÍ
MAMINKY,

nakupujte výhodně

pro své dětičky a miminečka!
v pátek 16. října 2015 od 8.30 do 12 hodin
KDE: mateřské centrum NEŠKOLA v centru Opavy, Masarykova 39,
(vchod přes faru kostela sv. Ducha)
prožijte příjemné dopoledne s nakupováním
v době burzy možnost využití herny pro děti s dozorem
kafíčko, pokec s maminkami
Máte-li doma nepotřebné
fleecové oblečení, povlečení a barevné
ubrusy přineste je do Neškoly pro klienty
sociálně terapeutické dílny Radost, kteří
z nich tkají koberečky!

Těšíme se na Vás! Těšíme se na Vás! Těšíme se na Vás!
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LIDÉ

12

Inzerce Charity

Společenská kronika

Informace
• Mše svaté za Charitu
Mše svaté za Charitu Opava se
konají pravidelně vždy v úterý
v kapli na faře v Jaktaři. Mše,
které celebruje otec Petr Kříbek,
začínají v 7.00 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.

Informace

Blahopřejeme

Zaznamenali jsme

* Narozeniny v říjnu

Krásné narozeniny vám chceme přát, ať máte spoustu lásky komu
dát, ať štěstí a úsměv na tváři vás na cestě životem provází. V říjnu oslaví své narozeniny tito zaměstnanci: Jaroslava BAIEROVÁ,
Marie BAJUŽÍKOVÁ, Milena ČEVOROVÁ, Alena FICAJOVÁ,
Petr GIBES, Jana GLABASŇOVÁ, Zuzana JANKŮ, Pavel KOSAK,
Ludmila KRPCOVÁ, Jiřina MENŠÍKOVÁ, Romana NAJVERTOVÁ, Ester SCHAFFARTZIKOVÁ, Lucie SCHINDLEROVÁ a Hana
SOMMEROVÁ. Vše nejlepší přeje
redakce
* Všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky přeje své kolegyni Haně
SOMMEROVÉ, která 28. října oslaví své narozeniny
kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

• Orel zve

Orel jednota Stěbořice zve do
posilovny, a to od pondělí do
čtvrtku v době od 17 do 20 hodin pod vedením instruktora.
Pátek, sobota a neděle dle telefonické domluvy. Kontakt na
instruktory: T. Řehulka 731 057
616, J. Klimeš 720 400 442. Cena
vstupu je 50,- Kč, cena deseti
vstupů 400,- Kč.

č. 9 - Říjen 2015

* V říjnu oslaví narozeniny Marie BAJUŽÍKOVÁ. Zvonky zvoní, svět se směje a každý ti dneska přeje štěstí, zdraví, pohodu, vždycky dobrou
náladu. Všechno nejlepší k narozeninám přeje
naší stále veselé a milé Marušce
kolektiv Radosti

• Úspěch v Kunštátě

• Senioři slavili svátek

Pracovnici Domu sv. Cyrila a Metoděje Markétě Smějové (na snímku
vpravo) se 18. září narodilo první miminko - holčička Karolínka, která
vážila 3,70 kg a měřila 50 centimetrů. Blahopřejeme a přejeme zdraví.

Listárna
Milí přátelé,
děkujeme za pozvání na oslavu u příležitosti 19. výročí. My
jsme ovšem návštěvu Vlaštoviček
uskutečnili s předstihem již 16. 9.
Několik dnů jsme se totiž toulali
Vašim krásným krajem a zavítali jsme neohlášeni i k Vám do
Domu. Díky vzácné průvodky-

Pracovníci a klienti Domu sv.
Cyrila a Metoděje byli osloveni, aby se zúčastnili zážitkového semináře pro žáky dvou
šestých tříd v Základní škole
na Cihelní ulici v Bruntále, který se uskutečnil počátkem září.
Děti se seznámily se životem
nevidomých, s jejich kompenzačními pomůckami a dověděly se vše o chráněném bydlení
ve Vlaštovičkách. Nejvíce děti
zaujal vodící pes Lucky, který předvedl, co všechno umí.
Nakonec si žáci s klapkami
na očích vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je podepsat se
poslepu, nalít si čaj či chodit
s bílou holí. Mohli si také vyzkoušet na Pichtově psacím
stroji napsat svoje jméno. Seminář měl u dětí velký úspěch
a všechny se do něj aktivně zapojily. Velké obohacení to bylo
nejen pro šesťáky, ale také pro
nevidomé klienty z Vlaštoviček
Sašu a Hanku, kteří zavzpomínali na svá školní léta.

• Na konferenci muzeí

Chráněné dílny sv. Josefa zaznamenaly opět po roce úspěch
na prestižním hrnčířském jarmarku v Kunštátě. Za dva dny
prodali trhovci – čtyři zaměstnanci a dva dobrovolníci - zboží
za 178.420,- korun, a to přesto,
že letos neměli stánek přímo na
náměstí, ale ve dvoře.

Denní stacionář pro seniory
oslavil Mezinárodní den seniorů posezením v restauraci
Merlin na Nákladní ulici. Jak
uvedla vedoucí stacionáře Jana
Řehulková, klienti byli nadmíru
spokojeni.

• Zážitkový seminář

ni v „bílém“ jsme měli tu zvláštní
možnost projít se jím od sklepa až
nahoru. Byli jsme překvapeni výstavností a promyšleností jednotlivých pater, počtem lidí pracujících
v dílnách, ale především klidem a
jakousi zvláštní pohodou a nečekaným optimizmem, vyzařujícím z
Vašich lidí. Byl to pro nás, pro lidi

Pište nám!

denně masírovanými hroznými
zprávami, horory, nevraživostí a
zlobou, opravdu nevšední zážitek. Váš Dům nám bude denně
připomínat těch pár věcí, které
jsme si u Vás koupili. Přejeme
vám úspěšné oslavy
Věra a Jiří HOSTKOVI, Vlašim

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

Dvoudenní konference v Národním muzeu v Praze pod
názvem „Muzea bez bariér“ se
zúčastní zástupce ředitele Charity Opava Tomáš Schaffartzik.
Na konferenci, jejíž podtitul zní
„Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace“ přednese příspěvek o fotosoutěži
MŮJ SVĚT, která právě vstupuje do osmého ročníku. Fotosoutěž, jejímž patronem je fotograf
Jindřich Štreit, je určena zaměstnancům, klientům a dobrovolníkům Charit celé České
republiky a několik posledních
let ji prezentujeme v úzké spolupráci se Slezským zemským
muzeem. Právě toto muzeum
je spolu s Národní muzeem a
Moravským zemským muzeem
pořadatelem konference, která
probíhá v rámci akce „200 let
muzejnictví“.

• Seniorky pomáhaly
Srdečně děkujeme seniorkám
Jaromíře Matýskové, Vlastě
Žaludové, Anně Víchové, Jiřině
Ondraschkové, Anně Weissové
a sestře Duli Schneiderové, které v září pomáhaly balit zásilky
Vlaštofky pro charitní dárce.
Václav BURDA,
Dům sv. Cyrila a Metoděje

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. Říjen 2015.

