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CITÁT MĚSÍCE: „Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.“
Česká lidová pranostika

V Charitě Opava se točí
klipy na webové stránky

Nejvíce se o kameru zajímal klient Radosti pan Luděk.
V sociálně terapeutické dílně Radost je to trochu jako v mraveništi.
Klienti pobíhají sem a tam. Tuší, že se bude něco dít. Martin Žucha
z firmy ŽUCH FILM právě instaloval kameru, která okamžitě láká
uživatele, aby si ji prohlédli zblízka. „Budeme v televizi,“ ozývá se
a hned na to se někdo ptá ve které. Na Noe, odpovídá Martin Žucha
a připravuje reflektory. Klienti Radosti už vědí dost a začínají se
věnovat své práci. Jedna z dívek tká kobereček, ostatní se shromažďují u stolu a připravují se na vaření oběda. Dnes budou vepřové a
kuřecí řízky s hranolky. Zaujati obalováním řízků už si ani nevšímají, že je někdo natáčí.
Tak začíná celoroční spolupráce Opava, který se objeví v TV Noe.
s Martinem Žuchou, který pro Kromě toho bude jezdit na jednotCharitu Opava natáčí videoklipy livé akce, které jsou součástí celovšech sedmnácti středisek, včetně ročního charitního projektu „12
náhradního plnění, demagnetizace inspirací pro Opavsko“. Zde bude
a skartace, za účelem marketingu pořizovat krátké reportáže pro TV
jednotlivých středisek. Tyto krátké NOE.
filmy budou umístěny na webo- Tři reportáže již natočil, a to z
vých stránkách Charity Opava. Na přednášky Kateřiny Lachmanové,
závěr režisér a kameraman Mar- z vernisáže fotosoutěže Můj svět
tin Žucha nastříhá film o Charitě a z přednášky Sekce služeb seni-
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duben

Tři králové se vracejí

orům a zdravotnických zařízení
„Máme doma seniora“. Odkazy na
reportáže naleznete na webu pod
články k uvedeným akcím. V březnu natáčel Martin Žucha rovněž v
Mravenečku, stacionáři pro děti a
mládež s těžkým kombinovaným
postižením. I tady způsobil živý
zájem klientů, i oni se těšili, že se
uvidí v televizi.
„V Charitě Opava se o natáčení
klipů na web uvažovalo již dlouho.
Jednou to už bylo téměř připraveno, ale sešlo z toho. Tak jsme rádi,
že se to nyní podařilo snad už definitivně. Na webu je sice umístěno
psané slovo, ale klip má daleko větší
emocionální náboj a vypovídající
hodnotu. Spojením obrazu a psaného textu vznikne pro návštěvníky
našich stránek skutečně vyčerpávající zdroj informací. Kromě odborného popisu služby se mohou přímo
podívat, jak to na kterém středisku
chodí,“ uvedl Ivo Mludek, který
se bude na natáčení klipů podílet
spolu s Martinem Žuchou.
Martin Žucha nám zase pověděl,
jak budou koncipovány klipy pro
jednotlivá střediska: „Měly by vždy
odrážet náladu každého střediska.
Měl by v nich vystoupit vedoucí střediska se základními informacemi,
na řadu přijdou také klienti, které
budu snímat při jejich běžné činnosti, promluví pár slov. Rád bych zapojil také rodinné příslušníky, kteří
vysvětlí v čem je pro ně služba přínosná a v čem jim pomáhá. Místo
by zde mohli dostat také další lidé,
třeba externí odborníci.“
Teď už zbývá jen těšit se na hotové
dílo, které Charitu Opava posune
zase blíže k veřejnosti. A to je také
cílem této akce.

Duben
Zemřel Milan Hanke

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Zcela netradičně se na konec dubna objeví v Charitě
V úterý 22. března zemřel náhle ve věku 53
Opava Tři králové. Dorazí jen na skok, aby během stavění
let pan Milan Hanke, pracovník Chráněné
májky na dvoře ředitelství v Jaktaři přivezli nový vůz VW
technické dílny ve Velkých Hošticích. „Byl to
Cady, zakoupený pro Denní stacionář pro seniory právě
dobrý zaměstnanec a bude nám chybět,“ uvedl
z výtěžků Tříkrálové sbírky. Zveme na tuto akci každého,
manažer chráněného zaměstnávání a vedoucí
kdo se chce spolu s námi radovat z přicházejícího jara a
Chráněné technické dílny Tomáš Schaffartzik.
lidské sounáležitosti. (Více uvnitř Domovníku)

Slovo ředitele
Užívejme si jaro

Milí přátelé a
spolupracovníci! Velikonocemi jsme
vstoupili do
času nadějného jara. Z
rozhovorů s
řadou z Vás vím, že jste se letos
mnozí tak jako já na jeho příchod těšili mnohem více, než kdy
v předchozích letech. Letos jsme
si totiž neužili bílou zimu, ale jen
šest měsíců blátivého podzimu.
Není proto divu, že šedivost studených a krátkých dnů působí po
tak dlouhé době neblaze na naši
psychiku.
Šedivé a bezvýchodné nám občas mohou připadat i situace, do
kterých nás staví problémy v naší
práci. Tak už to v naší profesi,
která je náročná a odpovědná,
bohužel chodí. Hladký a pro uživatele služeb vstřícný chod naší
organizace zkrátka mnozí z nás
musí vykoupit stresem a nutností
občas učinit důležité, ale nepopulární kroky.
Možná to znáte stejně jako já nejednou Vás složitost a komplikovanost řízení postaví před nutnost učinit rozhodnutí v situaci,
v níž nemáte na výběr mezi jednoznačně dobrým a jednoznačně
špatným řešením, ale pouze mezi
dvěma špatnými. A k tíze člověka,
který stojí v čele jakékoliv organizace nebo střediska, patří i to, že
jedno z nich zvolit musí, protože
neudělat nic je řešením nejhorším...
Jsem rád, že kromě této podzimní
tíživé šedi je tu i pestrost a barevnost výsledků naší společné práce,
spokojenost klientů a lidí, kterým
jsme uměli pomoci. Na konci tohoto měsíce budeme na nádvoří
ředitelství v Jaktaři opět stavět
májku. A budeme si u toho všichni přát, aby předchozí šeď nahradily krásné slunné dny plné tepla
a barev. Užívejme si je a přejme si
k nim také vzájemnou toleranci a
pochopení.

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Kloboukový bál
Maškarní bál se v Mravenečku
už pomalu stává tradicí. Ten
letošní, který se uskutečnil v
pátek 26. února, byl už čtvrtý.
„Po prvních dvou pyžamových
následoval klasický „maškarák“
a letos jsme zvolili kloboukový.
Klienti i pracovníci se svědomitě
připravili, každý jsme měli nějaký ten slušivý klobouček,“ uvedla
vedoucí Mravenečku Jana Konopková. Nejvíce se klienti těšili
na tanec. A vůbec jim nevadilo,
že jsou na vozíčcích. Vydatně
jim v tom asistovali zaměstnanci
stacionáře a někteří to zkoušeli i
sami. Nechyběla ani bohatá tombola.

• Velikonoční výstavka
V březnu se na recepci Charity Opava uskutečnila prodejní
velikonoční výstavka výrobků
sociálně terapeutické dílny Radost. Byly zde k mání krásné
věci za málo peněz a kdo si něco
zakoupil, určitě si zpříjemnil velikonoční atmosféru originální
výzdobou.

• Velikonoční dílničky
Pestré velikonoční dílničky nachystaly pro své klienty pracovnice střediska Chráněného a podporovaného bydlení. Společně s
uživateli vyráběly velikonoční
dekorace, kterými vyzdobily nejen prostory setkávárny, ale i objektů chráněného bydlení. Zájem
byl o pečení beránků a velikonočního cukroví. Pečení proběhlo
jak na Kylešovské ulici, tak v Suchých Lazcích. Vyšlo levně díky
darům potravin, které ještě zbyly ze sbírky od studentů Slezské
univerzity. Klienti a zaměstnanci
rovněž navštívili Velikonoční
trhy v Opavě.

Nezapomínají na kamarádku

Na to, že má Vendulka encefalomyopatii se nepřišlo hned po narození, ale až trochu později, když nezačala chodit. Sdělení diagnózy bylo
pro maminku Petru Horákovou bolestné, prostřednictvím internetu
totiž okamžitě věděla, že se jedná o nevyléčitelnou nemoc se špatnou prognózou. Nicméně s výjimkou toho, že jezdila na vozíčku, byla
Vendulka zpočátku jako každé jiné dítě. Mluvila, smála se, chodila
do školy.
Léty se ale její zdravotní stav začal Mravenečku Jana Konopková.
zhoršovat, až kolem patnácti let byla Od loňska už Vendulka do staciúplně nehybná a přestala mluvit. Do onáře nejezdí. Její zdravotní stav
Mravenečku, stacionáře pro děti a se zhoršil natolik, že není schopná
mladé lidi s těžkým kombinovaným převozu, navíc od léta má zavedepostižením, který provozuje Chari- nou tracheostomii kvůli plicnímu
ta Opava, dojížděla tři roky. „I když selhávání. Aby nemusela být dnes
Vendulka už nezvládala běžnou ko- dvaadvacetiletá Vendulka v nějakém
munikaci, komunikovali jsme pomocí zdravotnickém zařízení nebo ústavu
mimiky. Například na znamení sou- sociálních služeb, zařídila si maminhlasu zavřela oči. A i když byla leží- ka salón na manikúru a pedikúru
cí, byla oblíbená. Měla tady spoustu doma v Kylešovicích. Vendulka leží
kamarádů, některé ze školy a pořád v hlavní místnosti domu a není tak
byla usměvavá,“ uvedla vedoucí ochuzena o přítomnost ostatních

členů rodiny, dívá se na televizi a
zhruba jednou měsíčně za ní chodí
na návštěvu zaměstnanci a klienti
Mravenečku. Těšení je na obou stranách. „Když mají přijít, Vendulka už
nemůže ani dospat, jak se těší,“ říká
maminka, která dodává, že návštěvy z Mravenečku jsou u nich vítány.
„Je to vždycky pěkné dopoledne. Jsme
moc rádi, že tady klienti přijdou, Vendulka má zase nové podněty. Když už
má fyzické funkce úplně pasivní, tak
chceme, ať má co nejvíce podnětů a
to se daří. Vidím, jak je spokojená.“
Je pěkné, že v Mravenečku na Vendulku nezapomínají. Radost ze setkání mají jak klienti a zaměstnanci,
tak Vendulka, a to je důležité.

Přednáška přilákala hodně lidí

Kalendárium
*V dubnu 1990 vznikla v
prostorách fary minoritského
kláštera charitní Knihovna
křesťanské literatury.
* V dubnu 1994 se uskutečnil
charitní bazar darů z Holandska.
* 24. dubna 1999 jsme vytvořili
první webové stránky Charity
Opava.
* 7. dubna 2000 proběhla
soutěž
Dětská
romská
Minicarusoshow.
* 21. dubna 2004 navštívil
Vlaštovičky
parlamentní
Výbor pro sociální politiku a
zdravotnictví.
* 13. dubna 2006 se ředitel Jan
Hanuš zúčastnil vysílání ČT
Dobré ráno z Moravy a Slezska.
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Do posledního místa zaplnili ve středu 16. března odpoledne Denní
stacionář pro seniory na Kylešovské ulci v Opavě zájemci o přednášku MÁME DOMA SENIORA. V rámci celoročního setkávání s občany pod jednotným názvem „12 inspirací pro Opavsko“ ji pořádala
Charita Opava.
Populace v České republice a tedy budu to zvládat, nebudu muset kvůli
i na Opavsku stárne. Stále více lidí tomu odejít ze zaměstnání a nepřitak již je nebo v dohledné době bude jdu tak o zdroj obživy? Právě na tyto
postaveno před velký problém: jak otázky odpovídaly vedoucí Dennípečovat na Opavsku o svého blíz- ho stacionáře pro seniory, Charitní
kého seniora v domácím prostředí? ošetřovatelské služby, Charitní pečoDilemata, která, před nás toto roz- vatelské služby nebo mobilní hospihodnutí klade, jsou skutečně tíživá: cové jednotky Pokojný přístav. Před-

stavení jednotlivých služeb Charity
Opava doplnilo vystoupení pracovnic opavské pobočky Úřadu práce,
které přítomné seznámily s tím, jaké
dávky a za jakých podmínek může
senior čerpat. Zájem vyvolaly také
praktické ukázky manipulace s ležícím klientem a základní ošetřovatelské péče.
Po skončení oficiální části odpoledne využila většina přítomných
nabídky a přijala pozvání k malému
občerstvení, během něhož odpovídaly pracovnice Charity Opava na
otázky a poskytovaly konzultaci k
individuálním problémům.
„Lidí, kteří se rozhodnou pečovat o
svého blízkého v domácím prostředí,
je třeba si skutečně vážit – koneckonců tak, jak se budeme starat o své
blízké, se pak nejspíše budou starat
naše děti o nás,“ zaznělo také na
přednášce. Je to ale rozhodnutí, které ovlivní život celé rodiny. Charita
Opava je připravena všem, kteří se k
této chvályhodné službě odhodlají,
profesionálně pomáhat. Soudě podle velkého zájmu veřejnosti byla tato
přednáška z cyklu 12 INSPIRACÍ
PRO OPAVSKO skutečně inspirativní.

č. 4 - Duben 2016
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Dr. Bednář bude přednášet
o kvalitě sociálních služeb

Kvalitě sociálních služeb a vývoji jejího pojetí se bude ve středu 6. dubna
dopoledne věnovat přednáška inspektora kvality sociálních služeb Martina Bednáře.
„Kvalita v sociálních službách je ka ve srovnání s vývojovými trenčasto skloňovaný pojem, často se dy v zahraniční? Na tyto a mnohé
ale diskuse zabývá pouze standardy další otázky se pokusí odpovědět
kvality, případně jejich kontrolou. a inspirovat k dalšímu promýšleKvalita ale nejsou jen standardy ní přednáška „Vývoj pojetí kvalikvality,“ uvádí M. Bednář v anotaci ty sociálních služeb v evropském
k přednášce, kterou pořádá Chari- kontextu“, kterou Martin Bednář
ta Opava. Které okolnosti měly na přednese ve středu 6. dubna od
vývoj kvality v sociálních službách 10 hodin ve Schösslerově salónku
vliv, jaký je mezinárodní kontext? Obecního domu v Opavě.
Které jsou nejdůležitější aspekty a Mgr. Martin Bednář, Ph.D. je řejak se vyvíjí u nás tato problemati- ditel CARITAS – Vyšší odborné

školy sociální Olomouc. Šest let
vykonával profesi sociálního pracovníka se zaměřením na problematiku občanů starých a zdravotně postižených, dvanáct let byl
sociálním pracovníkem Sociálního domu ČČK. Specializuje se na
sociální služby pro seniory a občany se zdravotním postižením a na
kvalitu sociálních služeb obecně.
Od roku 2002 je inspektorem a
konzultantem kvality sociálních
služeb, účastnil se všech projektů
tvorby a inovace standardů kvality, přednáší na vysokých školách.
Má bohaté lektorské zkušenosti,
mimo jiné byl školitelem ve všech
bězích vzdělávání inspektorů kvality, je členem řady odborných
grémií, například pracovní skupiny pro přípravu zákona o sociálních pracovnících. Trvale spolupracuje s celou řadou praktických
pracovišť.
Přednášku, která je určena odborné veřejnosti, studentům, ale
i zájemcům z řad občanů, pořádá Charita Opava ve spolupráci
k Opavskou kulturní organizací
OKO v rámci celoročního setkávání s občany pod jednotným názvem „12 inspirací pro Opavsko“.
Vstup na akci je tak jako vždy
zdarma.

U stavění májky budou Tři králové

Už jste někdy viděli Tři krále na jaře? A dokonce přijet autem na stavění májky? Příležitost budete mít v pátek 29. dubna dopoledne. Na
tradiční stavění májky na dvoře jaktařského areálu Charity Opava
totiž Kašpar, Baltazar a Melichar dorazí v novém autě VW Caddy,
které bylo zakoupeno z výtěžků letošní Tříkrálové sbírky na Opavsku.
Tradiční slavnost příchodu jara sedadlo pro špatně pohyblivé klitak doplní požehnání nového auta enty.
a zároveň poděkování všem dár- „Chtěli bychom, aby se spolu s námi
cům, kteří na něj během letošní mohli celý rok z výtěžků Tříkrálové
Tříkrálovky přispěli. Vozidlo slou- sbírky radovat i ti, kteří do ní přiží Dennímu stacionáři pro seni- spěli,“ vysvětluje původ vzniku neory, je sedmimístné a má otočné všední akce ředitel Charity Opava

Jan Hanuš. „Na akci proto zveme
všechny, kdo budou mít čas a chuť,
přijďte se spolu s námi potěšit z přicházejících pěkných dnů i z toho, že
štědrost lidí na Opavsku pomáhá
potřebným,“ dodává.
Charitní dvůr letos ozdobí májka
již počtvrté. Nejstarší známý doklad o stavění máje pochází z roku
1422, kdy za postavení máje dostal
hoch odměnu, a to ruku děvčete.
Jak už dopředu slíbil zaměstnanec Jirka Leifert, stromek pro tuto
událost zajistí i tentokrát on sám.
S myšlenkou stavění máje přišel
v roce 2013 Jan Hanuš. Pověděl
tehdy, že dnes se zvyky posouvají
do čarodějnických sfér, a že on má
raději stavění májky, což je přirozená oslava jara.
Kromě toho je tato příležitost
vhodná k neformálnímu setkání se zaměstnanci a klienty, mezi
něž letos Charita Opava zve také
všechny zájemce z řad veřejnosti.
Stejně jako v předchozích letech
přijdou děti z jaktařské Mateřské
školy, aby předvedly, co se ve školce naučily a zatancovaly u vztyčené májky.
Charitní májka bude zdobit nádvoří celý měsíc.

STANE SE
• Pouť do Branic
Pouť k Bráně milosrdenství do
Městečka Milosrdenství v Branicích v Polsku se uskuteční v
neděli 3. dubna. Součástí programu je také návštěva hrobu
biskupa Josefa Martina Nathana. Mši svatou bude v bazilice
Svaté rodiny celebrovat prezident Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jan Larisch. V
16 hodin začíná společná modlitba koruny k Božímu milosrdenství a modlitba u sarkofágu
biskupa Nathana. Do Branic se
lze dostat autem přes hraniční přechod v Úvalně nebo lze
využít vlakové spojení z Opavy – Východ (13.38) do Úvalna (14.06). Odtud je to asi tři
kilometry pěšky. Pouť pořádá
Charita Krnov, Charita Hlučín
a Charita Opava.

• Akce klubu v dubnu
Klub sv. Anežky pořádá v úterý
12. dubna přednášku na téma
„Manželství a rodina v Božím
plánu“. Přednášet bude opavský děkan otec Jan Czudek a to
v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera. V
úterý 19. dubna se pak uskuteční komentovaná prohlídka kostela sv. Petra a Pavla v Opavě
– Jaktaři. Provázet bude Mgr.
Petr Tesař.

• Hospic má 9 let
V pátek 1. dubna oslaví 9 let
svého trvání mobilní hospic
„Pokojný přístav“. Za ta léta
doprovodily sestřičky přístavu
již několik stovek pacientů na
druhý břeh. Tato služba je v
Opavském regionu jediná.

Napsali o nás
• Hasiči spolupracují s
Charitou

Výročí 130 let od založení sboru oslavili v minulém roce dobrovolní hasiči v Litultovicích.
Sami si navíc nadělili dárek v
podobě nového praporu sboru,
který vytvořila Charita Opava.
„Kontaktovali jsme je s přáním,
aby pro nás vytvořili prapor k
našemu výročí, a s výsledkem
jsme velmi spokojeni. Dokonce
mohu říci, že jsme se domluvili
na velmi úzké spolupráci,“ prozradil starosta místních hasičů
Jan Pavlíček, který předal Deníku plaketu, na níž se Charita
rovněž podílela.
Deník,
1. března 2016
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„Práce pro Charitu byla krásná a bavila mě,“

vzpomíná bývalá pracovnice Charity Opava spisovatelka Ivana Chřibková
to, co umím dotáhnout do konce.
A tím koncem pro mě byla vlastní kniha. Kniha je o tom, jak se
jedna ztracená holka zase našla a
jak je důležité nesednout si z problémů na zadek a brát život trochu s humorem. Chtěla jsem, aby
čtenáře v prvé řadě bavila. A název? Suchý hadr na dně mořském
je oxymorón, nelogické spojení.
Použila jsem jej jako paralelu k
lidské duši. Někdy máme všechny logické argumenty udělat si o
člověku obrázek podle jeho chování a konání. Co když ale uvnitř,
z nějakého důvodu, existuje ještě
něco úplně jiného, co sice odporuje zdravému rozumu, ale přesto
existuje?
Prý je v ní také zmínka o Charitě
Opava... přibližte nám ji.
To nemůžu jednoznačně říct, sice
jsem se inspirovala vlastními zážitky a příběh stavěla na jakési autobiografické kostře, ale situace,
V Praze pokřtila Ivana Chřibková svou knihu společně s Reyem Korantengem z TV NOVA.
místa a lidé jsou z velké části úplně fiktivní. Vzala jsem si ze svého
Když se Charitou Opava roznesla zpráva, že bývalá pracovnice Máte za sebou úspěšné působe- života námět, ale v knize otevřela
Ivana Chřibková, která dnes žije v Anglii, napsala knihu, v níž ní na Nově, co všechno jste tam jiný příběh.
je prý i zmínka o Charitě, spousta pamětníků začala vzpomínat dělala?
a hledat ve starých charitních fotografiích. Ano, je to ta štíhV dubnu má být vaše autogralá blondýnka, která pracovala v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Pro Novu jsem pracovala na mě- miáda, můžete prozradit kde a
Vlaštovičkách a v Agapé, která má za sebou kariéru v TV NOVA. síc přesně deset let. Začínala jsem kdy?
Mladá žena, která si postupně plní své sny a teď je spisovatelkou. jako redaktorka. Později jsem se
Její knížka se jmenuje Suchý hadr na dně mořském a v dubnu v stala součástí týmu, který zakládal Jsem moc ráda, že kniha začala žít
Opavě proběhne autogramiáda a autorské čtení.
webové stránky televize. Starala svým životem, a že o ni mají lidi
Mohla byste se našim čtenářům jektu Domova Agapé, centra pro jsem se o projekty jako byla Čes- zájem. Autogramiáda v Opavě
trochu blíže představit?
drogově závislé děti. I když se koslovenská SuperStar, navrhova- proběhne v knihkupectví Kosmas
dnes v této problematice orientu- la jsem webové stránky pořadům 5. dubna od patnácti hodin a hned
Jsem spisovatelka a momentál- ji už jen na bázi vlastního zájmu, Novy a nakonec se stala šéfredak- po ní bude následovat autorské
ně žiji v anglickém městě Leeds. vidím, že podobná centra u nás torkou celého portálu nova.cz. čtení v Knihovně Petra Bezruče, v
Cesta z rodných Štěpánkovic do výjimečně chybí. Proto jsem se Kromě webu jsem měla na starost pobočce v Kateřinkách, které zaAnglie byla dlouhá a vedla přes také tohoto tématu v knize okra- také televizní pořad Volejte Novu, čne v 17 hodin.
Prahu, Španělsko a Gibraltar. Na- jově dotkla, chtěla jsem, mimo ke kterému jsem psala scénáře a
rodila jsem se ve Štěpánkovicích, jiné, znovu upozornit na to, jak připravovala obsah jednotlivých Čím se zabýváte momentálně?
studovala v Opavě a potom zde důležité je myslet na děti, na jejich dílů. Byla to tvrdá škola, ale svou
i krátce pracovala, nejdřív jako výchovu, na to, aby měly dostatek práci jsem milovala. Proto bylo Momentálně pracuji na druhé
kulturní redaktor v místních novi- pozornosti, lásky a bezpečné do- velmi těžké televizi, všechny mé knize a také jsem si dala za úkol
nách a později pro Charitu Opava. movy bez hádek. Práce pro Cha- kolegy a kamarády opustit. Ale dokončit letos knihu pohádek,
Do Prahy jsem se vydala za svým ritu byla krásná a moc mě bavila. rozhodla jsem se otevřít další ka- které píšu pro svou malou neteř.
snem pracovat v televizi, do Špa- Myslím, že ve mě navždy změnila pitolu svého života, tu spisovatel- Kromě toho navštěvuji hodiny
nělska za svým dalším snem, na- pohled na spoustu věcí, jednou z skou. Řekla jsem si, že se líp srov- dějin umění, designu a malby na
psat knihu. Gibraltar na jihu Evro- nich je nebýt lhostejná k osudům nám s tím, když to nevyjde, než s univerzitě v Leeds. Psaní je kráspy, kde pracoval můj přítel, může ostatních.
tím, že jsem to vůbec nezkusila.
ná práce a baví mě dělat humor,
za to, že jsme se usadili zrovna v
ale na druhou stranu je to práce
Andalusii, jednom z jižních špa- Proč jste odešla z Charity Opa- Jak vás napadlo napsat knihu a o hodně osamocená. Dny trávím v
nělských regionů. Anglii jsme va?
čem vlastně je? Proč ten zvláštní pyžamu za svým počítačem a snadlouho zvažovali, ale nakonec vynázev?
žím se propojit všechny myšlenky
hrály naše dobrodružné povahy Bylo na čase se posunout dál. Mám
v jeden příběh, u kterého byste se
a já zde momentálně pracuji na ráda výzvy. Opustila jsem Opavu, Jediný talent, kterým jsem byla smáli a odpočinuli si od starostí,
protože jsem si chtěla dokázat na obdařena, je ten pro psaní. Z kla- kterých máme všichni až nad hladruhé knize.
co všechno mám a nemám. Nauči- víru jsem odešla sama, ze spor- vu. Také se letos těším na cestováMůžete zavzpomínat na léta, kdy la jsem se v životě hodně věcí, ale tovních her mě vyřadili, protože ní. Už jsme projeli Španělsko, Porjste byla zaměstnaná v Charitě jedna je pro mě zásadní. Je důle- jsem byla nebezpečná sobě i okolí, tugalsko a nedaleké Maroko, letos
Opava?
žité vědět, co chcete, ale mnohem do pěveckého sboru mě ani ne- máme v plánu Anglii a Skotsko.
důležitější, co všechno jste pro to pustili. Tak jako chce sportovec Domov tvoříme hlavně my dva, ať
V Charitě jsem pracovala na pro- ochotni obětovat.
vyhrát závod, tak i já jsem chtěla už žijeme kdekoliv.
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Klienti Radosti - specialisté na rauty

První raut připravila Sociálně terapeutická dílna Radost Charity
Opava koncem loňského roku u příležitosti exkurze studentů Slezské univerzity. Raut se uskutečnil na jaktařské faře, kde se studenti
zúčastnili prezentace Charity Opava a sklidil velký úspěch. Klienti
tak na sebe upozornili, že jsou šikovní a dali vědět, že se nevyhýbají novým věcem. Dosud se totiž zabývali především praktickými
činnostmi, například výrobou dárků na Tříkrálovou sbírku, tkaním
rohožek nebo pletením a barvením košíků.
„S touto ideou přišel ředitel Charity klientů, kteří se sami přihlásili a
Opava Jan Hanuš. Zeptal se, zda jak uvedla vychovatelka Zuzana
bychom to zvládli a tak jsem řek- Jurečková, jejich práce byla velmi
la, že ano. Už dlouho předtím jsme prospěšná. Den před rautem přiuvažovali o různých činnostech, pravovali těstovinový salát, čokokteré bychom mohli dělat, líbil by ládový dezert, kokosovou buchtu
se nám nějaký obchůdek nebo pe- a slané šneky z lístkového těsta. V
kárna. Zkusit si udělat raut, to byla den exkurze se pak chystala stuvýzva,“ vzpomíná vedoucí Radosti dená kuchyně. Uživatelé vyrobili
Lucie Lichá.
hned pět pomazánek na jednoS přípravou tehdy pomáhalo deset hubky a sýrové a salámové mísy.

Studentům a všem přítomným
chutnalo. O tom se mohli přesvědčit i klienti Radosti Jirka Musila a
Magda Flégrová, kteří na rautu
obsluhovali. Oba to moc potěšilo,
protože si uvědomili, že udělali
kus dobré práce.
„Moc mě baví roznášet delikatesy
a vařit kafe,“ uvedl Jirka Musila,
který už od té doby měl pár příležitostí své umění znovu ukázat.
Dodal, že také dělá rád pomazánky a rád je maže na jednohubky.
Stejnou radost z úspěšných rautů
mají i Radim Katerinec a Adam
Wewiora. Radima baví zdobit
jednohubky a chlebíčky, Adam je
spokojený, když může dobrůtky
nabízet hostům. „Jsme rádi, když
to lidem chutná, protože jsme to
vyrobili pro ně,“ dodal Adam.
Na novoročním obědě Sekce sociálních služeb raut pro studenty
Slezské univerzity veřejně pochválil ředitel Jan Hanuš a hned tu
byla druhá objednávka. Vedoucí
Chráněného bydlení pro duševně
nemocné Dagmar Sližová poprosila kolegyni Lucii Lichou, zda by
klienti nemohli udělat raut u příležitosti požehnání nových bytů
v domě v Suchých Lazcích. Pre-

miérou ve velkém světě byl raut,
který klienti Radosti přichystali
na vernisáž výstavy fotosoutěže
MŮJ SVĚT v Historické výstavní
budově Slezského zemského muzea v Opavě, kde si na jejich výrobcích pochutnal i prof. Jindřich
Štreit. Od té doby proběhlo několik dalších rautů a když se konala
porada vedoucích, uvařili klienti
i oběd. Vedoucí si pochutnali na
už proslulém těstovinovém salátě
a nakládaných kuřecích řízcích.
Třešničkou na dortu pak bylo tiramisu.
„Jsem ráda, že to klienty baví, dělají to dobrovolně, někdo pomáhá
při přípravách, někdo zdobí tabuli.
Děláme i takové drobnosti, které
raut oživí, například ozdobná párátka, na která lepíme třeba srdíčka
s logem Charity Opava. Líbí se mi
také přístup našich uživatelů. Často je musíme upozorňovat, aby se
upravili, ale raut chápou jako společenskou událost a automaticky
se převléknou z tepláků, aby dobře
vypadali. Zrovna nedávno mi před
akcí přišel Jirka Musila oznámit, že
se i navoněl. To mi udělalo radost,“
uzavírá vedoucí Radosti Lucie Lichá.

Raut pro pracovníky opavské pobočky Úřadu práce.

Na výrobky Radosti je radost se dívat...

Raut pro návštěvníky požehnání bytů v Suchých Lazcích.

Výroba jednohubek pro Mateřskou školu Sluníčko.
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STAVění májky se třemi králi
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...vzájemná pomoc na Opavsku

STAVĚNÍ MÁJKY
SPOLU SE TŘEMI KRÁLI

h

Na tradiční stavění májky přijednou
Tři králové v novém voze VW Cady,
zakoupeném z výnosu Tříkrálové sbírky
pro Denní stacionář pro seniory
Areál ředitelství Charity Opava, Přemyslovců 26,
pátek 29. dubna, 10 hodin.
Vztyčení májky, požehnání nového vozu,
kulturní vystoupení, občerstvení. Vstup zdarma!
V rámci celoroční akce 12 inspirací pro Opavsko
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Studenti vyráběli hračky pro Mraveneček

Hračky, které sami navrhli a vyrobili, věnovala před časem dennímu
stacionáři Mraveneček skupina studentů oboru „Výroba hraček a
herních předmětů“ Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě. V
březnu se studenti přišli do Mravenečku podívat, jak jejich výtvory
fungují v praxi, jak se hračky líbí a jak si s nimi klienti hrají.
Jedná se o dvě hry nazvané „Rybáři“.
Obě hračky mají podložku v podobě
mořské či jezerní hladiny, na které jsou volně umístěné ryby a další
vodní živočichové ze dřeva nebo z
textilu a připevněným magnetem.
Rybky se chytají na udici, na jejímž
vlasci se také nachází magnet. Jak
uvedla vedoucí Mravenečku Jana
Konopková, tyto hračky postiženým
klientům vyhovují, mají dobrý vliv
na jemnou motoriku a klienti si je
ihned oblíbili.
Na nápad vyrobit hračky pro Mravenečka přišla Mgr. Dagmar Stloukalová z Ostroje a.s., která byla

iniciátorkou spolupráce se SŠPU.
„Ostroj a.s. je tradičním parterem
charitativní akce ´Pomozte postiženým dětem´, jejíž výtěžek putuje
právě do stacionáře Mraveneček.
Abychom měli představu, na co jsou
peníze využity, pozval nás Mraveneček na den otevřených dveří a právě
zde nápad vznikl. Paní vychovatelka
si tu posteskla, že hry, které klienti
mají, už znají všechny nazpaměť, a
nabídka nových není nikterak velká,
navíc finančně náročná. Hned na
místě nás napadly dvě varianty, jak
situaci vyřešit. Buď sáhnout do peněženky a přispět na pořízení nějaké

nové hry, nebo spojit příjemné s užitečným a dát je dohromady s ´hračkáři´ ze SŠPU. Ti se tam mohli přímo
seznámit s dalšími potencionálními
odběrateli hraček a her, jenž mají sice
specifické požadavky, ale jsou stejně
vděční, jako ostatní děti. Se studenty oboru ´Výroba hraček a herních
předmětů´ spolupracujeme již dlouho
a mile nás překvapilo, jak se k tomu
pod vedením zástupce ředitele SŠPU
pana Schallnera postavili. Důkazem
toho je první hra, kterou jsme nazvali
´Rybáři´ a věřím, že i další nápady
zrealizují v krátké době,“ konstatovala Dagmar Stloukalová a dodala,
že se již těší, čím ji studenti překvapí
příště a hlavně na to, až si půjde do
Mravenečku zahrát i ona.
Zajímalo nás rovněž, zda bude spolupráce pokračovat. „Bude-li zájem
ze strany Mravenečku a nápady na

straně studentů, bylo by nesmyslné
takto fajn aktivitu končit. Kdoví, třeba se zoficiální do formy předmětu
studia nebo maturitních prací,“ odpověděla Dagmar Stloukalová.
Nutno podotknout, že materiál, z
něhož studenti hračky vyrábějí, financuje právě akciová společnost
Ostroj Opava. Ostatně není to poprvé, co tato společnost myslí na stacionář Mraveneček. Před šesti lety ho
obdarovala Montessori pomůckami
za více než dvacet tisíc korun. Klienti si díky nim rozvíjejí jemnou i
hrubou motoriku a myšlení. Kromě
Montessori pomůcek dostal stacionář od Ostroje rovněž mobilní klimatizaci, která přišla vhod, protože
prostory Mravenečku se v létě rychle
zahřívají a s klimatizací se klientům
lépe dýchá. Dodejme, že obojí stacionáři slouží dodnes.

V chráněném bydlení přivítali jaro výletem

Originálním způsobem přivítali letošní příchod jara pracovníci a
uživatelé střediska Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné. Díky dlouho očekávanému slunečnému počasí mohli
uspořádat 18. března malý výlet pro zájemce z chráněného bydlení i
služeb následné péče po okolí Suchých Lazců.
Trasa výletu měřila přibližně šest
kilometrů a cestou výletníci navštívili zříceninu středověkého hradu
„Zamčisko“. Cílem pak bylo výletní
místo u Charlotina dubu, kde klienti
posvačili.
Výlet vyvrcholil slavnostním zahájením opékací sezóny. „Po rekonstrukci nám do Suchých Lazců přibyli noví
lidé a začali jsme dělat rehabilitační
aktivity. Když je škaredě, tak v domě,
když je hezky, tak na zahradě. Zahradu se nám za poslední dva roky
podařilo zrekultivovat, máme tady
gril, nějaké nové stromečky a klienti by rádi začali chovat slepice. Teď
tady máme lidi převážně z venkova
a ti mají ze zahrádky velkou radost,“
uvedla vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně
nemocné Dagmar Sližová a dodala,
že přibližně dvakrát do měsíce mají s
klienty schůzku. Pokud přeje počasí,

obvykle je tato schůzka spojena s posezením venku a grilováním.
Letošní grilovací sezóna začala 18.
března a všichni už se těší, že bude
dlouhá.

12 inspirací pro opavsko
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Leden 2016

...vzájemná pomoc na Opavsku
Tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Charity Opava, během které občané Opavska přispívají na své bližní.

Únor 2016

...smysl odříkání v postní době
KATEŘINA LACHMANOVÁ: DOBA POSTNÍ - ČAS ODTUČŇOVÁNÍ SRDCE. Přednáška známé teoložky.

Březen 2016

...péče o seniora v domácím prostředí
MÁME DOMA SENIORA - přednáška pracovnic pečovatelské a ošetřovatelské služby a mobilního hospice
Pokojný přístav o tom, jak pečovat o nemocného v domácím prostředí.

Duben 2016

...kvalita sociální služby
MARTIN BEDNÁŘ: VÝVOJ POJETÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V EVROPSKÉM KONTEXTU.
Přednáška ředitele CARITAS-VOŠs-Olomouc pro odbornou veřejnost, studenty a další zájemce.

Květen 2016

...naši klienti
Pozveme malé i velké uživatele sociálních služeb na Opavsku na koncert písničkáře PAVLA HELANA.

...komunitní plán

JANA ŽÁČKOVÁ: KOMUNITNÍ PLÁN NESMÍ BÝT POTĚMKINOVA VESNICE.
Přednáška a méně formální beseda o smyslu komunitního plánu v Opavě pro všechny zájemce.

Červen 2016

...děti a rodina
Tradiční SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE pro děti doplní přednáška o vzdělávání a výchově pro rodiče.

Září 2016

...dvacet let s nevidomými
Oslava dvaceti let existence Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. Lidový jarmark a veselice,
slavnostní odhalení domovního znamení.

Říjen 2016

...poslední věci člověka
MARIE SVATOŠOVÁ: HOSPICE A UMĚNÍ DOPROVÁZET. Setkání se zakladatelkou hospicového hnutí.

...duše a její zdraví

Přednáška a beseda střediska Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné pro širokou
veřejnost na aktuální téma u příležitosti TÝDNŮ PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ.

Listopad 2016

...společenská odpovědnost firem
Přednáška a beseda o fenoménu společenské odpovědnosti ve spolupráci s významnými institucemi
a partnery Charity Opava.

Prosinec 2016

...víra a pomoc
JAKUB DOLEŽAL: NĚKTERÉ ASPEKTY SOUBĚHU KŘESŤANSKÉ VÍRY A POMÁHAJÍCÍ PROFESE.
Přednáška vedoucího Katedry křesťanské sociální práce Teologické fakulty UP Olomouc.
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Vývoj pojetí kvality sociálních služeb

kvalita sociální služby

MARTIN BEDNÁŘ:
VÝVOJ POJETÍ KVALITY
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V EVROPSKÉM KONTEXTU
Přednáška ředitele CARITAS-VOŠs Olomouc,
inspektora kvality sociálních služeb
Mgr. Martina Bednáře, Ph.D.
pro odbornou veřejnost, studenty a další zájemce

Obecní dům, Schösslerův salónek,
Ostrožná ulice, Opava
Středa 6. dubna, 10 hodin
Vstup zdarma
Přednáška probíhá ve spolupráci
s Opavskou kulturní organizací OKO
v rámci celoroční akce 12 inspirací pro Opavsko
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Hradecký Slunovrat
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Vzpomínka na Zuzanu Navarovou

Martina Trchová
a
Adam Kubát

1. 5. 2016 v 17:00 hod.
zámek Hradec nad Moravicí
Večer písní Zuzany Navarové
pod Bílou věží

Předprodej:
do 31.3. - 160,do 30.4. - 190,na místě 210,-
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Memoriál otce jožky

Otec Jožka by oslavil čtyřicítku

Pomalu, ale nezadržitelně se blíží III. ročník Memoriálu otce Jožky.
Pro farnost Stěbořice je to významná událost, při níž si farníci připomenou svého oblíbeného kněze a spirituála Charity Opava otce
Josefa Motyku, který tragicky zahynul v červnu roku 2013.
Termín závodu již tradičně připa- tovních výsledků championchip.
dá na státní svátek 8. května. Tento cz. Každý závodník obdrží čip,
den se zároveň slaví svátek Panny který se připevní ke kotníku a po
Marie Prostřednice všech milostí, proběhnutí cílem senzory autojejíž socha je umístěna v areálu maticky zaznamenají jeho čas a
kolem kostela ve Stěbořicích. O pořadí. Trasa závodu a kategorie
den později 9. května by se otec zůstávají stejné jako minulé roky.
Jožka Motyka dožil rovných čty- Na vítěze opět čekají hodnotné
řiceti let. Jeho smrt přišla náhle a ceny. Po skončení závodu bude
nečekaně. Otec Jožka vycestoval následovat v areálu stěbořického
v roce 2013 na Slovensko, kde na kostela koncert. Od 18 hodin vyOravské přehradě trávil se švag- stoupí předkapela schola Stěborem dovolenou. Ještě odsloužil řice doplněná o několik hostů a
mši svatou a pak vyplul i se švag- od 19 hodin zahraje Pavel Helan.
rem na přehradu. Bouřka přišla Na běžecký závod se můženáhle, stejně jako blesk, který do te přihlašovat na této adreloďky uděřil. Tak skončila život- s e : h t t p : / / c h a m p i o n c h i p. c z /
ní pouť mladého kněze, kterému R e g S y s t e m / a k c e / M O J 2 0 1 6 .
bylo pouhých 37 let. Přípravy na Běží se v kategoriích na 10 a 4 kimemoriál jsou v plném proudu lometry ženy a muži a 4 kilometry
a pro letošní rok čeká závodníky žáci a žákyně. Zápis je ve 13 hodin
několik novinek. Tou nejzásad- před kostelem. Začátek běhu je v
nější je, že organizátoři Orel Jed- 15 hodin. Startovné činí 100,- Kč
nota Stěbořice a farnost Stěbořice dospělí (na místě 150,- Kč), žáci
navázali spolupráci s profesionál- a žákyně 50,- Kč (na místě 100,ní firmou na zpracování spor- Kč). Přijďte si zaběhat i vy.
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nabízíme skartaci a Demagnetizaci
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SKARTACE

a DEMAGNETIZACE
Profesionální skartace
a demagnetizace
jako filantropie

Nabízíme
* Profesionální a rychlou skartaci na průmyslových strojích
INTIMUS 16.86. Pro řez 6x50mm zajištěn certifikát NBÚ
* Demagnetizaci dat na harddiscích, disketách a datových
páskách pomocí Demagnetizátoru INTIMUS 9000,
používaného například v NATO
* Skartování netříděného papíru včetně sponek
* Zajištění odvozu
* Provedení demagnetizace přímo ve Vaší organizaci
* Zajistíme pro Vás tzv. „náhradní plnění“
* Svou zakázkou podpoříte zaměstnávání místních
handicapovaných občanů
* Postaráme se Vám o reklamu a PR, budeme informovat
o tom, že se hlásíte k roli společensky odpovědné firmy

Kontakt
Chráněná technická dílna, Zámecká 68, 747 31 Velké Hoštice
Telefon: 553 764 057, 734 435 234
e-mail: chtd@charitaopava.cz
Více na www.charitaopava.cz

Má něco společného skartace
papíru a filantropická činnost? V
případě Chráněných technických
dílen Charity Opava má. Dílny
zaměstnávají výhradně osoby s
postižením, práci jich tu našlo více
než třicet. Nenechte se ale mýlit,
jejich služby jsou profesionální a
stále kvalitnější. Dva nové moderní
skartovací stroje zde navíc od roku
2015 umožnily větší rychlost a
výkonnost, což jistě ocení velké
firmy, instituce, případně obce
při likvidaci dokumentů a celých
archívů. Dílna tak může za kratší
dobu zpracovat více zakázek. Dílny
také nabízejí revoluční formu ničení
dat na harddiscích, disketách a
datových páskách.
Jednou z obsluhujících skartovačky
je
Jiřina
Menšíková.
„Nové
skartovačky mají kromě rychlosti i
větší sílu nožů, s velkou zakázkou si
dokonale a rychle poradí,“ uvedla.
Zadáním skartace pomůžete Charitě
Opava udržet pracovní místa pro
lidi, kteří by se jinak z důvodu
postižení na trhu práce neuplatnili.
Děkujeme!

Chráněná technická dílna
sídlí ve Velkých Hošticích a
zaměstnává přes 30 lidí se
zdravotním znevýhodněním.
Je
orientována
na
zpracování
klasických i nebezpečných odpadů,
zejména na elektroodpad. V roce
2009 dílna zavedla profesionální
skartaci papíru, která byla v roce
2015 výrazně modernizována a
také doplněna o profesionální
demagnetizaci, tedy eliminaci
elektronických dat na nosičích.
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Nabízíme skartaci a demagnetizaci
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LIDÉ
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Inzerce Charity

Společenská kronika

Děkujeme firmám LIDL – ČR,
MONDELÉZ international a
Základní škole Brumovice za
sbírání víček pro Matyáška Tazbirka.Víčka potřebuje Matyášek
stále a proto prosíme, abyste
sbírali i nadále. Naše úsilí můžete sledovat i na facebooku naší
sociálně terapeutické dílny Radost, kde pravidelně informujeme, kdo nám víčka pomáhal
sbírat.
Lucie LICHÁ, vedoucí Radosti

• Nadace ČEZ
podpořila hospic
K zajištění a zkvalitnění hospicové péče a Charitní pečovatelské služby požádala Sekce služeb seniorům a zdravotnických
zařízení Nadaci ČEZ o dotaci
ve výši 140 tisíc korun. Nadace
ČEZ tento projekt podpořila a
peníze dostala sekce koncem
loňského roku. Nakoupila za ně
zdravotnický materiál a pět polohovacích elektrických postelí.

Informace

Blahopřejeme

Poděkování
• Děkujeme za víčka

č. 4 - Duben 2016

* Narozeniny v dubnu

Dobré ráno, oslavenci, skočte rychle z postele, s kytkou, s dortem čekají tu všichni vaši přátelé. Ať vám všechno vychází, co si sami přejete, a když slunce zachází, ať se stále smějete. Štěstí, zdraví, všeho dosti,
užijte si do sytosti. V dubnu oslaví své narozeniny tito zaměstnanci:
Zuzana BARTÁKOVÁ, Renáta BĚLÁKOVÁ, Vojtěch BINAR, Petr
BSIRSKÝ, Ladislav FERKO, Petra HOLEČKOVÁ, Dana HRUŠKOVÁ, Jaroslava CHABROŇOVÁ, Marie JANÍČKOVÁ, Jaroslav
JAŠEK, Kamila KUPKOVÁ, Ilona MICHALČÍKOVÁ, Dana NEBOROVSKÁ, Martina NĚMCOVÁ, Lenka POMPOVÁ, Pavel
RYCHTA, Libuše SMĚJOVÁ, Karin ŠKROBÁLKOVÁ, Petr VOJTEK, Ludmila VOJTKOVÁ a Hynek ZÁVORKA. Vše nejlepší přeje
redakce
* V dubnu oslaví své narozeniny pan Pavel
RYCHTA. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky
a na čele žádné vrásky. Dlouhý život bez bolesti,
plný radosti a Boží milosti, to přejí kolegyně z
Radosti.

* V dubnu oslaví narozeniny zaměstnanci Chráněných dílen sv. Josefa Petr BSIRSKÝ, Ilona MICHALČÍKOVÁ, Dana HRUŠKOVÁ a Kamila
KUPKOVÁ. Do dalších let jim přeje všechno
nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví a lásky
kolektiv Chráněných dílen sv. Josefa

v březnu uplynul rok, co bydlím
v Domě sv. Cyrila a Metoděje
ve Vlaštovičkách. Cítím se tady
volně, svobodně a šťastně. Přišel
jsem z problematické rodiny. Původně jsem bydlel s maminkou,
babičkou a strýcem. Maminka
před pěti lety zemřela a strýc nechal všechny účty napsat na mě,
půjčoval si také na mě peníze, ale
nic nesplácel. Proto jsem hodně
zadlužený a začal jsem uvažovat o jiném bydlení. Pomohla mi
teta, která mě seznámila se slečnou Eliškou z Eurotopie, která mi
pak hodně pomáhala. Strýc tehdy

• Setkání s biskupem
V úterý 17. května proběhne
9. setkání seniorů s otcem biskupem Františkem Václavem
Lobkowiczem na ostravskoopavském biskupství v Ostravě.
Začátek v 9 hodin mší svatou v
kostele sv. Václava. Zájemci o
setkání se mohou přihlásit do
9. 5. na telefonu 731 534 062
(paní Göttlicherová) nebo 734
876 497 (paní Kaňoková).

• Půjdou na pohádku
Přestože většina klientů Domu
sv. Cyrila a Metoděje jsou nevidomí, do divadla chodí velmi
rádi. V pondělí 4. dubna pojedou do loutkového divadla v
doprovodu studentů z Vyšší odborné školy Caritas Olomouc,
kteří jsou ve Vlaštovičkách na
praxi. Představení se jmenuje
Princezna se zlatou hvězdou
a nacvičili je lékaři a sestřičky
Slezské nemocnice.

• Prodeje dílen
Chráněné dílny sv. Josefa se zúčastnily velikonočního prodeje
ve firmě Tieto Ostrava, kde utržily během jediného dne 13 tisíc
korun. Na Krajském úřadu zase
prodaly za čtyři hodiny zboží za
9 tisíc korun. Kromě toho prodávaly celý týden na opavských
Velikonočních trzích.

Poděkování

Listárna
Milí přátelé,

Zaznamenali jsme

• Seniorky pomáhaly
strašně zuřil a řekl, že jestli přistoupím na insolvenci, ať se balím. V té
době mi na Úřadu práce v Krnově
pověděli o možnostech bydlení ve
Vlaštovičkách. Doma byly stále
hádky a strýc nechtěl, abych odešel,
dokonce mě i bil a hlavně si chtěl
nechat mého vodícího psa Luckyho. Sociální šetření i stěhování muselo probíhat tajně, aby o tom strýc
nevěděl. Konečně 5. března jsem se
přestěhoval a hned druhý den přijel
strýc. Udělal tady velkou hádku a
dožadoval se Luckyho. Od té doby
jsme se díky Bohu nesetkali. Za ten
rok to tady bylo moc fajn. První,
co jsem se naučil dělat, bylo kafe,
pak uklízení, luxování, praní, pletení košíků, jen to vaření mi ještě

Pište nám!

nejde tak dobře. Hlavně zpočátku
jsem měl ale strach, že to je jenom
sen a že se z toho snu probudím.
Moc se mi tady líbí a mám další
cíle, začínám se učit angličtinu
a na počítači. Jako dobrovolník
uklízím a budu pracovat v keramice. Pořád se tady něco děje, a to
jsem rád, protože než jsem začal
bydlet ve Vlaštovičkách, cítil jsem
se jako pes na řetězu a teď skutečně žiji. Líbí se mi také jezdit na
výlety a rád bych si zajel za svou
paní učitelkou do Brna, kam jsem
chodil do základní školy. Prostě
jsem se vrhnul do života a je to
moc pěkné.
Saša JONÁŠ, Vlaštovičky

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

Seniorky z Klubu sv. Anežky Jaromíra Matýsková, sestra Ludmila Schneiderová, Anna Víchová, Vlasta Žaludová, Anna
Weissová, Jiřina Ondraschková,
Věra Halčařová a Helena Kümpelová pomáhaly balit Vlaštofku. Srdečně jim děkujeme.

• Děkujeme za televizi
Děkujeme panu Mgr. Radovanu Prokešovi, jednateli Soukromé střední školy podnikatelské
v Opavě, který Charitě Opava
zdarma poskytnul funkční televizor. Děkujeme!

• Děkujeme za přání
Srdečně děkuji maminkám z
Neškoly a zaměstnancům a klientům z Mravenečku za vytvoření velikonočních přání, která
se jim moc povedla.
Svatava BLÁHOVÁ, Neškola

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. Duben 2016.

