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CITÁT MĚSÍCE: “Však kdyby něco, víme o sobě...“
Msgre. Josef Veselý (opavský děkan 1929 - 2010)

Charita bude vzpomínat
na otce Josefa Veselého

Charita Opava se vrací ke svým kořenům. Vzpomínkovým večerem
na otce Josefa Veselého, nazvaným „Stále o sobě víme, otče Josefe...“ uzavře celoroční pásmo akcí pro občany z názvem ROK 2015
S NEZISKOVKOU ROKU. Setkání proběhne v neděli 22. listopadu
v 19.30 hodin v kapli Marianum, verše Josefa Veselého přednese
Alfréd Strejček.
Od úmrtí otce Josefa Veselého, kup otec Korec tajně vysvětil za
kněze, vězně svědomí, básníka a v kněze. Propuštěn byl v roce 1965
neposlední řadě spoluzakladatele a pracoval jako dělník. Teprve v
Charity Opava, letos uplynulo již letech 1968 – 1970 mohl dokončit
pět let. Své pozemské bytí ukončil svá teologická studia. Otec Josef
ve věku osmdesáti let, krátce poté, Veselý byl řadu let opavským děkaco převzal z rukou prezidenta Vác- nem. Ve své pastorační činnosti se
lava Klause řád T. G. Masaryka III. soustředil především na nemocné,
třídy za zásluhy o rozvoj demokra- děti a rodiny. V roce 1991 mu byl
cie a lidská práva.
udělen titul monsignore.
Bývalý režim znemožnil otci Ve- Samostatnou kapitolou jeho živoselému teologická studia, byl ta byla účast a především pomoc
dlouhodobě pronásledován a v při vzniku Charity Opava. S jeho
roce 1961 byl zatčen za členství ve svolením totiž ještě před sametospolečenství Vladimíra Neuwir- vou revolucí vznikla „Služba křestha. Ve vykonstruovaném procesu ťanské pomoci“, první dobrovolná
byl téhož roku odsouzen na 13 let služba, na jejichž základech pak
vězení. Ve valdické věznici jej bis- povstala Charita Opava. Otec Jo-

+

LISTOPAD

Akce o duševním zdraví

sef Veselý pak po celou následující
dobu až do své smrti zůstává Charitě nablízku. Uznání si zaslouží
také jeho básnická tvorba, za níž
se mu dostalo i několik ocenění.
V roce 2001 obdržel Cenu Petra
Bezruče a v roce 2005 mu Česká
biskupská konference udělila cenu
za duchovní literární činnost. Původně Msgre. Josef Veselý publikoval řadu básní a textů jako bibliografie a soukromé tisky, knižně
začaly jeho verše vycházet až po
roce 1989. Mezi nejvýznamnější
díla patří například kolekce sbírek Kamínky do mozaiky (1992) a
Znamení (1992, 1994).
Kromě básní vydává otec Veselý
rovněž monografie věnované málo
známým lidem, kteří zvláště v minulosti vykonali mnoho dobrého a
nenechali se zlomit tehdejší ideologií. Jen díky němu tak nezapadnou v zapomnění jména a osudy
lidí jako Alžběta Jarošová, dr. Antonín Satke, MUDr. Olga Tělupilová, páter Jindřich Janáček, páter
František Vičar a další.
Zatím poslední knihou, která vyšla,
je soubor jeho básní a textů, doplněná o fotografie Imricha Vebera
a nazvaná Víme o sobě. Tato slova
otec Veselý rád používal například
při loučení s blízkými lidmi, prostě
patří k němu a proto se vzpomínkové pásmo na tohoto vzácného
člověka nazývá právě „Stále o sobě
víme, otče Josefe...“
S jeho verši vystoupí v programu
herec a recitátor Alfréd Strejček a
zazpívají Chrámový sbor Opava
a Pěvecký sbor Stěbořice pod vedením Karla Kostery. Srdečně vás
zveme.
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Narůstá administrativa

Stále narůstá administrativa v komunikaci s úřady.
Přes sto návštěvníků dorazilo ve čtvrtek 22. října
na akci „O duševním zdraví pro zábavu a poučení“, Výkazy, hlášení, evidence… To vše nám přidává prákterou pořádalo v Obecním domě v Opavě v rámci ci. Nutnost nových předpisů je často zdůvodňována
snahou o zlepšení organizace. Tady by se ale slušelo
týdnů pro duševní zdraví Chráněné a podporovapřipomenout jeden z Murphyho zákonů byrokracie:
né bydlení pro duševně nemocné Charity Opava.
Administrativní práce, reorganizována kvůli zefekA nelitovali – ve dvou kulturních představeních na
tivnění, je za chvíli navlas podobná té původní.
ně čekal netradiční kulturní zážitek plný zábavy.

Slovo ředitele
Dušičky

O Dušičkách
vždy vzpomínám
na
všechny, kteří
v mém životě
hráli
nějakou roli a už
tady nejsou.
Modlím se za jejich klidné odpočinutí a zároveň je to tak trochu
čas vyčistit si hlavu od věcí, které
v životě až tak důležité nejsou.
O to víc pak mohu myslet na to
podstatné. Často v takových chvílích přemýšlím o našich sestrách z
Charitní ošetřovatelské služby a z
Pokojného přístavu. Jejich práce
je nesmírně zodpovědná a často
i smutná. Týdny a měsíce navštěvují své klienty a umožňují jim
pobývat doma v rodinném kruhu,
místo aby museli ležet v nemocnici, v prostředí, které bývá dost
neosobní a rozhodně nevyhovuje
potřebám a přáním člověka, který
se již blíží ke konci svého pozemského života. Sestřičky, které se
na ten čas stávají doslova členy
rodiny svých klientů, podobně
jako jejich blízcí – i ony těžce nesou fakt, když se klientům přitíží
nebo když odejdou na věčnost.
Velice si vážím všech rodin, které
se rozhodnou nést ten těžký kříž
se svým blízkým a nechají si ho
v domácí péči. Jsem rád, že tomu
našimi terénními službami můžeme pomoci. Vážím si sestřiček, že
na své, již zesnulé, klienty nezapomínají a každoročně počátkem
prosince pořádají setkání pro pozůstalé, spojené se mší svatou. Je
to dojemné. Proto jsem také moc
rád, že dvě naše sestry Hana Komárková a Lenka Roháčková byly
letos mezi sedmadvaceti oceněnými, které nedávno přijal biskup
František Václav Lobkowicz a
předal jim plaketu sv. Hedviky,
aby jim poděkoval za jejich příkladný život, obětavost, ochotu a
přínos ke službě Charity Opava
v diecézi. Však si o tom budete
moci přečíst i v tomto Domovníku. Přeji vám jen pěkné dny!

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Navštívili klienty

Sestry z Charity Opava oceněny

Čtrnáct bývalých klientů navštívily pracovnice Denního stacionáře pro seniory v domovech důchodců v Litultovicích, Smolkově, Kravařích, Slavkově a v Bílé
Opavě. Přestože už je někteří nepoznali, měli velkou radost z jejich přítomnosti a malého dárku,
který všichni obdrželi. Jak uvedla
vedoucí denního stacionáře Jana
Řehulková, návštěvy bývalých
klientů se uskutečnily i loni.

• Dětí jako smetí
Na babičkovský věk Zuzka Paverová z Denního stacionáře pro
seniory rozhodně nevypadá a do
padesátky má ještě daleko. Přesto
už jí bylo naděleno devět vnoučat. Od dcery Zuzky má vnučku
Markétku a vnuky Lukáše a Tomáše, syn Martin ji obdařil Dominikem a Anežkou a syn Vašek
má dceru Karen a tři kluky Šimona, Jonáše a Matouše. Zuzka
svá vnoučata velmi miluje a ráda
si s nimi hraje.

• Dílny v Brně

Chráněné dílny sv. Josefa a Chráněná dílna Vlaštovičky se v týdnu od 21. do 24. října zúčastnily
veletrhu zdravotní techniky REHAPROTEX v Brně.

• Vytopené dílny
Dílny ve Vlaštovičkách vytopil
o posledním říjnovém víkendu
vadný bojler. A jak už to tak chodí, smůlu tady měli hned dvojnásobnou – vadné těsnění u bojleru
prasklo právě o víkendu, kdy v
dílnách nikdo není a voda proto
mohla téct nerušeně dva dny. V
pondělí 26. října tak první zaměstnance chráněných dílen přivítalo skoro patnáct centimetrů
vody…

U příležitosti svátku svaté Hedviky udělil ostravsko-opavský biskup
František Václav Lobkowicz sedmadvacet ocenění za zásluhy v diecézi. Stalo se tak v pátek 16. října v kostele sv. Václava v Ostravě. Ocenění proběhlo na závěr mše svaté a živě je přenášela televize Noe a mezi
vyznamenanými byly i dvě sestry z Charity Opava.
Biskup František Václav Lobkowicz slouchat. Velmi citlivě doprovází
oceňuje na svátek sv. Hedviky ty, umírajícího člověka i jeho rodinu,
kteří se příkladným životem a svou dodává jim útěchu, sílu i energii.
obětavostí a ochotou zvláštním způ- Lenka Roháčková pracuje v Charitě
sobem podílejí na životě diecéze, a Opava již devatenáct let jako zdrato už od roku 2011. Mezi sedmadva- votní sestra v charitní ošetřovatelské
ceti oceněnými byly i Hana Komár- službě a v mobilním hospici „Pokojková a Lenka Roháčková.
ný přístav“. Vyniká lidským přístuHana Komárková pracuje v opavské pem ke klientům, často pracuje nad
Charitě již třináct let. Stála u zrodu rámec svých pracovních povinností.
mobilní hospicové jednotky „Pokoj- V mobilním hospici doprovází kliný přístav“, v němž působí dodnes. enty v posledních chvílích jejich žiPro klienty a jejich rodiny má vždy votní cesty a zprostředkovává pro ně
vlídné slovo, trpělivost a umění na- duchovní službu. Pro jejich rodiny je

velkou oporou, ne nadarmo ji mnoho pečujících rodin nazývá andělem.
Sestry se netají, že ocenění biskupa
Františka Václava Lobkowicze pro
ně bylo velkým zážitkem. „Seděly
jsme v první řadě a tlak jsme měly
určitě dvě stě. Nesmírně si toho vážíme, vždyť tam bylo tolik významných
a obětavých lidí, samy jsme si říkaly,
jestli si to zasloužíme...,“ říká skromně Lenka Roháčková a Hana Komárková ji přitaká a dodává: „Je to velká
čest, někdy je naše práce opravdu
těžká, a toto ocenění je pro nás důkazem, že má smysl.“
Vzpomínkou na významný den
oběma zůstane památeční medaile sv. Hedviky, kterou obdržely z
rukou biskupa Františka Václava
Lobkowicze. Dodejme, že radost z
ocenění měli i manželé sestřiček a
ředitel Charity Opava Jan Hanuš,
kteří je do kostela sv. Václava doprovodili.

Tříkráloví koledníci, hlaste se!

Kalendárium
*1. listopadu 1991
byla
zahájena činnost Charitní
ošetřovatelské
služby
v
rodinách.
* V listopadu 1993 proběhla v
Charitě Opava sbírka zimního
oblečení pro Chorvatsko.
*V listopadu 2003 se klientka
Iveta Dunková zúčastnila 6.
ročníku světové abilympiády v
Indii v keramické tvorbě.
*V listopadu 2004 uspořádala
Charita Opava k 15. výročí
svého vzniku Dny otevřených
dveří na všech střediscích.
*V listopadu 2007 rozšířilo
Wellness centrum svou nabídku
o Vario saunu.
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Ač léto skončilo teprve nedávno, v Charitě Opava již běží naplno
přípravy na Tříkrálovou sbírku, která začne v lednu 2016. Při této
naší nejstarší dobročinné akci se každoročně vybere velké množství
peněz, které pak celý rok pomáhají potřebným na Opavsku.
Skvělé výsledky loňské Tříkrálové a charitní Pečovatelskou službu a
sbírky letos umožnily Charitě Opava mnoho dalšího. Letošní Tříkrálová
například pořídit auto, které rozváží sbírka bude určena především pro
kompenzační pomůcky pro zdra- nemocné a seniory Opavska. Za vyvotně postižené a seniory či zakou- brané peníze plánuje Charita Opava
pit potřebný zdravotnický materiál nákup zdravotnického materiálu
pro mobilní hospic Pokojný přístav pro mobilní hospic Pokojný přístav

včetně potřebného krytí pro vlhké
hojení.
Charitnímu stacionáři pro seniory
by zde rádi pořídili pro bezpečnější a hospodárnější provoz auto na
CNG s nainstalovaným otočným
sedadlem pro klienty s omezenou
hybností. Chráněné a podporované
bydlení s následnou péčí zase potřebuje rekonstrukci prostor a sociálního zařízení či nevyhovujícího
vybavení bytů.
Každoroční výborné výsledky
Tříkrálové sbírky ovšem nepřicházejí samy, jsou výsledkem práce stovek
dětských koledníčků i dospělých vedoucích kolednických skupinek. A
právě o ty bývá často v lednu nouze.
„Chtěla bych proto již dnes poprosit
občany na Opavsku, a to nejen ty,
kteří koledují pravidelně, ale i nové
koledníky, aby se mi již nyní hlásili
na mail gilikova@charitaopava.cz či
telefonní číslo 604 175 518,“ obrací se
na občany Opavska koordinátorka
Tříkrálové sbírky Marie Gillíková.
„Všichni pomůžou dobré věci, ale děti
se zároveň můžou opět těšit na odměny a soutěže včetně té oblíbené o chytré mobilní telefony,“ dodává.
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Děkan Zbigniew Czendlik
se vrací po roce do Opavy

Lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik se takřka na den přesně po roce
vrací do Opavy na besedu s občany. Akci, která se uskuteční ve středu 4.
listopadu, pořádá opět Charita Opava a proběhne stejně jako loni v kině
Mír. A nejen to – Zibiho, jak zní přezdívka populárního kněze a moderátora, opět doprovodí finalista soutěže Česko Slovensko má talent Pavel
Helan.
Zbigniewa Czendlika a jeho hosta alespoň budu mít důvod se sem po
si vyžádali diváci, kteří se s nimi roce vrátit.“ Návštěvníci proto můsetkali v Opavě v listopadu 2014. žou být zvědavi - přiveze Zbigniew
Czendlik měl tehdy krom jiného Czendlik na akci, která má název
podepisovat svou novou knihu „...a ještě jednou Postel, hospoda a
„Postel, hospoda a kostel,“, podle kostel“, knihu letos?
níž se opavská akce jmenovala. Lanškrounský děkan Zbigniew
„Je mi líto, ale knihu jsem nestačil Czendlik, který před nedávnem
napsat,“ řekl tehdy divákům, „tak oslavil padesátku, je původem z

Polska, v Čechách ale slouží již od
roku 1992. Znám je krom jiného
účinkováním v několika filmech
a televizních pořadech Bolkoviny,
Krásný ztráty nebo Uvolněte se
prosím a dalších, sám moderuje
televizní talk show Uchem jehly.
Letos v říjnu také v Praze moderoval setkání s bývalým polským
prezidentem Lechem Walesou.
Také finalista soutěže Česko Slovensko má talent Pavel Helan,
který besedu doprovodí svými
písničkami, má za sebou velmi
úspěšný rok. Absolvoval v něm
řadu festivalů v České republice
i na Slovensku, byl hostem Hradišťanu či Tomáše Kluse. Na své
opavské vystoupení si odskočí ze
společného slovenského turné s
Honzou Nedvěděm.
Benefiční setkání se Zbignievem
Czendlikem a Pavlem Helanem
začíná v 17 hodin, symbolické
vstupné 50 korun bude určeno
Mateřskému centru NEŠKOLA,
které provozuje právě Charita
Opava. Pořadatelé navíc slibují
na závěr besedy všem účastníkům
jedno velké překvapnení.
Akce probíhá v rámci celoročních
oslav udělení ceny Neziskovka
roku pod společným názvem
„Rok 2015 s neziskovkou roku“.

Soutěž MŮJ SVĚT čeká 8. ročník

ální práce, kterou tak může zachytit velmi autenticky a nadějeplně,
bez zbytečného patosu, ale také bez
prvoplánového zobrazování problémů, utrpení a nemocí,“ uvedl
předseda Rady Charity Opava Ivo
Mludek.
Snímky je možno už nyní zasílat
na adresu fotosoutez@charitaopava.cz, do soutěže budou zařazeny
všechny fotografie, které dorazí do
30. ledna 2016. Slavnostní vernisáž oceněných snímků, spojená s
kulturním programem, se uskuteční ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě v
pondělí 23. února 2016. Výstava
poté bude tak jako předchozí léta
putovat celý rok 2016 po městech
České republiky.

Fotosoutěž Můj svět, kterou Charita Opava pořádá ve spolupráci s
firmou ASEKOL a Slezským zemským muzeem pro zaměstnance,
dobrovolníky a uživatele služeb Charit České republiky, právě vstupuje do 8. ročníku.
Také letos se bude soutěžit ve soutěž koná již od začátku. „Téměř
třech kategoriích, a to v kategorii dvě tisícovky fotografií z celé doby
„Portrét“, v kategorii „Život kolem existence fotosoutěže tvoří cenný
nás“ a v kategorii „Jak to vidím dokument o sociální práci pohlejá“, která je určena pro klienty. dem zaměstnanců, dobrovolníků a
Snímky bude hodnotit odborná v poslední době i klientů Charit z
porota pod vedením Prof. Jindři- celé České republiky. Cenný zvláště
cha Štreita, pod jehož patronací se proto, že je pohledem zevnitř soci-

Připomeňme, že vítězi 7. ročníku
fotosoutěže Můj svět se stali v kategorii Portrét dobrovolník Charity Opava Martin Žídek a v kategorii Jak to vidím já třiatřicetiletá
analytička z Opavy Mirka Baranová. V kategorii Život kolem nás
pak zvítězil Richard Bouda z Brna.

Stane se
• Klub v listopadu
V úterý 10. listopadu proběhne
v pastoračním středisku minoritského kláštera přednáška
Mgr. Petra Lázničky na téma
„Putování Islandem“. Zvána je
také opavská veřejnost.V úterý
24. listopadu se pak v Denním
stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici 4 uskuteční beseda
s otcem Karlem Koblížkem o
zasvěceném životě. Obě akce,
které pořádá Klub svaté Anežky, začínají v 16 hodin.

• Prodejní výstava
Mateřské centrum Neškola
pořádá opět pro roce ve svých
prostorách v 1. poschodí fary
kostela sv. Ducha na Masarykově ulici 39 prodejní výstavu
výrobků Charity Opava. Akce
se koná ve středu 11. listopadu
od 8 do 12 hodin. K zakoupení budou výrobky ze sociálně
terapeutické dílny Radost, z
Mateřského centra Neškola, z
Domu sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené a také
z chráněných dílen (např. šité
hračky, keramika, šperky, pletené košíky, vánoční přání a
dekorace). Výhodou je, že si již
v předstihu můžete v klidu zakoupit vánoční dárky. Pro děti
je otevřena herna s dozorem a
návštěvníci zde najdou i místo
k posezení a malému občerstvení.

• Adventní věnce
Ve čtvrtek 26. 11. od 8 do 12
hodin se budou v Neškole vyrábět adventní věnce, a to pod
vedením zkušené aranžérky.
Chvojí a dekorativní ozdoby
jsou zajištěny na místě.

Napsali o nás
• Neškola pořádá
tradiční burzu

Tradiční a mezi maminkami
velmi oblíbenou burzu dětského oblečení pořádá na Masarykově třídě 39 Mateřské centrum opavské Charity Neškola
v pátek 16. října od 8.30 do
12 hodin. V nabídce bude opět
hodně pěkného a levného oblečení pro děti od kojenců až po
dvanáctileté děti. Pro děti je po
celou dobu k dispozici herna s
dozorem. Během burzy bude
Neškola rovněž vybírat fleecové
mikiny, povlečení, prostěradla
a barevné ubrusy. Sbírka je pro
dílnu Radost.
Opavský a hlučínský deník,
10. října 2015

Postel, Hospoda a Kostel
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...a ještě jednou

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD OPAVOU

POSTEL, HOSPODA
A KOSTEL
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.

Po roce se do Opavy vrací na benefiční setkání s občany populární kněz

Duben 2015

JAK SE STÁT NEZISKOVKOU ROKU

ZBIGNIEW CZENDLIK,
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

kterého doprovodí finalista soutěže Česko Slovensko má talent

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

Červen 2015

PAVEL HELAN

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.

DEN CHARITY OPAVA NA ZÁMKU V NEPLACHOVICÍCH

Celodenní setkání s žáky a seniory Neplachovic – přednášky, besedy o službách, masáže zdarma.

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

Středa
listopadu
STÁLE O SOBĚ
VÍME, 4.
OTČE
JOSEFE...2015,

kino MÍR Opava, 17 hodin
Literární
pásmo z díla Msgre.
Josefa Veselého,
opavského
děkana, vězně
básníka,
Symbolické
vstupné
50 Kč
je určeno
prosvědomí,
Mateřské
centrum NEŠKOLA
držitele Řádu TGM III. třídy a spoluzakladatele Charity Opava.
Akce probíhá v rámci oslav
Udělení ceny NEZISKOVKA ROKU 2014
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Rozhovor měsíce

„Nevidomý by měl vyrůstat se zdravými,“
říká z vlastní zkušenosti student „Caritasky“ Jaromír Tvrdoň

V listopadu oslavíme Mezinárodní den nevidomých. A protože
v Domě svatého Cyrila a Metoděje jsou právě na praxi studenti
CARITAS – vyšší odborné školy sociální v Olomouci, pohovořili
jsme s jedním z nich, s dvacetiletým studentem Jaromírem Tvrdoňem. Jaromír je příkladem toho, že nevidomý člověk může žít
normálním životem. Co se týče budoucího zaměstnání, má velké
plány. Na škole je sice teprve prvním rokem, ale už má představu,
že by jednou rád pracoval jako dávkový specialista nebo by se
zabýval poradenstvím.
Jste nevidomý od narození?
Ano. Narodil jsem se o dva měsíce
dříve a o zrak jsem přišel v inkubátoru. Odchlípla se mi sítnice od
očního nervu.
Jaké jste měl dětství a kdy jste
zjistil, že je ve vašem životě něco
jinak, než u jiných dětí?
Někdy okolo třech let jsem nastoupil do církevní mateřské školy
a tam jsem začal zjišťovat, že děti
si prohlížejí obrázky, které jsem
neviděl. Já jsem zjišťoval různé
věci hmatem. Ale nijak zvlášť mi
to nevadilo, protože svůj handicap
mám od narození, takže jsem neměl pocit, že by mi něco chybělo.
Jinak dětství jsem měl pěkné, většinou jsem se stýkal s vidícími,
kteří mě brali normálně. Měl jsem
hodně sestřenic a bratranců a bylo
to fajn.
Kam jste chodil do školy?
Jsem z Kroměříže, takže na první
stupeň jsem chodil do normální
základní školy v Kroměříži. Rodiče se postarali o to, abych byl integrovaný, měl jsem svého asistenta.

Na druhý stupeň jsem už byl ve
škole pro nevidomé v Brně–Pisárkách. To byla internátní škola,
takže mi tam bylo zpočátku dost
smutno. Pak jsem se s tím smířil.
Škola mi docela šla. Měl jsem jít do
Brna hned od první třídy, ale rodiče, a zvláště mamka, se mi hodně
věnovali a chtěli, abych chodil do
školy s vidícími. Když jsem ukončil základní školu, nastoupil jsem
na Arcibiskupské gymnázium v
Kroměříži, kde jsem měl také svého asistenta.

poslouchat.

Od toho ostatně praxe je.

Jak se vám lépe učí?

Dovedete si představit, že byste v
Domě sv. Cyrila a Metoděje jedTak například jazyky se mi lépe nou žil?
učí hmatem, ale u ostatních předmětů mám raději, když mi látku Určitě by se zde dalo žít a já myspředříkává hlas.
lím, že se tady zdejším klientům
žije dobře. Já jsem však vyrůstal
Proč jste se rozhodl pro studium v normální rodině a věřím, že se
na CARITAS – vyšší odborné jednou osamostatním v nějakém
škole sociální v Olomouci?
běžném bytě. Víte, myslím si, že
by nevidomý měl vyrůstat mezi
Když jsem uvažoval co dál, z zdravými, a to odmalička. Když
mnoha míst mi bylo doporučeno, žije jen mezi nevidomými, má
abych šel studovat tuto školu, že potom méně podnětů a omezené
je taková přívětivá. Za tu krátkou okruhy k bavení. Ale tady to je
chvíli, co tam jsem, už mohu říci, něco jiného. Dům je pro dospělé
že spolužáci jsou nápomocní a že lidi, kteří se tady většinu věcí teprnelituji. Já sice dělám rád všech- ve učí a jak jsem se dověděl, i oni
no sám, ale když ve škole někoho se mohou jednou odstěhovat do
poprosím o pomoc, tak mi rádi chráněného bydlení a potom třepomohou.
ba do normálního bytu.

Zatím jste na své první praxi, ale A nikdy jste neměl problém zaMěl jste školu hodně těžší než vi- určitě už jste přemýšlel, co bude- padnout mezi vidící?
dící spolužáci?
te jednou dělat...
Mám kamarády i mezi nevidomýVyloženě bych to tak nenazval, Pokud zdárně dostuduji, rád bych mi, hlavně z Brna ze školy. Mezi
na základní škole jsem si dělal se stal sociálním pracovníkem, zdravými nemám problém se
poznámky na Pichtově psacím třeba na dávkovém oddělení, nebo adaptovat. Jsou sice i takoví, ktestroji. Na gymnáziu jsem si ne- bych se mohl věnovat poradenství. ří nevědí, jak se se mnou bavit. Já
chal tisknout učebnice, takže jsem Toto je skutečně moje první pra- jsem přesvědčen, že bavit se můměl hlavně ty klíčové knihy a měl xe. Moc mě zajímalo, jaké to tady žeme o čemkoli, je spousta témat,
jsem notebook s hlasovým vý- bude, a byl jsem příjemně překva- záleží to prostě na jednotlivcích
stupem. Protože jsem nic jiného pen. Je tady pohodové prostředí, i na tom, jak jsou oni nastaveni.
nepoznal, nežil jsem s pocitem, já se věnuji klientům, dělám jim Někdo je samotář nebo se stydí na
že bych to měl těžší. V Olomouci společnost, popovídáme si spolu, něco zeptat. Já jsem spíše spoleje centrum pro nevidomé, tak mi hrajeme hry. Přijali mě pěkně a čenský typ a rád s lidmi hovořím.
skripta a vše, co potřebuji, převed- nesmím zapomenout na personál,
li do elektronické podoby a mám všichni jsou opravdu moc milí a
i hmatový výstup na počítači. Tak optimističtí. Určitě si odsud odvemohu číst v Braillově písmu nebo zu spoustu užitečných poznatků. Děkujeme za rozhovor.
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Charita Opava Vás všechny srdečně zve na

Kdy: ve středu 11. listopadu 2015 od 8.30 do 12 hodin
Kde: Mateřské centrum Neškola, minoritský klášter 1. poschodí,
Masarykova třída 39, Opava
Na co se můžete těšit:
- pletené košíky tvořené nevidomými klienty
- výrobky ze sociálně terapeutické dílny Radost
(polštáře, rohožky, drobné ozdoby)
- keramické předměty, textilní dekorativní výrobky z chráněných dílen
- šperky a vánoční přání zhotovené maminkami z Mateřského centra Neškola
Kromě nákupu vánočních dárků najdete u nás inspiraci
i pro vlastní výrobu.

Přijďte mezi nás! Srdečně vás zveme!
Těšíme se na vás v Neškole!
Více informací tel.: +420 733 676 707

č. 10 - Listopad 2015
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hyde park

Firma RKL podpořila Charitu

Firmy pomohly Radosti

Na počátku bylo pět dopisů, na konci hodně radosti a vděčnosti.
Vzhledem k tomu, že končí rok, docházejí v sociálně terapeutické
dílně Radost peníze. „Vypadalo to, že nebudeme moci nakupovat
materiál na rukodělné výrobky a klienti nebudou mít co dělat,“
uvedla vedoucí dílny Lucie Lichá.
V Radosti nechtěli nikoho prosit ly, odkud Radosti věnovali kartóo finance, ale vytipovali si několik nové archy, které jsou potřebné na
firem, které něco vyrábějí a mají dna košíků, které klienti pletou.
určité zboží nebo odpad, který Přidali ještě další věci, které dílně
by mohli využít. Mezi prvními pomohou a jsou vhodné například
oslovili Ing. Vladislava Moravce na dárky pro tříkrálovou sbírku.
z firmy Moravec kvalitní ponožky Poslední, kdo se ozval, byla firma
s.r.o. a poprosili jej o zbytky, které Stoklasa Kravaře. „Dostali jsme
zůstanou po výrobě ponožek „Pan nitě, zipy, stužky a různé kompoMoravec (viz foto) se ozval hned a nenty k výrobě bižuterie,“ dodala
dostali jsme několik pytlů tohoto Lucie Lichá.
odpadu. Klienti ho budou nejprve Všem firmám a jejich majitelům,
třídit podle barev a pak budeme kterým nezůstaly prosby o pomoc
lhostejné, patří srdečný dík. Klitkát.“
Stejně rychle se ozval také Ing. Ra- enti budou moci pracovat až do
dovan Wicha z firmy Model Oba- konce roku.

Až 825 kilo papíru ke skartaci přivezla do Chráněných technických
dílen Charity Opava firma RKL. Tato opavská firma, která poskytuje
kompletní logistické služby, se pro hoštickou dílnu rozhodla proto,
že chce podpořit její činnost. „Myslíme si, že Charitu Opava, která
se stará o lidi z našeho regionu, je třeba podpořit i tímto způsobem,“
vysvětluje rozhodnutí firmy její jednatel Karel Suchánek.
Chráněná technická dílna ve Vel- zajišťuje pro své odběratele sklakých Hošticích, která je středis- dování pomocí metody Interface
kem Charity Opava, nabízí kromě a veškerou manipulaci s náklaprofesionální skartace papíru také dem včetně kompletního servisu
likvidaci elektroodpadu a nově pro provozovatele E-shopu. Jako
také službu tzv. demagnetizace, součást komplexních logistických
tedy profesionální likvidace dat na služeb zajišťuje také námořní a
harddiscích. Každá zakázka navíc multimodální přepravy s veškerou
přispěje k zachování pracovních manipulací a celním odbavením v
míst pro lidi se zdravotním posti- evropských přístavech.
žením, kterých zaměstnává více „Za papír ke skartaci děkujeme,“
než třicet. Zadáním skartace či li- dodává vedoucí Chrněné techkvidace elektroodpadu mohou fir- nické dílny ve Velkých Hošticích
my, organizace a instituce vyřešit Tomáš Schaffartzik. „Jsme rádi,
také tzv. náhradní plnění, protože když se najdou firmy, které se i toudílny splňují podmínky pro plnění to cestou hlásí ke své roli sociální
povinného podílu dle § 81 Zákona odpovědnosti k regionu, ve kterém
podnikají.“
o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
Firma RKL Opava, spol. s r.o. poskytuje logistické služby ve vnitrostátním a mezinárodním zasílatelství, zahrnující realizaci všech
typů silničních přeprav přednostně uskutečňovanými vlastními
vozidly. Součástí služeb jsou také
komplexní celní služby včetně vedení Intrastatu. Dále přepravuje
kusové a balíkové zásilky v rámci
celé Evropy. Ve vlastním areálu

Nová auta zlepší služby Charity Opava

Celkem šest nových automobilů na CNG převzala v pátek 2. října od
firmy Auto Heller Charita Opava. Automobily Škoda Citigo a VW
Caddy pomůžou pečovatelské službě Charity Opava, klientům Vlaštoviček i charitním chráněným dílnám.
Vozidla oficiálně přebral ředitel Lucie Zbořilová, Charita Opava je
Jan Hanuš, manažerka Sekce slu- úplně první v republice, kdo obžeb seniorů a zdravotnických za- jednal a převzal faceliftová vozidla
řízení Petra Thiemlová a manažer VW Caddy na CNG. Všechna voSekce sociálních služeb Hynek Zá- zidla jsou červené barvy a brzy se
vorka. Jak při této příležitosti sdě- na nich objeví logo Charity Opalila zástupkyně firmy Auto Heller va.

Čtyři nové automobily Škoda Citigo na CNG pořídila Charitní
pečovatelská služba pro potřeby
pečovatelek při dojížďkách za
klienty, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve
Vlaštovičkách dostal speciální
sedmimístné vozidlo VW Caddy
na CNG pro přepravu klientů na
akce a výlety a pro běžnou provozní činnost a druhé vozidlo VW
Caddy, umožní zaměstnancům
Chráněné dílny sv. Josefa lépe
uspokojit poptávku po vyšívacích
zakázkách a přepravu na výstavní
a prodejní trhy a akce.
S velkým těšením už čekaly na
nová auta Škoda Citigo pečovatelky z Charitní pečovatelské služby.
Umožní jim kvalitnější péči o klienty, protože některé pečovatelky
využívaly městskou hromadnou
přepravu, což znamenalo, že mezi
návštěvami klientů vznikaly větší časové odstupy. Při dojíždění
automobily budou tyto přestávky
zkráceny na minimum a pečo-

vatelky zvládnou navštívit více
klientů. „Auta jsou krásná, nová
a vonící, jsem prostě nadšená,“
uvedla manažerka Petra Thiemlová a dodala, že se jí maximálně líbil přístup pracovnice Auto
Heller, která k vozidlům přidala
vyčerpávající informace a nabídla i pomoc při prvním tankování.
Vozy byly pořízeny z evropského
projektu Rozvoj sociálních služeb a chráněných dílen Charity
Opava, schváleného Regionální
radou Moravskoslezsko. Projekt
byl podpořen v rámci operačního
programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa Podpora prosperity regionu, oblast
podpory Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory
Rozvoj infrastruktury sociálních
služeb, výzva č. 2.1-35 Infrastruktura rezidenčních, terénní a ambulantní služby a chráněné dílny.
Dotace pomůže také ekologickému provozu, všechna auta jezdí
na stlačený zemní plyn.

Rok s neziskovkou Roku

8

č. 10 - Listopad 2015

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

Červen 2015

POMOZTE POSTIŽENÝM DĚTEM
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

O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ PRO ZÁBAVU I POUČENÍ
Vystoupení divadel ZOOM Frýdek Místek a SLUNEČNICE BRNO v rámci Týdnů pro duševní zdraví:
scénky o nástrahách světa, číhajících na duševně nemocné a muzikoterapie – léčba hudbou pro lidi s handicapem

DEN CHARITY OPAVA NA ZÁMKU V NEPLACHOVICÍCH

Celodenní setkání s žáky a seniory Neplachovic – přednášky, besedy o službách, masáže zdarma.

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.

SEXUALITA LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

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

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.
Básně Josefa Veselého přednese Alfréd Strejček, vystoupí Chrámový sbor Opava
a Pěvecký sbor Stěbořice. Kaple Marianum, Opava.
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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

STÁLE O SOBĚ VÍME,
OTČE JOSEFE...

Vzpomínkový večer na Msgre. JOSEFA VESELÉHO,
kněze, vězně svědomí, básníka, spoluzakladatele Charity Opava,
držitele řádu T. G. M. III. třídy za zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva

ALFRÉD STREJČEK
Chrámový sbor Opava
Pěvecký sbor Stěbořice
pod vedením Karla Kostery

Neděle 22. listopadu 2015, kaple Marianum, Opava, 19.30 hodin
Symbolické vstupné 50 Kč

Akce probíhá v rámci oslav
Udělení ceny NEZISKOVKA ROKU 2014

Fotosoutěž můj svět
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Ředitel Charity Opava Jan Hanuš
a předseda představenstva firmy ASEKOL Jan Vrba
majíj to potěšení
p
společně
p
vyhlásit
y
již
j

8. ROČNÍK CELONÁRODNÍ
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

o

MUJ SVET
v

pro
zaměstnance,
dobrovolníky
a uživatele služeb Charit
České republiky.
Patronát nad soutěžní
kategorií pro klienty
převzala firma
ASEKOL.

1. kategorie: Portrét
Tváře lidí Charity

2. kategorie: Život kolem nás
Charita pohledem svých zaměstnanců

3. kategorie: Jak to vidím já
Charita pohledem svých klientů
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Snímky bude opět hodnotit odborná komise ve složení:
Prof. Mgr. Jindřich ŠTREIT – profesionální fotograf a pedagog Institutu tvůrčí

fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Mgr. Jiří SIOSTRZONEK, Ph.D. – pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské
univerzity v Opavě
Bc. Zdeněk KOVÁŘÍK, Dis – manažer oddělení komunikace firmy ASEKOL
Fotosoutěž MŮJ SVĚT vstupuje již do svého osmého ročníku. Téměř dvě tisícovky fotografií
z celé doby existence fotosoutěže již tvoří cenný dokument o sociální práci pohledem
zaměstnanců, dobrovolníků a klientů Charit z celé České republiky. Cenný zvláště proto, že je
pohledem zevnitř sociální práce, kterou tak může zachytit velmi autenticky a nadějeplně, bez
zbytečného patosu, ale také bez prvoplánového zobrazování problémů, utrpení a nemocí.
Zapojte se v i vy do letošního ročníku fotosoutěže, která již za dobu své existenci získala
značnou prestiž.
Slavnostní vernisáž oceněných snímků, spojená s kulturním programem, se uskuteční
ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě v pondělí 23. února 2016. Výstava
bude posléze tak jako předchozí léta putovat celý rok 2016 po dalších městech České republiky.

Pravidla soutěže:
t[BQPKJUTFNPIPV[BNǔTUOBODJ EPCSPWPMOÓDJBVäJWBUFMÏTMVäFC$IBSJUWƎFTLÏSFQVCMJDF
t[BPTPCVM[F[BTMBUNBYJNÈMOǔTOÓNLZEPLBäEÏLBUFHPSJF
tWQǲÓQBEǔVäJWBUFMǾTMVäFC VOJDIäUPWZäBEVKFKFKJDI[ESBWPUOÓTUBW TFQǲFEQPLMÈEÈ äFTOÓNLZPEFÝMF
garant klienta, který na sebe také uvede kontakty a bude za klienta komunikovat
tEPQPSVǏFOâGPSNÈUTOÓNLVKF
tGPUPHSBöFOFTNÓCâUPDFOǔOBWKBLÏLPMJWQǲFEDIP[ÓTPVUǔäJ
tOF[BQPNFǪUFQǲJMPäJULPOUBLU ǏÓTMPLBUFHPSJFBOÈ[FWTWÏ$IBSJUZ
tGPUPHSBöFQPTÓMFKUFWEJHJUÈMOÓQPEPCǔEPMFEOBOBBESFTVfotosoutez@charitaopava.cz

Oceněna budou první tři místa v každé kategorii, pro vítěze jsou připraveny hodnotné
ceny včetně čestných uznání poroty.
,POUBLU*WP.MVEFL $IBSJUB0QBWB 1ǲFNZTMPWDǾ 0QBWB

UFM  NMVEFL!DIBSJUBPQBWBD[ www.charitaopava.cz
CHARITA OPAVA KFKÓäLPǲFOZTBIBKÓVäQǲFEMJTUPQBE KFKFEOPV[OFKTUBSÝÓDI$IBSJUWƎFTLÏ
SFQVCMJDF;BWÓDFOFäǏUWSUTUPMFUÓTWÏFYJTUFODFKJäQPNPIMBUJTÓDǾNMJEÓ+FOFKWǔUÝÓNOFTUÈUOÓN
QPTLZUPWBUFMFNTPDJÈMOÓDITMVäFCW0QBWǔ [BNǔTUOÈWÈQǲFTMJEÓ [UPIPBä[ESBWPUOǔ
QPTUJäFOâDI$FMLFNDIBSJUOÓDITUǲFEJTFLOBCÓ[ÓǲBEVTPDJÈMOÓDITMVäFC QSPWP[VKFEWǔ[ESBWPUOJDLÈ
zařízení, mobilní hospic i mateřské centrum. Postižené lidi zaměstnává ve svých chráněných dílnách.
7̓SPDFCZMBPDFOǔOBUJUVMFN/F[JTLPWLBSPLVW̓LBUFHPSJJWFMLâDIOF[JTLPWâDIPSHBOJ[BDÓ
www.charitaopava.cz
ASEKOL je neziskově hospodařící akciová společnost, která v zastoupení výrobců
a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení,
tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. ASEKOL je
tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě
TNMPVWZWZVäÓUWâSPCDJOFCPEPWP[DJFMFLUSP[BǲÓ[FOÓ"4&,0-KFKJäǏUWSUâNSPLFNQBSUOFSFNGPUPTPVUǔäF.ƾ+
47Ɠ5 MFUPTPQǔUQǲFW[BMQBUSPOBDJOBELBUFHPSJÓ+",507*%¶.+«*UPKFKFEFO[F[QǾTPCǾ KÓNäTFIMÈTÓLFTWÏSPMJ
společensky odpovědné firmy.
www.asekol.cz







LIDÉ

12

Inzerce Charity

č. 10 - Listopad 2015

Společenská kronika

Blahopřání

Informace

Blahopřejeme

* V listopadu se dožívá
35 let naše
kolegyně
Liduška
TESAŘOVÁ.Tak jako
do spánku
se vkrádá
krásný sen, tak i tvých narozenin přichází den. Kdybychom
my Popelkou byly, tři oříšky bychom ti daly. V tom prvním se
pevné zdraví skrývá, v druhém
se štěstí schovává. Ten třetí zatím schovej v dlani a až ti bude
nejhůře, tak rozlouskni ho bez
váhání a on ti v nouzi pomůže.
To ti s radostí přejí

* Narozeniny v listopadu

Život vám píše opět o rok víc, slovíčkem psaným chceme vám dnes
říct, žijte podle svého, mějte pevné zdraví, narozeniny oslavte tak, jak
se slavit mají. Popíjejte víno, písničku zpívejte a s veselou náladou se
na svět dívejte! V listopadu oslaví své narozeniny tito zaměstnanci:
Dana ČERNÁ, Jan GAJDEČKA, Kateřina HANKOVÁ, Gabriela HLUBOVÁ, Irena CHAMULOVÁ, Marie CHMELOVÁ, Marie
KREUZBERGROVÁ, Roman KUČA, Štefan KURINEC, Michaela
MOŠOVÁ, Věra PRAJSLEROVÁ, Veronika PRCHALOVÁ, Ludmila SLANINOVÁ, Kateřina SMIJOVÁ a Ludmila TESAŘOVÁ.
Vše nejlepší přeje
redakce
* Hodně zdraví, štěstí, hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie přeje ze srdce Míši
MOŠOVÉ celá parta jejích spolupracovníků. A
Míšo, za dva roky to rozjedem na tvých abrahámovinách, to bude jízda!
Kolektiv denního stacionáře

kolegyně z Radosti

* A protože vedoucí Denního stacionáře pro seniory už teď v listopadu pomalu bilancuje rok
2015, posílá přání a díky všem svým spolupracovníkům:

Poděkování
Dobrý den,
chtěly bychom touto cestou poděkovat vedoucí denního stacionáře p. Janě Řehulkové, p. Žídkovi a všem zaměstnancům za
váš přístup ve vašem stacionáři
k seniorům – klientům. Maminka Vlasta Martínková ve vašem stacionáři pobývala od září
2013. Od února 2015, po zhoršení stavu, byla umístěna do seniorcentra v Litultovicích. Moc
nás potěšil zájem o vaše bývalé
klienty a návštěva naší maminky v Litultovicích. Tuto vaši práci můžeme nejlépe ohodnotit a
posoudit my, rodinní příslušníci
nemocných seniorů. Děkujeme
za klientku
p. NOVÁKOVÁ
a p. BĚLÁKOVÁ,

Zuzi, díky za tvou rychlost, ve které se kus velké
empatie nikdy neztratí. Růženko, díky za tvou
rozvážnost, která našemu týmu udržuje rovnováhu. Míšo, díky za tvou pohotovost, při které se cítím bezpečně.
Staňo, díky za tvou trpělivost s naším převážně ženským kolektivem.
Jirko, tobě díky za velkou ochotu a jiskru v očích, která nás každé
ráno rozesmává. Milí moji spolupracovníci přeji nám všem, ať nám
to spolu dále dobře klape, a když přijde nějaký zádrhel, ať se z něho
rychle probereme.
Vaše Jana
* Všechno nejlepší Ireně CHAMULOVÉ k narozeninám, hlavně
hodně zdraví, štěstí a lásky přeje
kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa
* Krásné kulaté narozeniny oslaví v listopadu
Marie KREUZBERGEROVÁ a Dana ČERNÁ.
Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a hromadu
štěstí přeje
kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

dcery

Listárna
Milá redakce,
ráda bych touto cestou za sebe i
za maminky cvičenky poděkovala
Neškole, že nám umožnila přesunout cvičení pilates z dopoledních
hodin na odpoledne. Velké poděkování patří především paní Svatavě Bláhové, která pro nás měla
tolik pochopení, že kvůli nám je

každý čtvrtek v Neškole i po své
pracovní době. Díky rozšíření provozní doby v Neškole mohou maminky ve svém oblíbeném cvičení
pokračovat. Při těchto aktivitách se
maminky na rodičovské dovolené
nejen protáhnou, ale odpočinou si
od všedních každodenních starostí.
S velkým nadšením bylo u mami-

Zaznamenali jsme
• 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.

• Vlaštovičky a Proglas
Pořad o Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách bude vysílat
ve čtvrtek 19. listopadu ve 22
hodin Rádio Proglas. Reportáž
redaktora Antonína Žolnerčíka bude posléze reprízována v
pondělí 23. listopadu od 16.30
hodin a následně bude kdykoliv
k dispozici v archívu na webových stránkách Rádia Proglas
a také na odkazu na stánkách
Charity Opava.

• Duchovní obnova
V sobotu 5. prosince pořádá
Klub svaté Anežky v Církevní
konzervatoři v Opavě pravidelnou celodenní adventní obnovu, kterou povede PhDr. Kateřina Lachmanová Th.D. na téma
„Přímluvná modlitba“. Přihlášky přijímá Marie Smolková na
tel. číslech 721 570 543 nebo
553 716 997 a Anna Foldynová
na číslech 737 355 999 nebo 553
711 106, a to do 1. prosince.

• Workshop
Workshop „Sexualita lidí s
mentálním postižením“ pro veřejnost se uskuteční v pátek 27.
listopadu ve 13 hodin v sociálně terapeutické dílně Radost v
Opavě - Jaktaři.

nek přivítáno, že byly na pilates
zakoupeny velké míče – fitbally.
Cvičenky tak mohou vyzkoušet
spoustu nových cviků, které je určitě obohatí.
S pozdraven
Kateřina MATUŠKOVÁ

Pište nám!

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