Měsíčník pro zaměstnance a příznivce Charity Opava
Dále čtěte:
• Přijeďte do
Vlaštoviček (str. 3)
• Jak bude otevřeno
o prázdninách (str. 3)
• Chráněné bydlení nad
propastí (str. 10 )

č. 7 – PRÁZDNINY 2016
CITÁT MĚSÍCE: „Dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme,
ne však zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít.“ Neznámý autor

Fotbalisté vybrali pro děti
z Mravenečku 366 tisíc!

Šek s částkou 366 tisíc korun pro klienty Denního stacionáře pro
děti a mládež Mraveneček předali jeho vedoucí Janě Konopkové v
sobotu 25. června v kravařském Buly centru organizátoři v pořadí již patnáctého ročníku fotbalového klání „Pomozte postiženým
dětem“. Tato charitativní akce, kterou pořádá Okresní fotbalový
svaz Opava, již za dobu svého trvání přinesla Mravenečku téměř
tři a půl milionu korun.
Sportovního klání na kravař- ka historických motorek, ukázka
ském hřišti se zúčastnila muž- policejní techniky, horkovzdušný
stva sponzorů v malé kopané O2 balón a různé soutěže.
Telefónica, Ostroj, společného Společenským vrcholem pak bylo
družstva starostů (sdružení obcí večerní setkání v nedalekém Buly
Hlučínska) a společnosti Auto- centru, kde zástupci vítězných
cont CZ, Silnice Morava, Agrana, družstev turnaje přebrali ceny z
týmu Statutárního města Opavy a chráněných dílen Charity OpaZávažné Poruby. Hlavní sportov- va a kde pak na oplátku přebrala
ní událostí pak byl zápas sportov- výtěžek celé akce vedoucí Mraveních osobností Opavska a repre- nečku Jana Konopková. „Peníze
zentačního výběru starostů celé budou v Mravenečku na podzim
České republiky, který skončil použity na nákup velmi potřebnéremízou 4:4. Přes velké horko si ho a nákladného stropního zvedamnohé děti užívaly atrakcí, které cího systému Roomer, který slouží
jsou tradiční součástí kravařské- k zajištění asistované mobility pro
ho charitativního odpoledne. I fyzicky a mentálně hendikepované
letos na ně čekal skákací hrad, děti,“ upřesnila Jana Konopková
projížďka na poníkovi, prohlíd- účel, jemuž vybrané finance po-
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PRÁZDNINY

Máme novou masérku

slouží, a všechny sponzory pozvala na slavnostní uvedení tohoto přístroje do provozu.
Součástí večera byla také dražba dresů českých sportovců na
pomoc malé Emmě Plačkové z
Bolatic. Dražily se například dresy basketbalisty Jakuba Šiřiny,
Jakuba Holuši, fotbalistů Libora
Kozáka, Jana Baránka a Ladislava
Krejčího či tenisty Tomáše Berdycha. Dražba, která začala na
webových stránkách Opavského
a Hlučínského deníku, nakonec
vynesla dalších 50 tisíc korun.
„Musím všem poděkovat,“ vzkazuje Andreas Drastík, který je
spolu s místopředsedou Okresního fotbalového svazu Opava
Pavlem Novotným hlavním organizátorem akce. „Také my moc
děkujeme všem firmám, dárcům
i organizátorům, za celou akcí je
mnoho práce a dobré vůle, jsme za
ni v Mravenečku opravdu vděčni,“
přidává se Jana Konopková.

PRÁZDNINY
S parkováním bývá problém

Máme stále více automobilů, což je spíše plus,
Celkem deset lidí se přihlásilo do výběrového řízení
problémem ale občas bývá parkování například na
na maséra, které vyhlásilo Wellness centrum
dvoře ředitelství v Jaktaři. Přestože je zde mnoho
Charity Opava. Zvítězila nakonec naše staronová
parkovacích míst a nedávno přibyla dvě další, není
kolegyně Lucie Mazurová, která už před několika
výjimkou, že řidič, který přijede po osmé hodině
lety ve Wellness centru pracovala jako praktikantka,
ráno, musí odjet parkovat jinde A protože most přes
brigádnice i dobrovolnice. Do kolektivu tak díky
Jaktarku je uzavřen, čeká ho pak ještě procházka.
předchozím zkušenostem hned zapadla.

Slovo ředitele
Čas práce
a čas odpočinku
Koncem
minulého měsíce
jsme, jak
nám
to
nařizuje
zákon, vypracovali
a zveřejnili
svou výroční zprávu za rok 2015. Podívat
se na ni nebo si ji stáhnout můžete
na našich webových stránkách.
Stojí to za to, protože si možná,
tak jako já, při její četbě znovu
uvědomíte, kolik toho společně v
Charitě Opavě děláme, kolik jsme
toho schopni zvládnout a zařídit,
jak se stále snažíme hledat nové
zdroje, možnosti, inspirace... V
této výroční zprávě jsme položili
vedoucím všech našich středisek
otázku, co pro ně bylo v Charitě Opava v roce 2015 největším
zážitkem. Můžete se tak dočíst o
radosti z dětského tvoření i snaze
zaměstnat lidi s handicapem, inspiraci z osudů a životního elánu
našich klientů, byť nemocných,
snaze nevzdávat se ani v těžkých
situacích nebo například i o dojemné svatbě hospicového pacienta, jak ji zažily naše sestry z
Pokojného přístavu.
Milí přátelé, spolupracovníci.
Dobře vím, že všechna Vaše záslužná práce je velmi namáhavá,
vysilující a často i stresující. Naše
poslání profesionálně poskytovat
služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a
zaměstnávat osoby s problémy na
trhu práce se nám daří naplňovat
jen díky Vašemu neustálému nasazení. Ale také si stejně jako Vy
dobře uvědomuji, že pracovníci v
sociálních službách jsou nadmíru
vystaveni nebezpečí syndromu vyhoření.
Je ale čas práce a čas odpočinku.
Děkuji za dobře odvedenou práci
a všem Vám přeji co nejkrásnější
pohodovou dovolenou, na které
si skutečně odpočinete a naberete
nové síly.

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Dar Věry Macoškové
pro Pokojný přístav

Charita nabízí lidem práci

Charita Opava je nejen důležitý poskytovatel sociálních služeb, ale na
Opavsku plní také nezanedbatelnou roli zaměstnavatele, vždyť v této
organizaci pracuje přes 225 lidí, z toho je 124 zdravotně postižených.
V roli zaměstnavatele se také představila na akci „Trh pracovních příležitostí“, kterou pořádalo ve čtvrtek 2. června v Kulturním domě Na
Rybníčku Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Opavě.
Akce přinesla informace o pracov- nářství, dopravě, ve výrobě a služních příležitostech v řadě oborů, bách.
praktické informace o trhu práce v Mezi zaměstnavateli, nabízejícími
regionu, zajímavé přednášky z ob- pracovní uplatnění, byla i Charita
lasti zaměstnanosti, užitečné rady Opava, kterou trápí především netýkající se pracovněprávní proble- dostatkem dělnických pracovníků v
matiky či práce v zahraničí. Do Opa- chráněných dílnách. „Kontaktovalo
vy se sjela dvacítka zaměstnavatelů z nás asi pětadvacet zájemců, kterým
Opavska, Polska a Slovenska, kteří jsme poskytli potřebné informace a
všem zájemcům nabídli volná místa předali naše materiály,“ hodnotí akci
zejména ve strojírenství, v potravi- vedoucí personálního úseku Charity

Opava Eva Pospěchová, která se trhu
pracovních příležitostí zúčastnila
spolu s Marií Bennkovou. „Zájemcům o novou práci jsme nabídli jedinečnou příležitost absolvovat hned
několik přijímacích pohovorů na jednom místě a bez stresu. Ostatně právě
přímý a osobní kontakt uchazeče se
zaměstnavatelem bývá při hledání
zaměstnání tím nejefektivnějším,“
dodává ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Opavě Jarmila Mateřánková.
O práci se na akci naopak zajímali
klienti charitního střediska Chráněného a podporovaného bydlení.
„Naši uživatele si z bohatého programu odborných seminářů vyslechli zajímavou přednášku na téma Jak uspět
u výběrového řízení a na co si dát
pozor při tvorbě životopisu. Zároveň
měli jedinečnou příležitost osobně se
setkat se zaměstnavateli, kteří nabízeli volná pracovní místa v oblasti strojírenství, potravinářství, dopravy, ve
výrobě či v sociálních službách,“ vrací
se ke čtvrteční akci vedoucí střediska Dagmar Sližová. „Naši uživatele si
pochvalovali možnost osobního kontaktu s více zaměstnavateli na jednom místě. Někteří už byli pozváni
na výběrová řízení,“ dodává Dagmar
Sližová s tím, že všem drží palce.
K 30. dubnu letošního roku činil podíl nezaměstnaných osob v okrese
Opava 6 %.

Ani závěrečná průtrž mračen nemohla v úterý 14. června pokazit setkání, na kterém si zaměstnanci i klienti Charity Opava připomenuli
třetí výročí tragického úmrtí otce Jožky Motyky, stěbořického kněze
a spirituála Charity Opava.
Do Stěbořic dorazilo mnoho poutní- promísili s místními farníky, kteří
ků z řady středisek, ti z Vlaštoviček spolu s nimi vzpomínali na otce Joža Mravenečku auty, z Radosti měst- ku. Tomu pak u pietního místa před
skou dopravou a klienti z Chráněné- chrámem zazpívali a věnovali modho a podporovaného bydlení pěšky. litbu a květiny.
Na mši v místním kostele, slouženou Pak už na všechny čekalo občerstotcem Klementem Rečlo, se pak vení, které připravila tak jako celou

akci Sekce sociálních služeb, na klienty hry na farské zahradě a na ředitele Charity Opava Jana Hanuše
překvapení v podobě přání a dortu
k narozeninám. Senioři z Denního
stacionáře pak měli připraveno posezení ve Stěbořické orlovně. Před
průtrží mračen, která v nedaleké
Opavě vyplavovala sklepy, se mohli
všichni schovat do farní stodoly a
pod pergolu.

Dar ve výši 3.003 korun předala
ve středu 22. června pracovnicím střediska Charitní hospicová
péče Pokojný přístav majitelka
fitcentra SPORT PERFEKT a
osobnost nejen opavského fittness Věra Macošková. Peníze se
vybraly mezi účastnicemi akce
„108 Pozdravů Slunci“, která
proběhla na nádvoří Červeného
zámku v Hradci nad Moravicí
při příležitosti letního slunovratu
a Mezinárodního dne jógy. Děkujeme!

• Kavárna byla
splněním našeho snu

Na začátku stála velká odvaha
a touha po splnění velkého snu,
mít pro naše uživatele kavárnu,
smysluplnou práci a dát jim ten
nenahraditelný pocit – být užitečný. A stalo se… Přes drobné
peripetie a nezdary se to povedlo,
splnili jsme si sen a vyzkoušeli si
to, jaké to je „mít kavárnu“.
DĚKUJI svým kolegům, že mě
v tomto projektu podpořili, DĚKUJI Vlaštovičkám za pomoc
při provozu, DĚKUJI svým
klientům za to, s jakým nadšením chtěli pracovat a pomáhali, DĚKUJI vedení Charity, že
nám dala možnost se k tomuto
projektu dostat a DĚKUJI za
ten pocit, kterým mě projekt REUSE - galerijní kavárna naplnil.
Byla to skvělá zkušenost, výzva a
jsem pyšná na to, jak se nám to
společné dílo pěkně vyvedlo.
Lucie LICHÁ, DiS.
Vedoucí sociálně
terapeutické dílny RADOST

Kalendárium
* V červenci 1998 jsme převzali
prodejnu na Kolářské ulici.
* V červenci 1997 jsme
pořádali ozdravné pobyty pro
děti ze zaplaveného Bruntálska.
* V červenci 2012 se rozplynuly
mraky, které se vznášely nad
dalším fungováním střediska
Radost - důvodem bylo krácení
dotace MPSV.

č. 7 - Prázdniny 2016
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Cíl dosažen – dostaneme
dotaci od Nadace ČEZ

Cíl byl dosažen! Takovýto vzkaz se objevil v pondělí 20. června ráno na
stránkách Nadace ČEZ www.pomahejpohybem.cz u projektu „Vybavení
stacionáře pro Charitu Opava“. Po pouhých deseti dnech od spuštění tak
nasbírali naši příznivci potřebný počet bodů k tomu, aby mohla Nadace
ČEZ poskytnout Dennímu stacionáři pro seniory Charity Opava cílovou
částku 74 370 korun.
Stacionář si tak bude moci za se- ČEZ.
sbíranou částku pořídit zahradní Stažení aplikace, její používání i
nábytek a hru ruské kuželky. Po- generování bodů je zdarma, k jestarali se o to lidé, kteří si nain- jímu používání není nutné datové
stalovali mobilní aplikaci EPP od připojení - to vyžaduje aplikace
Nadace Skupiny ČEZ – Pomáhej pouze v případě, kdy budete chtít
pohybem. Ve chvíli, kdy se jakým- přiřadit získané body konkrétkoli způsobem pohybovali, tedy nímu projektu. Aplikace je optichodili, běhali nebo jeli na kole, se malizována pro mobilní telefony
jejich pohyb proměnil na energii a s operačními systémy Apple iOS
body a ty zase na peníze z Nadace od verze 7, Android od verze 4.0 a

Windows Phone od verze 8.1. Používání aplikace je buď anonymní,
nebo s registrací prostřednictvím
e-mailu či účtu na Facebooku.
Charitě svým pohybem a sbíráním
bodů pomáhalo mnoho jednotlivců i skupin. Značný počet bodů
například nasbírali na popud
dcery ředitele Charity Opava Bětky Hanušové studenti Slezského
gymnázia v Opavě pod vedením
Kamily Tkáčové, kteří si aplikaci
nainstalovali na svém cyklistickém výletu. Dlouhý výlet celé třídy tak pomohl ukončit sbírku v
rekordním čase.
Všem děkujeme!

Tradiční Cyrilometodějskou oslavu pořádá v úterý 5. července Dům
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené spolu s obcí Vlaštovičky.
Lidově pojatá oslava proběhne v Domě pro zrakově postižené a následně také v blízkém sportovním areálu ve Vlaštovičkách.
Oblíbená lidová akce začne ve 14 útočiště těžce zrakově nebo lehce
hodin Mší svatou, slouženou v mentálně postiženým občanům z
kapli Domu sv. Cyrila a Metodě- celé České republiky. O tom, jak
je. Toto středisko Charity Opava, zde zdejší klienti žijí a pracují, se
které bude letos v září slavit kula- můžete sami přesvědčit od 14.30
té dvacetiletí existence, poskytuje do 16 hodin, kdy zde bude otevře-

no pro širokou veřejnost.
Oslavy se pak přesunou na nedaleké sportovní hřiště, kde na návštěvníky čeká od 14.30 hodin až
do pozdního večera bohatý program. Nejprve to bude vystoupení
klientky Domu ve Vlaštovičkách
Ivety Dunkové, kterou v 15 hodin
vystřídá dechová hudba Kobeřanka. V 16 hodin vystoupí taneční
kroužek OK Dance a těšit se můžete také na ukázku požárního
Útoku v podání mladých hasičů z
Vlaštoviček. V 18.30 hodin předvede své umění skupina Acoustic
Session a od 20 hodin pak bude
k tanci hrát skupina Špekband.
Lahůdkou bude určitě také bubenická show v podání bubenického
orchestru Ivo Samiece BORIS ve
21.30 hodin. Celé odpoledne bude
pro děti zdarma přichystána řada
atrakcí jako kolotoč, skákací hrad,
malování na obličej, cukrová vata
nebo jízda na oslíkovi. Samozřejmostí je již tradičně bohaté občerstvení. Cyrilometodějská slavnost
ve Vlaštovičkách je určitě dobrým
tipem na rodinný výlet.

Tradiční Cyrilometodějská oslava
opět nabídne bohatý program

STANE SE
• Jak budeme mít
otevřeno o prázdninách
Přestože většina středisek Charity Opava bude mít i v létě otevřeno beze změn, u některých
přece jen o prázdninách dojde
ke krátkodobému omezení provozu. Tak například Mraveneček bude zcela uzavřen od 4. do
15. července, provoz zde obnoví
opět od 18. července. V týdnu
od 4. do 8. července bude také
uzavřeno pracoviště Chráněné technické dílny ve Velkých
Hošticích. Až do 8. července z
důvodu čerpání dovolené bude
uzavřeno pracoviště Wellness
centra na Kylešovské 4, pracoviště v Jaktaři zavře jen na
jeden den v pondělí 4. července. Tento den, tedy pondělí 4.
července, nebudou otevírat
ani v Denním stacionář pro
seniory, jinak ale bude stacionář fungovat celé prázdniny v
obvyklých časech. Radost bude
mít přes prázdniny zavřeno
pouze první pondělí v červenci a srpnu, jinak zde poběží
provoz v obvyklých hodinách.
Prázdninovému režimu se
přizpůsobí i Neškola. Ta bude
navíc poskytovat v prvním
patře minoritského kláštera
na Masarykově třídě krátkodobé hlídání dětí předškolního i mladšího školního věku.
V červenci a srpnu zde bude
otevřeno ve středu, čtvrtek a
pátek od 8 do 12 hodin. „Pro
děti jsme připravili pohybové
hry a tvoření, chystáme výlety,“ upřesňuje vedoucí Svatava
Bláhová. Děti by si sebou měly
vzít přezůvky a svačinu, cena
hlídání je pouhých 20 korun
na hodinu. Více informací najdete na www.charitaopava.cz.

Napsali o nás
• Festival pomáhá

Vystoupení umělců z celého
světa, performerů,
výstav,
workshopů i přehlídek změní
od 10. do 12. června porubskou Hlavní třídu na legendární bulvár La Rambla. Festival
CIRKULUM podpořila 200
tisíci korunami Nadace ČEZ.
Zároveň nasadí do své aplikace
EPP Pomáhej pohybem projekt
Charity Opava. Chůzí, během,
jízdou na kole nebo jiným výdejem energie se zapnutou
aplikací mohou návštěvníci festivalu i další zájemci podpořit
Denní stacionář pro seniory.
Z tiskové zprávy
mluvčího Skupiny ĆEZ
Vladislava SOBOLA, 9. 6. 2016
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náš e-shop jv-art.cz
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www.JV-art.cz
● Originální, ručně vyráběná keramika
● Šité výrobky - ruční výroba (dekorativní výrobky)
● Výšivky (loga, křestní roušky apod.)
● Prodej metráže - kvalitní bavlněné látky českých výrobců
● Tkané koberce
● Pohankové poštáře
● Kompletační práce
● Výroba na zakázku

Přemyslovců 13/26, Opava 7, 747 07
IČ: 439 645 91, DIČ: CZ 439 645 91
číslo účtu: 154871941/0300
www.JV-art.cz
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Rozhovor měsíce

„Dovolená snů se může dost pokazit,“
varuje vedoucí Občanské poradny Charity Opava Lucie Vehovská

Čas léta, prázdnin a dovolených je vysněným obdobím, v němž si
chceme odpočinout od každodenních starostí, přijít na jiné myšlenky, poznávat nové kraje, relaxovat. V Občanské poradně Charity Opava ale dobře vědí, že naše očekávání mohou dost drsně
narazit. Vysněné představy o bezstarostné dovolené se totiž často
liší od skutečnosti, tak jako fotografie z katalogu cestovní kanceláře a realita… Na co si dát během prázdninových dovolených
pozor, čeho se vyvarovat, co si raději zjistit dopředu? Na otázky
odpovídá vedoucí Občanské poradny Mgr. Lucie Vehovská.
Vaše poradna má dost zkušeností s lidmi, kterým se vytoužená
dovolená změnila v jeden velký
řetězec stresů. S čím se na vás
Opavané obracejí nejčastěji?
Klienti, kteří se na nás obracejí
s žádosti o pomoc, si stěžují zejména na průběh dovolené. Jejich
představy o dovolené se bohužel
velmi často lišily od reality. Hotel
nebo pláž nevypadají stejně jako
na fotkách v katalogu. Nebo třeba
nebyly splněny podmínky sjednané ve smlouvě, třeba na poslední
chvíle došlo ke změně hotelu nebo
i místa dovolené, nebo nebyl zajištěn výhled na moře a podobně.
Bohužel se setkáváme i s tím, že
zaměstnavatel oznámí zaměstnanci, že v době, na kterou si již zajistil
a zaplatil dovolenou, jej potřebuje
v práci a problém je na světě.
A může mne zaměstnavatel z
dovolené odvolat? Jsem povinen
být na příjmu?
Zákoník práce zaručuje každému
zaměstnanci nárok na dovolenou,
a to nejméně čtyři týdny v kalendářním roce. Tato doba slouží k
tomu, aby si zaměstnanec od práce odpočinul a nabral nové síly. V
době, kdy čerpá dovolenou, pak
samozřejmě nemusí být tzv. na
příjmu. Co se týče možnosti zaměstnavatele odvolat zaměstnance z dovolené, tak zákoník práce
to skutečně umožňuje, ale mělo
by se jednat o opravdu mimořádnou situaci a tuto situaci by měl
zaměstnavatel řádně odůvodnit.
Zároveň zaměstnanci v takovém
případě vznikne nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s odvoláním dovolené nebo
změnou jejího termínu vznikly,
například storno dovolené apod. S
čím ale setkáváme více, je situace,
kdy se v zaměstnání vede víceméně neformální systém evidence
dovolené, případně zaměstnanci
pouze jaksi hlásí svému vedoucímu zaměstnanci to, kdy si čerpají
dovolenou. Zákoník práce totiž
říká, že dovolenou až na výjimky
nařizuje zaměstnavatel. Problémy
pak nastávají v případě, kdy například zaměstnanec pouze nahlásí,
že chce čerpat dovolenou v daném
termínu, ale zaměstnavatel mu

jištění stále trvá, je možné si ještě
před koupi zájezdu ověřit na webových stránkách příslušné pojišťovny. Doklad o pojištění cestovní
kanceláře by klient také měl obdržet při uzavření smlouvy. Obecně
však před podpisem smlouvy lze
více než doporučit si také důkladně přečíst samotnou smlouvu o
toto čerpání neschválil nebo mu zájezdu, včetně dalších smluvních
ho neschválil prokazatelně, tedy podmínek, aby pak klienti nebyli
písemně. Pokud pak zaměstnava- překvapeni postupem CK. Ačkotel následliv pro
ně sdělí zaz áj e z dy
městnanci,
cestovže jej v
n í c h
d a n é m
kancetermínu
láří to
potřebunejdůje, je vždy
ležitější
otázkou
upravuje
složitého
přímo
posuzovázákon,
ní a prokav detaizování, zda
lech se
se jedná o
smlouva
situaci, kdy
může libyla dovošit a prálená řádně
vě tyto
schválena
detaily
a nastala
mohou
ona situbýt podace,
kdy
statné.
zaměstnavatel je
Při příoprávněn zaměstnance z dovolené jezdu do hotelů snů ale někdy
odvolat a zaměstnanci vzniká ná- klienti zjistí, že obrázky z rerok na úhradu nákladů se zruše- klamních katalogů a to, v čem
ním třeba již zaplacené dovolené. musí žít, jsou úplně jinými světy.
Mají se s tím smířit? Co mají děKaždé léto vidíme na televiz- lat třeba hned na místě?
ních obrazovkách zprávy o tom,
jak klienti některých cestovních To se opravdu může stát a klienti
kanceláří na dovolenou buď vů- se s tímto smířit nemusí. Pokud se
bec neodletěli, nebo se z ní ne- jedná o oprávněnou stížnost, pak
mohli vrátit, protože jejich ces- jim zákon poskytuje určité možtovní kancelář zkrachovala. Co nosti ochrany. Pokud se na dovodělat, ať se mi to nestane?
lené vyskytnou problémy, je nejlepší se je pokusit vyřešit přímo na
Ve chvíli, kdy kupujete zájezd u místě s delegátem a žádat nápravu.
některé z cestovních kanceláří, bo- Je třeba trvat na uvedení reality do
hužel jen velmi těžko poznáte, zda souladu se smlouvou – například
má právě ona finanční problémy či trvat na nároku výhledu na moře,
nikoliv. Důležité je však to, že pod- pokud byl ve smlouvě sjednán.
le zákona je každá cestovní kan- Pokud nebude delegát ochoten sicelář povinna být pojištěná proti tuaci řešit, může se klient pokusit
úpadku. Toto pojištění pak chrání o nápravu sám a pak tyto účelně
klienty pro případy, kdy dojde k je- vynaložené prostředky po cesjímu úpadku ještě před počátkem tovní kanceláři požadovat. Pokud
nebo dokonce v průběhu zájezdu. náprava není možná, je nutné po
V takovém případě je pak povin- návratu nesrovnalosti reklamovat
ností pojišťovny, aby se o klienty a žádat slevu z ceny zájezdu. Je ale
takové kanceláře postarala – do- třeba mít na paměti, že nesoulad
pravila je zpět do České republiky reality se smlouvou, důvodnost
či poskytla příslušná odškodnění. reklamace či to, že bylo nutné stav
Občas cestovní kanceláře míva- napravit vlastními silami a že zde
jí certifikát o pojištění na svých vznikl nárok na úhradu vynalowebových stránkách, rovněž jsou žených prostředků, bude potřeba
povinny jej na požádání předložit prokázat. Proto je nutné vše řádně
na kamenné prodejně příslušné zdokumentovat, tedy vyfotit, nakanceláře. To, zda příslušné po- točit, zajistit svědky.

Nový občanský zákoník ale také
připouští, že se klient může dožadovat slevy v případě, že mu
něco pokazí „radost“ z dovolené? Jak se posuzuje něco tak
subjektivního, jako radost?
Tuto možnost skutečně zavedl
nový občanský zákoník. Jedná
se o náhradu nemajetkové újmy,
která se do povědomí občanů
dostala pod názvem odškodnění
za ztrátu radosti z dovolené. Tato
náhrada bude připadat v úvahu,
když zájezd skutečně velmi výrazně nesplní očekávání klienta
a ten si v důsledku podstatných
nedostatků dovolenou vůbec neužije. Tedy když kupříkladu bude
realita natolik v rozporu s nabízeným zájezdem, že klientovi vezme
veškerou radost, se kterou se na
dovolenou těšil nebo i v případě,
kdy z důvodů na straně cestovní
kanceláře vůbec na dovolenou neodcestoval. Vypočítat však ztrátu
radosti není jednoduché. Když
vcházel v účinnost nový občanský
zákoník, byly zde názory, že určitým vodítkem by mohla být tzv.
Frankfurtská tabulka, kterou vytvořil německý zemský soud a je
využívána v německém soudním
systému, kde je institut ztráty radosti z dovolené již zaveden. V tabulce lze nalézt pro různé nesoulady se smlouvou procentuální
vyjádření slevy z ceny zájezdu. Jak
ale bude této „berličky“ využíváno i v českém soudním systému,
nelze nyní zodpovědět.
Když se vrátím ze zkažené dovolené, kam se obrátit? Na Občanskou poradnu? Někam jinam?
Pokud klient nebyl s dovolenou
spokojen a nebylo možné situaci napravit v průběhu zájezdu, je
nutné po návratu zájezd reklamovat a nebát se hájit si svá zákonem
daná práva. Reklamaci je ale nutné činit v zákonné 30denní lhůtě.
Pokud si klient není jistý, jak má
reklamovat či na co má nárok, je
možné se obrátit buď na občanské poradny, které radí i v oblasti
spotřebitelské problematiky, či na
některou ze spotřebitelských organizací, například na Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace.
Naše Občanská poradna je členem tohoto sdružení. Ale abych
nebyla jen pesimistická, spousta
klientů cestovních kanceláří si
svou dovolenou užije. Přeji vašim
čtenářům, aby se jim jakékoliv
problémy na dovolené vyhnuly,
aby si svou dovolenou maximálně
užili a načerpali nové síly. To je
přece účelem každé dovolené.
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cyrilometodějská slavnost
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Pozvánka na
Cyrilometodějskou oslavu
Charita Opava, Dům pro zrakově postižené,
spolu s obcí Vlaštovičky Vás
v úterý 5. července srdečně zvou do Vlaštoviček
na Cyrilometodějskou oslavu.
Program:
14:00
Mše svatá v kapli domu
14:30 - 16:00 Komentovaná prohlídka zařízení domu
sv. Cyrila a Metoděje a Chráněných dílen
Další program bude probíhat
v blízkém sportovním areálu ve Vlaštovičkách:
14.30
Hudební vystoupení paní Ivety Dunkové
z Domu sv. Cyrila a Metoděje
15:00
Vystoupení dechové hudby KOBEŘANKA
16.00
Vystoupení tanečního kroužku OK DANCE
Ukázka požárního útoku mladých hasičů
17.00
Vystoupení dechové hudby KOBEŘANKA
18.30
Kapela ACOUSTIC SESSION
20:00
Kapela ŠPEKBAND – taneční zábava
21.30
Bubenická show - bubenický orchestr
Ivo Samiece BORIS
Během odpoledne bude pro děti připravena
řada atrakcí (dětský kolotoč, skákací hrad,
malování na obličej, jízda na oslíkovi,…)
Pro všechny bude k dispozici
bohaté občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

č. 7 - Prázdniny 2016

události v charitě

Vojáci dětem z Mravenečku

Výtěžek 34.452 korun přinesla charitativní akce „Sportem pro děti“.
Ve Štítině ji uspořádali 16. června vojáci 53. pluku průzkumu a
elektronického boje Generála Heliodora Píky, 532. praporu elektronického boje a Základní škola Generála Heliodora Píky ve Štítině a
výtěžek slavnostně předali dennímu stacionáři pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček.
Spolupráce mezi základní školou techniky, se zúčastnilo osm družGenerála Heliodora Píky a obcí stev dospělých a jedno žákovské.
Štítina a vojáky z 53. plukem prů- Vítězství si odneslo družstvo 102.
zkumu a elektronického boje Ge- průzkumného praporu před družnerála Heliodora Píky v Opavě stvem Celní správy Opava a třetrvá již téměř deset let. Letošní- tím pořádajícím 53. plukem průho sportovního dne, spojeného zkumu a elektronického boje. Jak
s branným závodem, soutěžemi uvedl kapitán Petr Šiler, soutěžila
pro veřejnost a ukázkou vojenské také družstva Slezské university v

Opavě nebo hlučínské Policie ČR.
„Byli jsme překvapeni tím, jak má
armáda spolu s obcí Štítina vše
perfektně zorganizované a připravené,“ vrací se k akci vedoucí
Mravenečku Jana Konopková,
která se sportovního odpoledne
zúčastnila s klienty Markem a
Martinem. „Prohlédli jsme si vojenskou techniku, zbraně, vojáci
byli velmi ochotni a tak si mohli
klienti a spolu s nimi i my techniku také osahat.“ J. Konopková
také po vyhlášení výsledků přebrala šek na vybranou částku,
která Mravenečku časem pomůže pořídit stropní zvedací systém
Roomer, sloužící k zajištění mobility pro fyzicky a mentálně hendikepované děti. Samotné peníze
předal v pátek 17. června řediteli
Charity Opava J. Hanušovi jeden
z hlavních organizátorů této akce
vojenský kaplan Kamil Vícha.
„Při rozloučení jsme spolu s kolegyní slíbily, že v příštím roce tuto
akci podpoříme jako soutěžní tým
Mravenečku,“ dodává Jana Konopková, která přidává jménem
Charity Opava a jejich klientů
velké díky.

Charitní Sluníčkové odpoledne
letos dostálo svému názvu
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Krátce
• Ve Vlaštovičkách
zahraje Petr Bende

Na oslavách k výročí 20 let od
založení Domu svatého Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách u Opavy vystoupí zpěvák Petr Bende. Finalista soutěže Česko hledá SuperStar Petr Bende, který zahraje v
triu s dalšími dvěma hudebníky,
to definitivně potvrdil koncem
června. Oslavy, které proběhnou
ve Vlaštovičkách v neděli 25.
září, zpestří řada dalších zajímavých vystoupení a atrakcí. Přesný program oslav, které budou
zahrnovat také prohlídku domu,
mši svatou a setkání současných
i miulých pracovníků a klientů
tohoto střediska Charity Opava,
přineseme v zářijovém vydání
Domovníku.

• Mraveneček zářil
v TV magazínu

Mravenečku - dennímu stacionáři pro děti s kombinovanými
vadami byl věnován závěr Křesťanského magazínu, který odvysílala v neděli 26. června ČT 2.
Reportáž zachycuje nejen provoz
v tomto středisku Charity Opava,
ale také návštěvu klientů u jejich
kamarádky Vendulky, které již
nemoc neumožňuje stacionář
navštěvovat. Reportáž je s dílny
kameramana a režiséra Martina
Žuchy, který natáčí klipy pro jednotlivá střediska Charity Opava,
můžete ji shlédnout na odkazu
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestanskymagazin/416236100121004/ v
čase 20.30 minut.

• Výroční zpráva
2015 ke stažení

Tradiční charitní přivítání prázdnin, pořádané Charitou Opava pod
názvem Sluníčkové odpoledne, letos skutečně dostálo svému názvu. A
jako by tropické vedro, které v pátek 24. června rozpálilo dvůr ředitelství Charity v Jaktaři, chtělo dotvořit i další zaměření této akce pro
děti i dospělé. Letos se totiž nesla v duchu Olympijských her a klima
zde skutečně připomínalo Rio de Janeiro. I tak dorazilo asi 200 lidí.
Olympijské klání o ceny zahájil duze a černokněžníkovi“ v podání
ředitel Charity Opava Jan Hanuš Vládi Břichnáče a improvizovaně
a malý Tadeáš, který slavnostně také malý osvěžující vodotrysk,
zapálill olympijskou pochodeň. A který se díky vedru stal jednou z
pak už se mohl naplno rozběhnout největší atrakcí. Vydařenou akci
program – vystoupení dětí z jaktař- doplnil prodej výrobků charitních
ské mateřské školy, klientů Radosti, chráněných dílen, malování na obmalých břišních tanečnic Šehere- ličej nebo třeba oblíbený skákací
zády z Hlavnice či Ivety Dunkové z hrad a jízda na poníku. O občerVlaštoviček. Pro děti byla tradičně stvení se znamenitě postarali zapřichystána řada soutěží o ceny, di- městnanci Charity Opava, kromě
vadelní představení „O kmotřičce nealka všeho druhu bylo na čepu i

pivo a párek nebo makrely.
Hlavní organizátorky Marie Gilíková a Sváťa Bláhová by rády
poděkovaly Zemědělskému družstvu AGROHOLDING se sídlem
v Bernarticích, svatebnímu salónu Dream Day za malování na
obličej, Regionální radě regionu
soudržnosti Moravskoslezsko za
ceny do soutěží, Obecnímu úřadu
Oldřišov za zapůjčení stanů a dále
firmám Kodex a. s., Pekařství Illík
spol s. r. o., Pekařství Sezam s. r. o.,
Korálek s. r. o., Kofola a. s., Bivoj,
Latoň a Wieder, BIDvest a řeznictví-uzenářství Lukáš Gebauer.
Děkujeme a přejeme všem sluníčkové prázdniny!

Výroční zpráva Charity Opava za
rok 2015 je již hotová. Vytiskla ji
stejně jako loni společnost RETIS
GROUP s. r. o. a o její zlom se opět
postaral grafik Mira Pavlíček.
K přečtení nebo ke stažení je na
webových stránkách Charity
Opava www.charitaopava.cz.
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vystavujeme na zámku v neplachovicích
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Charita na zámku v Neplachovicích
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vystavujeme na zámku v neplachovicích
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Tip na rodinný prázdninový výlet:
za Charitou na zámek do Neplachovic

Až budete o prázdninách přemýšlet o zajímavém a nepříliš náročném víkendovém rodinném výletu, máme pro vás tip. Zámek v Neplachovicích je jen deset kilometrů od Opavy a vede k němu příjemná cyklostezka po rovině směrem na Krnov. Každý víkend zde bude
otevřena řada zajímavých expozic, mezi nimiž nechybí ani výstava o
historii a současnosti Charity Opava, zabírající téměř celé přízemní
levého křídla zámku
Zatímco loni Charita Opava na června charitní radní Ivo Mludek,
zámku v Neplachovicích vysta- který také poděkoval starostce
vovala snímky z několika roční- Daně Schreierové za možnost
ků fotosoutěže MŮJ SVĚT, letos se na zámku v Neplachovicích
zde představuje svou činnost. prezentovat. Expozice Charity
„Návštěvníci budou mít možnost Opava ale přináší i další zajímavé
se na velkých panelech seznámit s exponáty. Největší zájem vzbudil
déle než čtvrtstoletí trvající histo- „elektro-retro koutek“ se starýrií Charity Opava a také se všemi mi nebo kuriózními televizemi
jejími osmnácti středisky, která či radiopřijímači. Ty postupně
vznikla proto, aby byla k dispozici nasbírali pracovníci Chráněné
vám, občanům Opavska. I proto technické dílny a uchránili je před
na výstavě najdete letáčky, kte- rozebráním a zničením. Výstaré si můžete odnést, pokud byste vu pak doplňují ukázky výrobků
naši službu potřebovali vy nebo Mateřského centra Neškola či chavaši blízcí,“ zdůraznil na oteví- ritních chráněných dílen, které si
rání zámecké sezóny počátkem mohou návštěvníci také zakoupit.

Návštěvníci charitní expozice se
také často zastavují před prvním
informačním plakátem charitní
výstavy, který zobrazuje počátky
vzniku této organizace a fotografii tehdejšího opavského děkana
Msgre. Josefa Veselého. Jeho ornát je totiž vystaven o patro výše v
expozici liturgických předmětů ze

sbírky Karla Kostery. Zámecká sezóna je v plném proudu a návštěva
zámku může být přes prázdniny
příjemným rodinným výletem.
Kromě zmíněných expozic na
zámku najdete také výstavu starých kočárků, zbraní mysliveckého kroužku, velkou expozici cukrů z celého světa o mnoho dalšího.

LIDÉ
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Informace
• Chráněné bydlení
nad hlubokou propastí

Pracovníci střediska Chráněné a podporované bydlení
se v červnu ocitli nad hlubokou propastí. Nakonec to
pro ně ale bylo povzbudivé…
Minulý měsíc totiž přijali pozvání v rámci vzdělávání na
odbornou praxi do Charity
Vyškov, která provozuje terénní i ambulantní služby pro lidi
s psychickým onemocněním.
Navštívili jejich dílny, inspirovali se na jejich bylinné zahrádce, promluvili o zkušenostech
s uživateli i s jejich psychoterapeutkou. Protože jim ale na
zpáteční cestě zelená vlna nedoporučila vjezd přímo na dálnici, vydali se menší oklikou přes
Jedovnici. „Tak jsme se ocitli na
chvíli nad naší nejhlubší propastí – Macochou,“ vzpomíná
vedoucí střediska Dáša Sližová.
„Z vyhlídky jsme si uvědomili,
jak se asi někteří naši klienti někdy cítí a jak blízko někdy mají
k tomu, aby do takové hloubky
spadli. Potěšilo nás, že přímo u
Macochy jsou povzbudivé plakáty o tom, že i rozbitý život se
dá slepit s nabídkou k využití
Linky důvěry a ostatních služeb
Charity Vyškov pro všechny,
kteří snad ztratili naději. A tak
děkujeme kolegům z Vyškova za
inspiraci a těšíme se z toho, že i
v naší Charitě máme Naději.“

Společenská kronika
Blahopřejeme
* Narozeniny v červenci a srpnu

Narozeniny oslaví v červenci a srpnu tito naší kolegové:
ČERVENEC - - Irena VLTAVSKÁ, Vlastimila DEMETEROVÁ, Karin FIURÁŠKOVÁ,
Eva HARAZIMOVÁ, Antonín HELEBRANT,
Markéta KAVANOVÁ, Vlasta KREČMEROVÁ, Marie KUPKOVÁ, Lucie LENKOVÁ, Mgr.
Radana PLEVOVÁ, Tomáš RYCHLÝ, Stanislav
SCHINDLER, Ing. Bc. Dagmar SLIŽOVÁ,
Alena SORGEOVÁ, Hana STAŇKOVÁ, Milan
SUROVČÍK, Radim ŠUPÍK, Renata TENGLEROVÁ a Pavel VEVERKA.
SRPEN - Jana FIALOVÁ, Marie GŘEŠKOVÁ,
Růžena HANELOVÁ, René HARASIM, Růžena
HONOVÁ, Pavla HOPPOVÁ, Dalibor JANÍK,
Jiří JAROŠ, Jana KONOPKOVÁ, Václav KOUTŇÁK, Jitka MANOVÁ, Roman POPOVSKÝ, Jarmila SALICHOVÁ, Soňa ŠŮSTKOVÁ, Bc. Petra
THIEMLOVÁ, Vendula TUROŇOVÁ, Dis, Květoslava VARYŠOVÁ, Jana VOJTKOVÁ a Veronika ZEDNÍČKOVÁ. Přejeme vše dobré!

Chtěla by Vám zaslat pochvalu pro tým Charitní ošetřovatelské služby. Můj manžel Bohumil
Odehnal z Bohučovic, o kterého
jste se starali, byl dnes na kontrole

Blahopřejeme
• Naše milá
Lucie Lenková!
Ať ti svět jen to nejlepší nabízí, Tvoje píle zasloužené úspěchy sklízí,
rodina Tě těší, práce baví a ať si
každý den večer můžeš říct, že nemohla jsi dneska prožít víc.
K přejícím se připojují i Tvé
kolegyně z Radosti !

• Je nás zase více
Charitní rodina je opět o něco
větší. V pondělí 13. června ji
rozšířila malá Anežka Kosaková. Blahopřejeme šťastnému
otci, našemu ajťákovi Pavlu
Kosakovi a přejeme, ať dělá
Anežka svým rodičům a čtyřem
sourozencům jen radost. A ještě
pro úplnost míry nové hvědy:
3.20 kg a 49 cm.

• Narozeniny u sv. Josefa

V červenci a srpnu oslaví narozeniny naší kolegové Vlasta
Demeterová, Eva Harazimová, Markéta Kavanová, Tomáš
Rychlý, Marie Kupková, Renata Tenglerová, Irena Vltavská,
Dalibor Janík, Václav Koutňák,
Roman Popovský, Jarmila Salichová a Veronika Zedníčková.
Do dalších let vám přejeme
dostatek zdraví, spokojenosti a
úsměvů.

Kolektiv CHD sv. Josefa

• Vše dobré, Vlasto!
Mraveneček dbá na prevenci syndromu vyhoření, proto

si jeho zaměstnanci vyrazili v pátek 10. června autem na výlet do
Karlovy Studánky. Vozidlo ale zůstalo zaparkováno ve městě a dál už
všichni pokračovali stezkou Bílé Opavy k chatě Barborka pěšky. „Počasí
nám přálo, sluníčko hřálo, ale nahoře na Barborce a Ovčárně bylo přece
jen poznat, že jsme kousek výš, takže jsme z batohů vytáhli i bundy,“
líčí výlet vedoucí Mravenečku Jana Konopková. „V poledne jsme si na
Ovčárně dali oběd a vrátili jsme se do Karlovy Studánky. Příjemný den
jsme zakončili v cukrárně u kávy, zákusku a zmrzliny. Nezapomněli
jsme ani na nákup lázeňských oplatků a k večeru jsme se vrátili
domů,“ dodává Jana Konopková, podle níž budou všichni zaměstnanci
Mravenečku na tento příjemný den zase dlouho vzpomínat.

Listárna
Pochvala pro Charitní
ošetřovatelskou službu
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na urologickém oddělení Slezské vděčností poděkovat.
nemocnice a byla mu vydána lé- Hodně podobně uzdravených pakařská zpráva. Jeho převazy tím cientů přejí a zdraví
zřejmě skončily, a proto bych chtěla
celému týmu Charity Opava, který
Jiřina ODEHNALOVÁ
se o něho ve dny všední i sváteča Bohumil ODEHNAL
ní bedlivě staral, s velkou úctou a

Pište nám!

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

Vý z n a m né životní
jubileum
oslaví 21.
července
paní Vlasta
Krečmerová. Milá
Vlasto,
přejeme ti
pevné zdraví, štěstí a radost z
každého dne.
Kolektiv CHD sv. Josefa

Krátce
• Charita na
Dni sociálních služeb

Po jedenácté se v Opavě na Horním náměstí prezentovali ve
středu 15. června poskytovatelé
sociálních služeb na Opavsku.
Nechyběla ani Charita Opava.
Na Horním náměstí se za doprovodu kulturního programu veřejnosti představilo přes dvacet
poskytovatelů sociálních služeb,
Charitu Opava zastupovala jednotlivá střediska.
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