MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA
Dále čtěte:
• Ples RADOSTI (str. 2)
• Vítězné snímky
fotosoutěže MŮJ SVĚT
(str. 7 - 9)
• Nové velikonoční
zboží z chráněných dílen
(str. 10)

č. 3 – BŘEZEN 2017
CITÁT MĚSÍCE: „Josef s Mariju zimu zabiju.“ Česká březnová pranostika.

Sponzoři denního stacionáře
se projedou s Mravenečky

S klienty Denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovanými vadami Mraveneček se budou moci koncem března projet na
novém stropním pojezdu sponzoři, kteří přispěli na jeho zakoupení. Stropní pojezd je speciální závěsné zařízení, které pomáhá při
zvedání a přesunu handicapovaných osob. V Mravenečku po něm
už dlouho toužili, ale cena 900 tisíc korun byla zcela mimo jejich
možnosti.
Ve středisku Charity Opava Mra- v Moravskoslezském kraji na rok
veneček pracují převážně ženy a 2016“, zbytek peněž přidali sponmanipulace s klienty, kteří jsou zoři, především Okresní fotbalopřipoutáni na invalidní vozíky, vý svaz, který na loňské charitapro ně byla velmi obtížná a místy tivní akci „Pomozte postiženým
i nemožná, do některých prostor dětem“ pro Mraveneček vybral od
řady firem 366 tisíc korun, nebo
nebylo možno se dostat vůbec.
To už je naštěstí minulostí, pro- také vojáci 53. pluku průzkumu a
tože v Mravenečku slouží od elektronického boje generála Heprosince loňského roku nově liodora Píky a 532. praporu elekpořízený stropní pojezd, který si tronického boje, kteří loni před
zde mohli zakoupit díky ochotě prázdninami uspořádali charitaa pomoci řady institucí i firem. tivní akci „Sportem pro děti“, jenž
Částkou 500 tisíc korun přispěl pro Mraveneček přinesla částku
Moravskoslezský kraj z „Progra- 34.452 korun. Díky patří také
mu na podporu zvýšení kvality opavské radnici, která souhlasila
sociálních služeb poskytovaných s nutnými stavebními úpravami
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BŘEZEN

Sestry i účetní to zvládly

ve svém objektu, v němž mají
Mravenečci sídlo.
„Mravenečci, kteří si nové zařízení náležité užívají, by proto
všem svým dobrodincům rádi poděkovali a předvedli jim, co vše
díky stropnímu pojezdu dokáží,“
vysvětluje důvody uspořádání
akce vedoucí Mravenečku Jana
Konopková. Společenské setkání
proběhne v prostorách Mravenečku na Neumannově ulici v
Opavě v úterý 21. března od 9.30
hodin a po krátkém úvodu si budou moci hosté stropní pojezd
sami vyzkoušet. V následujícím
neformálním posezení také klienti Mravenečku hosty vyzvou na
kuželkový turnaj.

BŘEZEN
Už jsou tu zase Vánoce...

Na nový systém evidence úkonů pro zdravotní
Čas běží v Charitě Opava neúprosně rychle. Jako by
pojišťovny musely počínaje 1. lednem 2017
to bylo teprve včera, co jsme slavili Vánoce a Nový
přejít pracovníci pečovatelské, ošetřovatelské
rok, a už je tu postní doba a po ní Velikonoce.
a hospicové služby Charity Opava. Přestože to nebylo
A nejen to – v Chráněných dílnách sv. Josefa pádí
nijak jednoduché, sestry i účetní to nakonec zvládly
čas takovým tempem, že už se opět chystají na
na výbornou. Více informací najte na 3. straně
Vánoce. Více se dozvíte na str. 5 v rozhovoru
tohoto vydání Domovníku.
s vedoucím dílny Tomášem Rychlým.

Slovo ředitele
Radost a půst

Převor
benediktinského
klá šte ra
na Břevnově Prokop Siostrzonek
se před
časem v
úvaze o postní době vracel k povídce Bertolda Brechta Nehodná
stařenka. Pojednává o dámě, která si celý život kvůli muži a dětem
vše striktně odříkala – vyhýbala se
každé radosti, protože svůj život
chtěla žít jen pro druhé, například
jedla málo a jen to, co zůstalo.
Dosáhla sle jen toho, že nedobrá
atmosféra v jejím domě vytlačila
radost. Tu radost začala objevovat až ve stáří, po smrti manžela
a odchodu dětí. Žila sama, nemusela vařit a na jídlo docházela do
restaurací, začala chodit do kina
a hrát karty, jezdit na výlety, večer si dopřála sklenku vína. Už se
nemusela obětovat – a konečně
byla šťastná. Skutečně ale všechny
její předchozí oběti obšťastňovaly
druhé? Bylo její odříkání plodné?
„Obětující nemůže být sám obětí,
která ztratí vlastní ´já´. Přinášet
pravou a radostnou oběť může jen
šťastný člověk,“ píše otec Siostrzonek a dodává, že se nepostíme
proto, abychom věcmi pohrdali,
ale abychom si udrželi radost z jejich užívání. Radost nelze vychutnat bez postu.
Možná to nedávám až tak najevo, ale mívám často radost ze
všeho dobrého a hezkého, co se
vám, lidem Charity Opava, daří
v plnění našeho poslání. Třeba v
únoru mi velkou radost udělala
Radost plesem pro klienty a dalšími akcemi k oslavě svého výročí,
radost mi udělaly zdravotní sestry,
které zvládly přechod na nový evidenční systém. A mnoho a mnoho dalšího. Budu na to všechno
myslet celou postní dobu, abych si
lépe uvědomil, že tíha naší práce
je vždy vynahrazena radostí. Přeji
vám všem inspirativní postní čas
a radost z naděje, kterou budeme
očekávat na jeho konci.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Klienti Vlaštoviček
nepapají mrkvičku

S RADOSTÍ je radost plesat

Víte proč mají zrakové problémy klienti Domova sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách u Opavy? Nepapají mrvičku a nebo se dívají
moc dlouho na televizi. Alespoň
si to myslí děti ze Základní školy
v Brumovicích, pro které klienti
připravili počátkem února prezentaci svého střediska. Děti se
seznámily se speciálními pomůckami pro nevidomé, jak se k nim
chovat v různých situacích, například při přecházení přes ulici.
Velkou atrakcí byl pro děti také
vodící pes.

• Radost učinkovala
dvakrát v televizi Polar
Hned dvě reportáže o Sociálně
terapeutické dílně Radost přinesla v únoru televize Polar.
Nejprve to bylo ve středu 8. února, kdy si mohli televizní diváci
vychutnat atmosféru společného
tréninku klientů Radosti se stříbrnými basketbalisty BK Opava,
podruhé se pak reportéři Polaru
vydali přímo do sídla Radosti v
Jaktaři, aby natočili povídání o
výročí čtvrt století tohoto střediska Charity Opava. To bude
odvysílánío hned počátkem
března. Obě reportáže najdete
na stránkách https://polar.cz/
porady/opavsky-expres.

KALENDÁRIUM
• V březnu roku 1998 koupila
Charita Opava dům na ulici
Přemyslovů v Jaktaři. Příští rok
zde tedy budeme slavit 20 let.
• V březnu 2007 pobývalo v
Charitě Opava na čtrnáctidenní
praxi
deset
zdravotně
znevýhodněných občanů s
psychickými obtížemi z Berlína.
• Klienti Mravenečku se v
Ostravě zúčastnili 22. března
2009 natáčení pořadu České
televize Pomozte dětem.
• Poslankyně Parlamentu
Lenka
Kohoutová,
která
je mimo jiné zakladatelkou
Nadačního
fondu
pro
zaměstnávání
osob
se
zdravotním postižením, nás
navštívila v březnu 2012.
• Velkému zájmu se těšila
přednáška Občanské poradny
„Jak na šmejdy“, uspořádaná v
březnu 2014.
• Tři nové byty jsme uvedli do
provozu v chráněném bydlení
před dvěma lety. V pátek 13.
března 2015 je požehnal otec
Petr Kříbek.

č. 3 - Březen 2017

Na ocenění Ples sezóny může aspirovat Výroční ples sociálně terapeutické dílny Radost. Asi sto klientů, rodičů, opatrovníků a jejich přátel, kteří
se sešli v pátek 10. února v krásných prostorách opavského Kulturního
domu Rybníček, na něj budou určitě ještě dlouho vzpomínat.
Ples v Radosti plánovali dlouho
jako vyvrcholení oslav 25. výročí střediska. „Čím víc se blížil jeho
termín, tím více stoupala nervozita.
Vymýšleli jsme dekorace, výzdobu,
sháněli sponzory do tomboly, chystali
program. Lístky se dobře prodávaly,
uživatelé se těšili, nacvičovali jsme
společné vystoupení a čekali na den
D,“ vzpomíná vedoucí Radosti Lucie
Lichá na náročné přípravy, které plesu předcházely.
A jak bylo patrné hned od počátku
plesu v 17 hodin, nervozita nebyla
vůbec na místě. Výborně připravený
program běžel jako na drátku, všem
chutnalo skvělé jídlo i pití a vůbec
zde vládla úžasná pozitivní atmosféra a dobrá nálada. „Tanec, dobré jídlo
a pití a fajn lidi kolem, to byla jednoduše výborná kombinace,“ dodává
Lucie Lichá. Na hosty, mezi nimiž
byli mimo jiné také ředitel Chari-

ty Opava Jan Hanuš s chotí, čekala
pestrá tombola a chutný raut. Hosté
si také mohli udělat pěknou fotku
ve vtipném fotokoutku. Zlatým hřebem večera pak bylo taneční vystoupení, které klienti Radosti zkoušeli
měsíc a půl. Devátá hodina večerní
přinesla poslední písničku a loučení.
Radost by ráda poděkovala všem

sponzorům, kteří přispěli ke skvělému průběhu plesu – firmám GLOBUS, HON - okna, dveře, ISOTRA,
OPEL, BENZINA, ART FLOWERS,
obci Dolní Životice, Školnímu statku Opava, ale také rodičům a opatrovníkům klientů sociálně terapeutické dílny. Poděkování patří také
Tomášovi Orlíkovi, který coby skvělý DJ pouštěl muziku bez nároku na
honorář, či taneční skupině PULS ze
Střediska volného času za výborné
stepařské vystoupení. „Ráda bych
ještě připojila díky kolegyním z RADOSTI, které se podílely na přípravách a organizaci plesu, Lucce Lenkové za aktivní a úspěšné shánění darů
do tomboly, Vlastě Bedrichové za focení ve fotokoutku a Aničce Březinové
za pomoc v šatně,“ doplňuje Lucie
Lichá výčet všech lidí dobré vůle,
díky nimž se Výroční ples Radosti
skutečně povedl lépe než na jedničku. „Když jsme ples plánovali, slyšeli
jsme ze všech stran, že jsme odvážní,
když jsme si vzali na bedra organizování tak velké akce, ale to nás jen
utvrdilo v tom, že naše občas bláznivé
nápady mají vždycky úspěch,“ uzavírá Lucie Lichá. „Ten skvělý pocit
z úžasného plesu, ten nám už nikdo
nevezme. A třeba se z toho stane nová
tradice a příští rok se zase uvidíme.“

Vlaštovičky na exkurzi v pekárně

Jedinečná příležitost navštívit provoz pekárny Aspec v Krnově pod
Cvilínem se v únoru naskytla klientům chráněného bydlení Domu
sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách díky dlouholeté spolupráci se
současnou provozní manažerkou pekárny Hanou Hudákovou.
Čtrnáctičlenná skupina klientů a viček, zahalená do povinných jednopracovníků sociální služby z Vlašto- rázových bílých plášťů, si postupně

prohlédla všechny výrobní prostory
pekárny. Slovem i ukázkou výrobních postupů všechny provedl Petr
Směja, který jakožto ředitel úseku
výroby zasvětil účastníky exkurze do
tajemství pekařského umění. Dověděli jsme se spoustu informací. Mezi
jinými jsme měli možnost sledovat
postup při mísení, tvarování a pečení těsta. Pan Směja nám předvedl,
jak obratně dokáže uplést vánočku,“
pochvalovali klienti z Vlaštopviček,
kteří mohli na vlastní kůži zažít
vlhké a teplé prostředí vhodné pro
správné kynutí chleba. „Naše chuťové buňky pak probudila ochutnávka
čerstvého pečiva přímo z konce výrobní linky. Odnášíme si spoustu nových
informací, balíček tyčinek a dobrou
náladu, ke které přispěl také společný
oběd v restauraci Šelemburk,“ dodává instruktorka rehabilitace zrakově
postižených Pavlína Králová.
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Na Kylešovské ulici tekla krev.
Ale jen při kurzu první pomoci

Na Kylešovské ulici v Opavě tekla v pátek 17. února krev, lidé omdlévali a k vidění byly i otevřené zlomeniny. Naštěstí nic z toho nebylo
doopravdy. Pracovníci Sekce sociální pomoci, tedy Občanské porady i Naděje-střediska krizové pomoci, takto absolvovali kurz první
pomoci. Pětihodinové školení bylo zaměřeno nejen teoreticky, ale i
prakticky.
„Umět pomoci druhému ve chvíli, vat při záchraně lidského života
kdy je to potřeba, je důležité,“ vy- tak, aby zachraňující uměl druhésvětluje manažerka Sekce sociální mu co nejvíce pomoci, ale zároveň
pomoci Lucie Vehovská. „Cítili přitom ochránil i sám sebe.
jsme proto potřebu si některé věci, Součástí kurzu byla i praktická
které bychom v rámci první po- část, v níž si všichni mohli teoremoci měly ovládat, osvěžit a také ticky probírané postupy vyzkouse naučit něco nového.“ Kurz vedl šet také v praxi. „Rozdělili jsme se
zdravotnický instruktor Českého do dvou tříčlenných skupin a vždy
červeného kříže Tomáš Truneček, jedna skupina hrála osoby zraněné
který velmi odborně a zajímavě či v ohrožení života, druhá skupivysvětlil i předvedl, jak postupo- na byli zachránci,“ popisuje dále

Lucie Vehovská. Tato praktická
část byla velmi realistická, protože
herci, znázorňující zraněné osoby, byli namaskováni podle typu
svého poranění, která byla často
život ohrožující. Figuranti tak simulovali například úraz hlavy,
otevřenou zlomeninu nohy, zástavu dechu, mdloby, pád ze stromu
s podezřením na zranění páteře a
podobně.
„Procvičili jsme si také resuscitaci,
stabilizovanou polohu, přenášení
osob ve více lidech, ošetření úrazů, komunikaci s postiženým a tak
dále,“ uzavírá Lucie Vehovská,
podle které se všem pracovníkům
kurz velmi líbil, a ačkoliv byl v
dobrém slova smyslu chvilkami
náročný, hodně si z něj odnesli.
Pracovnice Občanské poradny i
služby krizové pomoci Naděje se
díky tomu, že přicházejí do kontaktu s lidmi, kteří řeší často těžké
životní problémy, mohou dostat
do situace, v níž některý z klientů bude potřebovat rychlou první
pomoc. Kromě toho, že své služby
poskytují v kancelářích na Kylešovské ulici, také mohou od ledna
tohoto roku v rámci rozšíření služeb v opodstatněných případech
přijet za klienty až domů. Tato terénní forma jejich služeb, určena
hlavně nemocným či postiženým,
pak nutnost zvládnout první pomoc ještě zvýrazňuje.

Nový systém evidence úkonů pro zdravotní pojišťovny používají od
ledna na pečovatelské, ošetřovatelské a hospicové službě Charity
Opava. Přejít na něj ale nebylo vůbec jednoduché, protože to přece
jen byl krok do neznáma. Aby vše proběhlo hladce, čekalo na mnohé
zaměstnance, kteří s programem od letošního roku intenzivně pracují, dost práce a učení.
Původní program totiž dosluho- pro sestry zmíněných služeb, které
val a kromě toho již nebyl úplně doposud všechny úkony pro podostačující. Program nový krom jišťovny a pacienty zapisovaly do
jiného přináší také zásadní změnu formulářů ručně. Po proškolení ve

druhé polovině loňského roku už
jsou vyzbrojeny notebooky, pořízenými z výnosů Tříkrálové sbírky, a úkony evidují elektronicky.
Ty se pak automaticky překlápí do
účetního programu, který na Kylešovské ulici obsluhuje Kateřina
Wertichová. „Poděkování za to, že
všechno zvládly, patří všem našim
sestrám a pracovníkům, největší
pochvalu si určitě zaslouží také
naše účetní Kateřina Wertichová,
pro níž přechod znamenal velký
nápor,“ říká manažerka sekce sociálních služeb Petra Thiemlová.
Až se nový program zajede, bude
podle ní určitě znamenat zefektivnění práce i úsporu času, hlavně
pro zdravotní sestry.
Poděkování a pochvalu za bezproblémové zvládnutí přechodu
na nový systém evidence připojuje také ředitel Charity Opava Jan
Hanuš. „Jsem rád, že jste všechno
zvládli bez jediného zádrhele,“
vzkazuje do středisek ošetřovatelské, pečovatelské i hospicové
služby.

Přechod na nový systém evidence
zvládly všechny sestry na výbornou

STANE SE
• Plavání pro koledníky

Pro koledníky, kteří přispěli
ke skvělému výsledku letošní
Tříkrálové sbírky, připravila
Charita Opava další odměnu.
Poté, co si mohli v minulém
měsíci zdarma zabruslit na
Zimním stadionu v Opavě, je
na konci března čeká návštěva
Aquaparku v Kravařích. V pátek 31. 3. si zde mohou zdarma
zaplavat, středisko bude patřit
jen jim od 20 do 21 hodin.

• Mraveneček bude
plesat v pohádkovém
V pohádkové postavy se ve
čtvrtek 9. března promění klienti i zaměstnanci Denního
stacionáře pro děti a mládež
s kombinovanými vadami
Mraveneček. Důvodem bude
tradiční maškarní ples, který
v Mravenečku pořádají každý
rok. A i letos na něm nebudou
chybět, tak jako na každém jiném bále, občerstvení, soutěže
a tombola.

Napsali o nás
• Spolupráce
s AUTOCONTem

V minulých letech zaměstnanci
společnosti AUTOCONT bezplatně pomáhali v domě pro
zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Dobrovolně zde umývali okna a také zušlechťovali
zdejší zahradu. V prosinci 2014
pak pracovníci AUTOCONTu
v Domě sv. Cyrila a Metoděje
místním obyvatelům připravili mikulášský adventní večer.
Každý rok v červnu se již 15 let
koná v Kravařích akce Charity
Opava „Pomozte postiženým
dětem“. Jako partner Charity
Opava se do ní tradičně zapojuje i AUTOCONT. Stacionář
Mraveneček navštívili v roce
2015 nezvaní hosté a ukradli
cenné zařízení. „Zjistili jsme,
že mezi ukradenými věcmi
byl i dataprojektor, který kdysi Mravenečku věnoval jeden
náš kolega. Domluvili jsme
se tedy, že bychom klientům
koupili právě elektroniku, aby
se mohli dívat na své oblíbené
filmy a pohádky,“ komentoval
tehdy situaci Jindřich Zimola z
AUTOCONTu. Charita Opava
také ve spolupráci se společností AUTOCONT vytvořila středisko Service Desk, které nabízí
jiný typ pracovních příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením než například chráněné
dílny.
ELITA. Magazín společnosti
AutoCont, 1/2017

CHARITA OPAVA POMÁHÁ...
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PROJEĎTE SE
S MRAVENEČKY!
Společenské setkání s klienty,

rodinnými příslušníky a sponzory,
kteří přispěli na zakoupení stropního pojezdu
pro uživatele denního stacionáře MRAVENEČEK
(Neumannova 3, Opava, úterý 21. března v 9.30 hodin)
Mravenečci s díky pozývají zástupce Moravskoslezského kraje,
vojáky 53. pluku průzkumu a elektronického boje generála
Heliodora Píky a 532. praporu elektronického boje a organizátory
i sponzory z akce Pomozte postižených dětem, pořádané
Okresním fotbalovým svazem v Opavě

Setkání proběhne
v rámci celoroční akce
Charita Opava pomáhá...

č. 3 - Březen 2017

ROZHOVOR MĚSÍCE

5

„U nás už se chystáme na Vánoce,“

říká Tomáš Rychlý, vedoucí Chráněné dílny sv. Josefa, která zajíždí nový laser
je skleněná trubice s náplní CO2,
kde se emituje paprsek, který je
zrcátky přiveden až do vypalovací
hlavice. Tady pak podle připraveného programu vypaluje s naprostou přesností vše, co mu zadáme.
A co všechno umí, s jakými materiály si poradí?

Řezací a gravírovací laserový přístroj, který si nedávno pořídili v
Chráněných dílnách sv. Josefa, umí hotové divy. S neuvěřitelnou
přesností umí podle zadání vyřezávat nebo gravírovat prakticky jakýkoliv zadaný obrázek nebo text do všemožných materiálů. Před
vašimi zraky se tak na speciálním pracovišti tohoto střediska Charity Opava, zaměstnávajícího zdravotně znevýhodněné osoby, například z překližky nebo tvrzeného kartonu vylupují přesná loga, přání,
dekorace. A nejen to, Laser toho zvládne skutečně hodně.
Jak jste přišli na to, že by se vám Kolik taková mašina stojí?
v Chráněných dílnách sv. Josefa
mohl hodit nový laser?
Nejprve jsem musel o potřebě
koupit laser přesvědčit vedení,
Do naší keramické dílny jsme si když jsem dostal zelenou, oslovil
nechávali vyrábět u jedné firmy jsem několik firem a vybrali jsme
právě na podobném přístroji raz- ten přístroj, který nám nejvíce
nice, protože nás oslovovaly firmy, vyhovuje. Jeho pořizovací cena je
které chtěly na naše keramické vý- přibližně 200 tisíc korun bez DPH.
robky vyrazit své logo. S tím byly
občas problémy, hlavně časové, Nový laser umí hotové zázraky.
byli jsme svázání termíny našich Můžete mám popsat, na jakém
subdodavatelů a tak jsme jim tře- principu funguje?
ba nemohli vyhovět. Je to už dva
roky, co jsem začal uvažovat o My jsme si pořídili CO2 laser o
tom, že bychom si laser mohli po- výkonu 100 W a o pracovní ploše
řídit sami.
60x100 centimetrů. Jeho součástí

Náš laser je primárně určen na
řezání a gravírování nekovových
materiálů, ale pomocí speciální
pasty umíme gravírovat i kovové materiály. Takže dnes umíme
pracovat s překližkou do tloušťky
6 milimetrů, s plasty, které se používají v reklamním průmyslu třeba
na různé štítky nebo loga, řežeme
také kartón. A postupně jsme přišli na to, že náš přístroj umí řezat
i textil, což je výborné. Jsme totiž
výhradními dodavateli plyšových figurek Hasík pro Hasičský
záchranný sbor České republiky,
ročně pro ně vyhotovujeme 300
až 400 takovýchto Hasíků, které
používají pro zmírnění dětského
traumatu při požárech či dopravních nehodách a při preventivní
výuce na školách. Materiál na Hasíky, který jsme si museli nechat
stříhat externě, dnes umíme zpracovat sami. Dochází tak ke značné
úspoře času i peněz, ale také minimalizaci odpadu, protože mezera
mezi jednotlivými vypalovanými
díly může být úzká jen půl milimetru. Stroj to na rozdíl od člověka zvládne.

Nejprve jsme vyráběli asi dva a
půl tisíce výřezů pro naše ředitelství, dostali je sponzoři a partneři spolu s novoročním přáním,
podobnou zakázku jsme ale měli
také od Charity Česká republika.
Také jsme dělali drobné věci pro
firmu UniCont, vzorky pro firmu
Kodex, až 1.200 speciálních přání,
které se hodně líbily, jsme navrhli
a vyrobili také pro firmu Asekol.
Teď třeba pracujeme na vánočních dekoračních předmětech pro
květinářství Slunečnice
Promiňte, říkal jste vánočních
dekoračních předmětech? Je
teprve březen…
To ano, ale čas pro nás letí rychle
a musíme uvažovat s předstihem,
abychom mohli dostát všem objednávkám i v tak exponovaných
časech, jako je právě konec roku.
Jaké zakázky vás tedy ještě čekají? A komu a jaké výrobky byste
mohli nabídnout do budoucna?

Právě teď připravujeme nabídky
pro různé firmy, chystáme ukázkové vzorky, třeba právě na již
zmíněná vánoční přání nebo PF.
Naše nabídka je vlastně určena
pro jakékoliv firmy, od průmyslu,
kde jsme schopni nabídnout značení kovových součástek od čárového kódu a po jakékoliv číselné
řady, po různé reklamní agentury,
neziskovky, školy. V dohledné
době představíme naše možnosti
To jsme u zjednodušení práce a na webu, kde by si potenciální záúspoře u našich stávajících za- kazníci mohli prohlédnout, co vše
kázek. Jaké nové výrobky a pro jim jsme schopni nabídnout. A je
toho opravdu hodně.
koho jste již na laseru chystali?

CHARITA OPAVA POMÁHÁ
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...spolu s vámi potřebným na Opavsku

Tradiční Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným na Opavsku. (Leden 2017)

...lidem, kteří se dostali do problémů

RADÍME SE S CHARITOU. Cyklus sedmi přednášek Občanské poradny pro pacienty Psychiatrické
nemocnice a dalších organizací na téma zadlužování, spotřebitelská gramotnost, opatrovnictví,
nájem bytu, rodinné právo, sociální dávky a podobně. (Leden - červen 2017)

...lidem s mentálním postižením

JSME TADY S VÁMI. 25 let sociálně terapeutické dílny Radost, jejíž klienti budou pomáhat v šatně
Slezského divadla, navštíví trénink BK Opava nebo budou obsluhovat v kavárně. (Únor 2017)

...dětem s kombinovanými vadami

PROJEĎTE SE S MRAVENEČKY. Společenské setkání s klienty, rodinnými příslušníky a sponzory,
kteří přispěli na zakoupení stropního projezdu pro děti s kombinovanými vadami. (Březen 2017)

...lidem ohroženým na trhu práce

MŮJ SVĚT. Vyhlášení výsledků a slavnostní vernisáž fotosoutěže za spoluúčasti firmy ASEKOL,
dodávající práci charitním chráněným technickým dílnám. (Březen 2017)

...lidem se zdravotními problémy

Wellness centrum Charity Opava zavádí novou proceduru, tzv. baňkování. (Duben 2017)

...lidem v krizi

KRIZE JAKO VÝZVA. Přednáška služby krizové intervence FÉNIX. (Květen 2017)

...seniorům

MÁME DOMA SENIORA. Přednáška na témata, která si sami vyberou klienti pečovatelské,
ošetřovatelské a hospicové služby i denního stacionáře pro seniory. (Květen 2017)

...nevidomým a slabozrakým

Tradiční lidová veselice u příležitosti otevření Domu sv. Cyrila a Metoděje, spojená s odhalením
nového domovního znamení. (Říjen 2017)

...duševně nemocným

Akce Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné pro širokou veřejnost na aktuální
téma u příležitosti TÝDNŮ PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ a výročí 20 let jeho fungování. (Říjen 2017)

...lidem v nouzi

Potravinová sbírka se studenty Slezské univerzity v Opavě. (Listopad 2017)

...v posledních věcech člověka

Mše svatá za zemřelé klienty mobilního hospice Pokojný přístav a setkání pozůstalých s pracovníky
střediska, zdravotnickým personálem a lékaři. (Prosinec 2017)
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Tři ceny ve fotosoutěži MŮJ SVĚT
2017 zamíří do Charity Opava

Mezi oceněnými ve fotosoutěži Charity Opava MŮJ SVĚT, kteří si počátkem března převezmou diplomy
a chytré mobilní telefony z rukou patrnona akce fotografa Jindřicha Štreita, budou také tři Opavané.
Největší slávu zažije Petr Musila ze sociálně terapeutické dílny Radost, který získal první místo v kategorii Jak to vidím já, určené právě klientům charitních služeb.
Fotosoutěž MŮJ SVĚT, která čí o popularitě soutěže,“ doplňuje Skoupilová z Prostějova, 2. místo
vstoupila již do 9. ročníku, pořádá ho Jiří Siostrzonek, který dodává, patří Petru Vlčkovi z Nového JičíCharita Opava pro zaměstnance, že ocenění pocházejí z mnoha na a 3. opět Martin Paľov. Čestné
dobrovolníky a klienty Charit celé měst celé republiky, což dokazu- uznání si v této kategorii odnese
České republiky. Členové odborné je, že se soutěž MŮJ SVĚT stala vedoucí Radosti Lucie Lichá z
komise Jindřich Štreit a Jiří Siostr- zavedeným
celorepublikovým Opavy. No a první místo v kategozonek z Institutu tvůrčí fotografie podnikem. Mimořádnou kvalitu rii Jak to vidím já je velkým úspěSlezské univerzity v Opavě a regi- došlých snímku potvrzuje i to, že chem již zmíněného Petra Musila
onální manažer partnerské firmy komise letos kromě prvních tří z Opavy, 2. místo si odnese Jolana
ASEKOL Zdeněk Kovářík, kteří míst udělila v každé kategorie vý- Kotoučová z Ústí nad Labem a 3.
vybírali z 230 došlých snímků, jimečně také čestné uznání.
příčku obsadila Dita Valachová
neměli vůbec jednoduchou úlo- A kdo jsou tedy vítězové letošního z Pardubic. Posledním želízkem
hu. „V tomto ročníku se objevily ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT? v ohni je pak čestné uznání pro
skutečně osobité fotografie, které V kategorii Portrét získal 1. místo Martina Židka z Opavy. Všechnejsou poplatné schématu různých Zbyněk Čech ze Žďáru nad Sáza- ny vítězné fotografie najdete na
fotografických soutěží, ale mají vou, 2. místo Martin Paľov z Frýd- stránkách Charity Opava www.
výjimečnou uměleckou hodnotu,“ ku-Místku a 3. místo Tereza Skou- charitaopava.cz.
hodnotí současný ročník Jindřich pilová z Prostějova. Čestné uznání Komise kromě vítězných a oceněŠtreit. „A je výborné, že se mezi udělila porota Denise Šimanové z ných fotografií vybrala v každé kavítězi nerecyklují stále stejná jmé- Kamence nad Lipou. V kategorii tegorii dalších sedm snímků, které
na, ale objevují se nová, což svěd- Život kolem nás zvítězila Tereza budou dohromady s vítěznými

1. místo v kategorii Život kolem nás získává Tereza Skoupilová z Prostějova.

snímky tvořit letošní výstavu MŮJ
SVĚT. Její slavnostní vernisáž,
na kterou jsou zváni kromě oceněných autorů také všichni další
účastníci soutěže i její příznivci,
proběhne ve čtvrtek 2. března v
18 hodin za účasti Jindřicha Štreita i Jiřího Siostrzonka v krásném
prostředí Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea
v Opavě. Na vítěze opět čekají
zajímavé ceny a diplomy. Výstava
se po čtrnácti dnech přesune do
opavského obchodního centra Silesia a poté ji opět čeká celoroční
putování po městech České republiky.
Příští rok bude pro soutěž jubilejní, protože vstoupí do svého desátého ročníku. Historii soutěže se
pak chystá Charita Opava rekapitulovat v samostatné retrospektivní výstavě. „Vzhledem k tomu, že je
těžké vybrat ty nejlepší fotografie v
každém jednotlivém ročníku, bude
určitě značně náročnější vybrat ty
nejlepší z celého desetiletí,“ dodává
Zbyněk Kovářík.
Fotosoutěž MŮJ SVĚT pořádá
Charita Opava již někooik let
společně s firmou ASEKOL, neziskově hospodařící akciovou
společností, která v zastoupení
výrobců a dovozců elektrozařízení
organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tedy
sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého
systému.

Život kolem nás - 2. místo putuje do Nového Jičína, autorem je Petr Vlček.
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Charita Opava, firma ASEKOL a Slezské zemské muzeum Vás zvou na 9. ročník
celonárodní fotografické soutěže pro zaměstnance, klienty a dobrovolníky
charit České republiky probíhající pod patronací prof. Jindřicha Štreita

2. – 16. března 2017
Vernisáž 2. března 2017 v 18 hodin

Na slavnostní vernisáži proběhne vyhlášení výsledků
a ocenění vítězů

Historická výstavní budova,
Komenského 10, Opava, otevřeno denně 8−18 hodin

vstup na výstavu zdarma
www.szm.cz

č. 2 - Únor 2017
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Vítězné snímky fotosoutěže MŮJ SVĚT

3. místo v kategorii Život kolem nás záskal Martin Paľov z Frýdku-Místku.

V kategorii Portrét získal 1. místo Zbyněk Čech ze Žďáru nad Sázavou.

2. místo v kategorii Portrét připadlo opět Martinu Paľovovi z Frýdku-Místku.

Kategorie Portrét a 3. místo: Tereza Skoupilová z Prostějova.

A velký úspěch Opavy - 1. místo v kategorii Jak to vidím já má Petr Musila.

2. místo v kategorii Jak to vidím já získává Jolana Kotoučová z Ústí nad Labem.

A další ocenění z Opavy: čestné uznání pro Vlastu Bedrichovou..

...a druhé čestné uznání poroty pro Martina Žídka z Opavy.

LIDÉ
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Krátce
• Poradna v PN

Spotřebitelské gramotnosti se
bude věnovat přednáška, kterou na čtvrtek 9. března připravila Občanská poradna pro klienty Psychiatrické nemocnice
v Opavě. Akce, která začíná
ve 13 hodin, se bude věnovat
uzavírání smluv, nebezpečí,
které hrozí při tzv. podomním
prodeji či na prezentačních
akcích a také právům a povinnostem spotřebitele. Jedná se
o v pořadí již druhé setkání z
cyklu Radíme se s Charitou, v
rámci kterého se pracovnice
Občanské poradny společně s
pracovníky Psychiatrické nemocnice v Opavě preventivně věnují například finanční
gramotnosti, opatrovnictví, či
problematice sociálních dávek.
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Společenská kronika
Blahopřejeme
* Narozeniny v březnu

oslaví naši charitní kolegové a spolupracovníci
Jiří BEČICA, Igor LIBO, Bc. Lucie LICHÁ,
DiS., Bc. Sylva MARKOVÁ, Pavel PFEILER,
Anna RICHTEROVÁ, Jana ŘEHULKOVÁ,
Bohumila SAMKOVÁ, Veronika TOBOLKOVÁ, Jiří TUREK, Lenka VAJNAROVÁ, Mgr.
Kateřina VÍCHOVÁ, Ing. Petr WOLF a Marie
ZEZULKOVÁ.
Přejeme vše dobré!
Víme, že růže dnes patří Lucko Tobě,
proto ji v duchu klademe na Tvůj stůl.
Ať každý její lístek Ti za nás blahopřeje, aby.
Tvůj život šťastný byl
a hodně lásky bylo v něm.
Všechno nejlepší k narozeninám a splnění
všech tajných přání přejí kolegyně

• 3x v Klubu sv. Anežky
Třikrát se v březnu sejdou členové Klubu svaté Anežky. Tradičně to bude vždy v úterý v 16
hodin v domě U svaté Anežky
na Kylešovské ulici číslo 4. Zatímco první schůzka 7. 3. bude
informativní, na další dvě je
připraven program. V úterý
14. 3. se členové sejdou mimořádně v pastoračním středisku
minoritského kláštera na Masasykově třídě, kde bude přednášet Mgr. Petr Láznička na
téma „Gruzie země (ne)známá“. Březen zakončí v úterý
21. 3. výstavka paličkovaných
krajek ve stacionáři a beseda s
Anežkou Jelenovou.

Naší zimní nevěstě Petře Chalupové přejeme všechno nejlepší na společné cestě
životem. Ať s manželem zakrátko máte malé robátko, Chaloupky!!
Spolupracovnice z pečovatelské služby a účetní Katka

Listárna
Akce byla skvělá!

Dobrý den, uplynul týden od
akce, která stále v nás doznívá,
stále se nám vrací, ať ve vzpomínkách, ve fotografiích nebo v
hovorech s účastníky. Jedná se o
fantastickou akci - ples k 25. výročí sociálně terapeutické dílny
Radost. Chtěli bychom tímto splatit dluh vůči organizátorům plesu
- kolektivu Radosti v čele s paní
Lichou a ještě jednou jim všem ze
srdce poděkovat za nádherně při-

pravenou náročnou akci, skvělou
organizaci, krásnou neopakovatelnou atmosféru. Poděkování patří
i všem účastníkům plesu, zvláště
klientům Radosti, kde máme dnes
díky společným akcím spoustu kamarádů. Byla radost sledovat, jak
si klienti plesování krásně užívali,
jak dokázali všechny plesající strhnout a vytvořit tak atmosféru, na
kterou se nezapomíná. Děkujeme.
DOMŽALOVI,
rodiče klienta Luďka

Děkujeme za ples

Dobrý den, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat, za krásnou
přípravu plesu k výročí Radosti.
Byla to velmi vydařená akce nejen pro naše děti, ale i pro nás rodiče.
Děkuji všem, kteří jste se na této
akci podíleli a samozřejmě i za
to, jak dobře se staráte o naše
děti. Velké díky!
Dana VRBICKÁ

Informace
• Dílny nabídnou nové
zboží na Velikonoce

Jemné pastelové tóny, puntík
a modrotisk budou letos vévodit velikonočním výrobkům
Chráněné dílny Vlaštovičky.
S prvními březnovými dny se
objeví v charitním obchůdku
v Obchodním centru Breda
& Weinstein a dárkovém obchůdku v supermarketu Terno. Zákazníci se mohou těšit
na spousty novinek z keramické i textilní dílny. K dostání
budou dekorační keramické
slepice ve světle zelené, žluté,
růžové či bílé barvě v ceně od
165 korun, keramické ovce,
beránci, velikonoční 3D vejce
či skořepiny na osení od 80
korun. Další z novinek je svícen ve tvaru tulipánu v ceně od
200 korun, který bude možno
zakoupit ve třech velikostech.
S keramickým zbožím budou
barevně korespondovat šité

výrobky. Textilní dílna svůj
sortiment obohatila o vyšívané
receptáře, pytlíky s velikonoční
výšivkou nebo podložky pod
hrnky. Chybět nebudou dekorační slepice, kohouti, prostě
vše, co k Velikonocím patří.
Všechny výrobky najdete také
v e-shopu www.jv-art.cz. „V
případě internetové objednávky
bychom chtěli zákazníky upozornit na čtyřtýdenní objednací
lhůtu, především u keramiky.
Důvodem jsou technologické
postupy, které nám bohužel neumožňují výrobu uspíšit. Proto
s objednávkami neotálejte,“ doplňuje M. Němcová z Chráněné dílny ve Vlaštovičkách.

Pište nám!

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