MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA
Dále čtěte:

• Opět budeme stavět
májku (str. 3)
• Rozhovor s králem
Kašparem (str. 5)
• Velikonoce
v chráněných dílnách
(str. 6 + 7)

č. 4 – DUBEN 2018
CITÁT MĚSÍCE: „Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.“ Lidová pranostika

Studenti Slezské univerzity
pořádají sbírku potravin

Potravinovou sbírku pro klienty Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné Charity Opava zorganizovala na dny 23.
až 28. dubna v rámci akce Týdne dobré vůle Asociace studentů a přátel Slezské univerzity v Opavě. Spolupráce Asociace a Charity Opava
tím vstupuje již do čtvrtého ročníku.
Od pondělí 24. do pátku 27. dub- Vybrané potraviny pomůžou psyna bude sbírka probíhat v budo- chicky nemocným klientům Chavách Slezské univerzity v Opavě rity Opava, jejichž finanční situa ve vybraných opavských základ- ace není nejlepší. Akce, která od
ních a středních školách, jejichž svého vzniku pomáhá klientům
seznam se stále aktualizuje. Od Chráněného a podporovaného
pátku 27. do soboty 28. dubna bydlení pro duševně nemocné, již
pak bude sběrné místo umístěno přinesla několik zcela zaplněných
i před prodejnu Albert v Obchod- automobilů potravin a hygienicním centru Breda & Weinstein, kých potřeb. Studenti, kteří si toto
kde mohou přispět také zde naku- středisko Charity Opava před lety
vybrali sami, velmi dobře vědí,
pující občané.
„Potravinová sbírka je součástí komu jsou potraviny a další zboTýdne dobré vůle, v němž Asociace ží určeny, protože se v minuoosti
studentů a přátel Slezské univerzity přišli do Chráněného a podporov Opavě také organizuje darování vaného bydlení osobně přesvědčit
krve,“ dodává za pořádající insti- o tom, jak se s výsledky jejich snatuci jedna ze studentek Slezské žení nakládá.
univerzity v Opavě Nikola Koneč- Vybírané potraviny by měly klientům sloužit dlouhodobě, proto
ná.
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Chystáme další zajímavou konferenci

Další zajímavou konferenci chystá služba krizové
pomoci Fénix. Po loňské beznadějně obsazené konferenci na téma „Krize jako výzva“ se bude 15. května
v prostorách kulturního domu Psychiatrické nemocnice v Opavě debatovat na téma „Smrt na okraji
společnosti“. Podrobnější informace přineseme
v příštím Domovníku.

je důležitá doba jejich expirace.
Z potravin tedy uvítají především
cukr, těstoviny, kávu a čaj, kompoty, okurky, rajčatový protlak i
drobné trvanlivější sladkosti jako
například oplatky či sušenky a podobně. Z hygienických prostředků
a sanity nejvíce klienti ocení sanitu na WC či čisticí prostředky jako
například Jar.
„Studentům, všem organizátorům
i těm, kteří do sbírky přispějí, jménem našich klientů co nejsrdečněji
děkuji, Vaší pomoci si vážíme,“ připojuje poděkování vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení
pro duševně nemocné Kateřina
Víchová.

DUBEN
Mraveneček musí odmítat klienty

Velký nárůst zájmu, kterému nemůžou z kapacitních důvodů vyhovět, zaznamenali v Denním
stacionáři Mraveneček. „Registrujeme šest
žádostí, které jsme museli neradi odmítnout,
skutečně jsme zcela naplnění,“ vysvětluje vedoucí
Jana Konopková. Nejbližší volná kapacita
podobného zařízení je přitom až v Ostravě.

Slovo ředitele
Každá zima jednou
musí skončit

Letošní
rok nám
z arámo val měsíc
duben
hned dvěma radostnými
u d ál ost mi. Na
1. dubna
letos připadl Boží hod velikonoční, největší slavnost křesťanského
církevního roku. A poslední den
měsíce, konkrétně v pondělí 30.
dubna, pak na dvoře ředitelství
Charity Opava v Jaktaři budeme
už po šesté slavnostně stavět májku, abychom definitivně přivítali
květen a spolu s ním jaro, které
definitivně porazilo zimu.
Letošní šedivá zima byla dlouhá,
zdálo se, že nikdy neskončí, po
několika málo slunečných dnech
zkraje března se zase vrátila v
plné síle. To pak člověk lehce propadá beznaději, že už to tak bude
stále, že šedivost a bezvýchodnost
dnů bez Slunce nás bude provázet
další a další dny bez konce. V sociální práci, kterou konáme v Charitě Opava, se takovéto stupňující
se frustraci a beznaději odborně
říká syndrom vyhoření. Těžké
úkoly, které musí sociální pracovníci dnes a denně zvládat, a ještě
u toho být profesionální, laskaví
a empatičtí, nám mohou vysát
vnitřní energii, naději, životní optimismus.
Kdy jindy než teď si ale máme
připomenout, že všechno to vyhoření, únava a zmar nikdy nemůže
zvítězit. Že po těžkých a mrazivých časech se najednou mraky
rozejdou a začne hřát Slunce,
všechno unavené a spící se začne
probouzet a růst do svého původního smyslu.
Milí přátelé, přeji Vám požehnané
Velikonoce, plné teplého Slunce,
naděje a životní síly. A nebojte se,
až budeme na konci měsíce stavět
májku, všechno kolem už pokvete
do krásy.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Turnaj v Mravenečku
Turnaj hry „Člověče, nezlob se“
proběhl ve středu 28. března v
Denním stacionáři pro děti a
mládež s kombinovanými vadami Mraveneček. Hrálo se celé dopoledne systémem každý s každým a vyřazovací metodou. Pro
tři nejlepší hráče byly připraveny
diplomy, čokoládové medaile a
malá sladkost.
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Chráněné bydlení: dvě nové
koupelny místo jedné staré

• Práce v Jarkovicích
pokračují

Práce na domu v Jarkovicích,
který loni dostala Charita Opava darem v závěti, stále pokračují. Zaměstnancům Domu sv.
Cyrila a Metoděje, jehož klientům bude po rekonstrukci sloužit, se již podařilo dům vyklidit
a odvézt celý kontejner odpadu,
nyní je na řadě ještě půda a garáž. „Zachovalé věci jsme přesunuli do chráněného a podporovaného bydlení, takže slouží
dobré věci,“ upřesňuje vedoucí
Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků.

• Novinky v charitních
zdravotních službách
Novou vedoucí Ošetřovatelské
služby se stala dlouholetá pracovnice Charity Opava Lucie
Kamrádová. O jednu zdravotní
sestru byl posílen tým Mobilního hospice Pokojný přístav. Další novinkou je to, že zatímco dříve se obě střediska při službách
personálně prolínala, od února
si každé z obou středis zajišťuje
pouze své vlastní klienty.

KALENDÁRIUM
• V dubnu 1990 byla na faře
kostela sv. Ducha otevřena charitní Knihovna křesťanské literatury. Funguje dodnes.
• Historicky první webové
stránky Charity Opava byly
představeny 24. dubna 1999.
• Mobilní hospic Charity
Opava začal pracovat 1. dubna 2007 pod názvem Pokojný
přístav.
• Charitní obchod Chráněné
dílny Vlaštovičky, byl otevřen
2. dubna 2007 v obchodní
centru Terno v Jaktaři.
• Verše klienta Vlaštoviček
Petra Škubala recitovali na
slavnostním odpoledni v dubnu 2011 herci Slezského divadla D. Volný a S. Muchová.
Akce proběhla v Minoritském
klášteře u příležitosti vydání
první Petrovy básnické sbírky.

Hned dvě zbrusu nové koupelny vznikly z jedné staré a opotřebované po
rekonstrukci v Chráněném a podporovaném bydlení pro duševně nemocné v Suchých Lazcích. Značnou část potřebné přestavby pokryl sponzorský dar.
Chráněné a podporované bydlení je bu přestavby manažerka sociálních
určeno duševně nemocným lidem služeb Charity Opava Pavla Králová.
ve věku od 18 do 65 let, kteří mají O přestavbě zde proto vážně uvažostabilizovaný psychický stav, ale z vali již loni, nicméně na ni chyběly
důvodu nepříznivé sociální situace finanční prostředky. To se změnilo
nemají kde bydlet. Tato služba Cha- díky nabídce firmy DANARDO, kterity Opava je pro ně jakýmsi trénin- rá se rozhodla Charitě Opavě věnokem dovedností s cílem pomoci jim vat sponzorský dar ve výši padesáti
najít si své místo v životě i ve společ- tisíc korun, jehož využití nechala
nosti. V Suchých Lazcích jich aktu- na nás. A volba tedy padla právě na
álně našlo střechu nad hlavou deset. Suché Lazce. „Přestavby se promptně
Tři z garsonek v přízemí ale měly k koncem roku ujala firma RENOVA,
dispozici jen jednu koupelnu, navíc která starou koupelnu přestavěla na
značně zastaralou a opotřebenou. dvě nové a především samostatné,“
„Kromě menšího komfortu to přede- vysvětluje vedoucí Chráněného a
vším znamenalo velký problém v tom, podporovaného bydlení pro duševže společné sociální zařízení a kou- ně nemocné Kateřina Víchová. „Je
pelna výrazně komplikovalo výběr to skvělé, opravdu si to teď užíváme,
klientů, kterými museli být jen muži, protože se nám po přestavbě výrazně
nebo naopak ženy,“ vysvětluje potře- zvýšil komfort bydlení,“ pochvaluje

si změnu také jeden z klientů pan
Michal.
Komorního slavnostního otevření
se ve čtvrtek 15. března kromě klientů a výše jmenovaných vedoucích
zúčastnil také ředitel Charity Opava
Jan Hanuš. Zástupci firmy DANARDO nemohli bohužel pro pracovní
zaneprázdnění přijet a tak jim alespoň na dálku za jejich pomoc všichni posílají velké poděkování.

Koledníci letošní Tříkrálové sbírky
začali jarní prázdniny bruslením

Přibližně tisíc dvě stě malých i velkých Kašparů, Baltazarů a Melicharů se letos na Opavsku podílelo na rekordním výnosu Tříkrálové
sbírky. Mnozí z nich si přišli první den jarních prázdnin zdarma zabruslit na opavský zimní stadion.
Opavský zimní stadion jim byl zdar- 2.190.037 korun. „Jsem ráda, že koma k dispozici od 11 do 12.30 hodin ledníci dorazili v tak hojném počtu,
jako poděkování za koledování v také mě těší, že zde vidím mnoho tváprvních dvou lednových týdnech, ří z okolních vesnic,“ pochvalovala
kdy společně vybrali pro potřebné si koordinátorka Tříkrálové sbírky

Maruška Gilíková, která všechny
přivítala a ještě jednou jim poděkovala za jejich ochotu a nasazení, bez
kterého by se nikdy nepodařilo dosáhnout tak skvělého výsledku.
Odměny pro koledníky tím ale nekončí. V dalších měsících na ně čeká
pozvánka do aquaparku i prázdninové Sluníčkové odpoledne.
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Vlaštovičky se představily
na svatebním veletrhu

Velký svatební veletrh se konal v sobotu 17. března v Obchodním
centru Breda & Weinstein. Charita Opava u toho nemohla chybět.
Výrobky, které mohou ozdobit svatební stoly, zde představila Chráněná dílna Vlaštovičky.
V Bredě se během celodenní akce „Víme o novém trendu, který velí
prezentovala celá řada společnos- novomanželům na svatební hostině
tí, které představily svatební šaty, poděkovat svatebním hostům mašperky, dekorace, ale také dorty a lým dárečkem,“ vysvětluje vedoumnoho dalšího. Na pódiu se stří- cí Chráněných dílen Vlaštovičky
daly módní přehlídky a nechyběla ani škola vaření nebo pěvecká
vystoupení.
Chráněná dílna Vlaštovičky
představila keramické a šité výrobky, vhodné ke svatebnímu
stolu či aranžování, ale které jsou
také vhodné jak dárek pro novomanželé, tak i pro svatební hosty.

Marie Bennková. „Proto jsme pro
tuto příležitost připravili několik
drobností, které se k této příležitostí
hodí.“
Moderátorka veletrhu návštěvníky také seznámila s tím, že charitní dílny mohou textil či keramiku
pro tuto příležitost vyrobit i na zakázku podle individuálních požadavků a mohou své výrobky dodat
zákazníkům v dárkovém balení.
Jedná se například o keramické a
šité srdíčka se jmény, keramické
tácky, hrníčky se srdíčky, šité i keramické andílky, keramické zvonečky, růže do vázy tak i na stěnu
ve 3D, girlandy, dárkové tašky a
podobně.
„Návštěvníci svatebního veletrhu
byli velice překvapení, co vše z našich výrobků se dá použít k této příležitosti,“ dodává Marie Benková.
Vlaštovičky přitom nejsou mezi
návštěvníky Bredy nováčky, jejich
prodejnu v prvním patře obchodního centra vyhledává stále více
zákazníků.

Posledního dubna vztyčíme
v areálu Jaktaře opět májku

Májku vztyčí pondělí 30. dubna v 10 hodin na dvoře svého ředitelství na ulici Přemyslovců v Jaktaři Charita Opava. Tradiční slavnost,
určenou nejen zaměstnancům či klientům Charity Opava, ale celé
široké veřejnosti, zde uspořádáme již po šesté.
Charitní májka ozdobila dvůr v
Jaktaři poprvé v roce 2013 z popudu ředitele Jana Hanuše, který
se chtěl vrátit ke starým lidovým
tradicím, vytěsňovaným z veřej-
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ného prostoru různými čarodějnickými slavnostmi. Od té doby se
vítání jara v lidovém duchu stalo
v Jaktaři očekávanou příležitostí
k neformálnímu setkání s lidmi

Charity Opava.
Od roku 2013 mělo vztyčování
májky různé podoby. V roce 2016
například vzbudilo velký zájem
médií to, že všichni přítomní byli
svědky prvního historicky doložitelného příchodu Tří králů uprostřed kalendářního roku. Májku
totiž vztyčili Kašpar, Baltazar a
Melichar, kteří navíc na jaktařský
dvůr přivezli auto VW Caddy,
pořízené za výtěžek Tříkrálové
sbírky.
Loni zase každé ze středisek Charity Opava připravilo vlastní originální stužku, takže májku celý
květen zdobily například výrobky
vyšívacího stroje z Chráněných
dílen sv. Josefa, stužka ze starých
počítačových kabelů a myší, razítky a propiskami a podobně.
Do Jaktaře přijdou letos zazpívat a
zatančit děti z jaktařské Mateřské
školy a připraveno bude také malé
občerstvení. „Přijďte spolu s námi
přivítat jaro,“ zve všechny za celou
Charitu Opava Jan Hanuš.

STANE SE
• Co čeká v dubnu
Klub sv. Anežky
Schůzka, přednáška a prohlídka muzea – takový bude dubnový program Klubu sv. Anežky – dobrovolného sdružení
Charity Opava. Po informativní schůzce v úterý 3. dubna v 16
hodin v domě U svaté Anežky v
Denním stacionáři pro seniory
na Kylešovské ulici 4 se členové Klubu vypraví v úterý 10.
dubna do Slezského zemského
muzea v Opavě na komentovanou prohlídku „Československá
výstava“, která je věnována období 1. republiky, O týden později v úterý 17. dubna, opět v
16 hodin, pak členy Klubu čeká
v pastoračním středisku minoritského kláštera přednáška
„Blahoslavený Karel Lotrinskohabsburský“, kterou přednese
Ing. František Valdštýn.

• MŮJ SVĚT v Jeseníku
Desátý ročník fotosoutěže
MŮJ SVĚT, pořádané Charitou Opava pro zaměstnance,
dobrovolníky i klienty Charit
celé České republiky, čeká další
slavnostní vernisáž. Za účasti
patronů Jindřicha Štreita a Jiřího Siostrzonka bude otevřena
v úterý 10. dubna v prostorách
Katovny v Jeseníku. Téměř obsazen je již putovní kalendář
výstavy na rok 2018, snímky se
představí v Ostravě, Kaplicích,
Krnově či Žďáru nad Sázavou.
Volné jsou ale stále měsíce listopad a prosinec, pokud byste
měli zájem výstavu uspořádat
ve Vašem městě, ozvěte se na
mail mludek@charitaopava.cz,
snímky zapůjčíme zdarma.

Napsali o nás
• Mým hrdinou je sestra

Práce v mobilním hospici Pokojný přístav je pro sestry nesmírně psychicky vyčerpávající, nezvládl by ji každý. I ony
samy by si zasloužily důkladnou péči. Často jsou na úrovni
města a obce vyznamenáváni
ti, kteří jsou vidět – sportovci,
muzikanti, ti, kteří se o něco
zasloužili, nebo něco dokázali.
Pro mě je skutečným hrdinou
sestra, která sama musí usednout uprostřed noci, za jakéhokoliv počasí, s kufrem léků do
auta, a odjet dvacet kilometrů
za Opavu za někým, kdo potřebuje zmírnit své utrpení.
MUDr. Petr ŠTĚPÁNEK,
zpravodaj Asociace
poskytovatelů hospicové paliativní péče
ROVNOVÁHA, březen 2018
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HRADECKÝ SLUNOVRAT

Předkoncert festivalu Hradecký slunovrat

Lenka Dusilová &
Baromantika

na zámku v Hradci nad Moravicí

sál Velká dvorana

1. 5. 2018 v 18:00
www.hradeckyslunovrat.cz
facebook.com/hradeckyslunovrat

Vstupné:
1. 1. 2018 - 30. 4. 2018

300 Kč

na místě 380 Kč

Vstupenky zakoupené na zrušený koncert Karla Plíhala platí v případě vašeho zájmu i na tuto akci.

www.kopirky.com
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ROZHOVOR MĚSÍCE
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„Jsem přesvědčen, že na sebe
mohou být lidé z Opavska hrdí,“
vzkazuje král Kašpar, který rekapituluje, co vše se pořídilo za výnosy Tříkrálovky

Předloni koncem dubna způsobili na dvoře ředitelství Charity Opava rozruch Tři králové, kteří nečekaně dorazili do Jaktaře, aby nám předali vůz VW Caddy, pořízený z výnosu Tříkrálové sbírky. Letos se Tři
králové z návštěvy v Charitě Opava omluvili, protože budou v jarních dnech plně zaměstnáni přípravou
dalšího ročníku sbírky. A tak jsme jednoho z nich, Kašpara, požádali, aby se s námi alespoň v exkluzivním rozhovoru podělil o radostné informace o tom, kde všude již pomáhají peníze z Tříkrálové sbírky za
rok 2017 a co se děje s výtěžkem sbírky letošní. Zaslouží si to vědět tisíce dobrovolníků, pracovníků a lidí
dobré vůle, kteří přispěli do Tříkrálových pokladniček a podíleli se tak na skvělém výsledku sbírky. Pro
úplnost je zapotřebí podotknout, že podoba krále Kašpara s ředitelem Charity Opava Janem Hanušem
je čistě náhodná.
Výnosy Tříkrálové sbírky stále stoupají, v roce 2017 vybrali
koledníci přes 1.987.000 korun,
letos dokonce přes 2.190.000 korun. Čím si to vysvětlujete?
„Ano, výsledky Tříkrálové sbírky
jsou v celé republice i u vás stále
lepší, na Opavsku se například v
roce 2010 vybralo 1.170.000 korun, letos už lidé darovali o celý
milion více. Bude to určitě dáno
tím, že sbírka už je prověřená tradicí, je stále známější, lidé většinou osobně znají koledníky, kteří
k nim přicházejí, také dobře vědí,
komu jejich peníze pomáhají. A
tak může být Tříkrálová sbírka
něčím více, než jen jednou z řady
dobročinných akcí. Myslím si totiž, že je také již tradičním setkáváním lidí, kteří se společně spojili
pro dobrou věc, kteří se těší ze vzájemného obdarovávání. A z toho
máme společně z Baltazarem a
Melicharem stejně velkou radost,
jako z vybraných financí.“

„Ano, určitě je. Charita Opava
také provozuje středisko Naděje,
pomáhající lidem, kteří se dostali
do krizové situace nebo hmotné
nouze. Její součástí je služba Fénix, poskytující poradenství lidem, kteří se dostali do jakékoliv
těžké životní situace, s níž si sami
nevědí rady a jsou zoufalí, vyčerpaní, bezmocní… Z darů Tříkrálové sbírky zde budou moci díky
stavebním úpravám zřídit prostor
i pro telefonické konzultace lidem, kteří je potřebují. Z výnosů Tříkrálovky budou mít užitek
také klienti s mentálním nebo
duševním postižením, kteří jsou
v péči sociálně terapeutické dílny
Radost. O tuto službu je stále vetší
poptávka, proto středisku velmi
pomůžou nutné stavební úpravy.“

chráněné dílny, v nichž zaměstnává lidi s různými pracovními
handicapy. Jedna z nich je i Chráněná technická dílna, jejíž náplní
je mimo jiné ekologická demontáž
elektrických spotřebičů, jako jsou
televize, počítače, ledničky a podobně. A protože váha spotřebičů
se počítá na tuny, je vysokozdvižný vozík určen právě pro přesun
materiálů. Tato dílna nyní zaměstTím druhým vozidlem byl tedy nává 35 lidí, kteří by jinak na trhu
vysokozdvižný vozík. Jak ale práce vinou různých handicapů
souvisí vysokozdvižný vozík a neobstáli, a zároveň přispívá ke
sociální práce Charity Opava?
zlepšení životního prostředí.“

velice důležité. Terénní zaměstnanci také musí být kromě své
odbornosti i skvělí řidiči – vždyť
jezdí bez ohledu na rozmary počasí, bez odhledu na denní dobu,
vlastně vždy. Charita Opava si
nepořizuje žádná luxusní auta, ale
snaží se mít auta spolehlivá, aby
Proč právě pro pečovatelskou měl klient jistotu, že k němu vždy
službu?
a včas dorazí náležitá pomoc.“
„Pečovatelská služba je jednou ze
základních služeb, které provádějí
Charity v celé České republice. A
jinak to není ani v Charitě Opava. Je proto velmi důležité, aby se
pečovatelky nebo zdravotní sestry
mohly co nejrychleji dostat k co
největšímu počtu klientů. Auto
pro terénní pracovníky je tak pře-

„Opět budou pomáhat nejpotřebnějším. Například nákup
zdravotnického materiálu ulehčí
nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, o které
pečuje ošetřovatelská a hospicová
služba, v plánu je i nákup auta na
CNG a vozidla na dopravu materiálu pro již zmíněné technické
dílny.“
A je v plánu také pomoc rozšířit
i na jiné potřebné?

Říkal jste, že lidé vědí, komu peníze pomáhají. Pojďme se přesto
vrátit do roku 2017 – co všechno
Charita Opava pořídila z Tříkrálové sbírky? Kde všude dary dobrých lidí pomáhaly?
„Charita Opava je jménem všech
dárců použila tak jako každý rok
k pomoci potřebným. Nakoupil
se zdravotní materiál pro klienty
ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče a také se za vybrané
peníze pořídila dvě vozidla, byť
dosti rozdílná – auto pro pečovatelskou službu a vysokozdvižný
vozík.“

hou si s hrdostí říci, že může pomáhat potřebným i díky jim samotným. A na co mají být pyšní
letos, co se chystá Charita Opava
pořídit a nakoupit v roce 2018?

„Charita Opava toho kromě pečovatelské, ošetřovatelské a hospicové služby dělá mnohem více.
Například provozuje tři takzvané

Když tedy všichni koledníci i
ti, kteří jim přispěli do kasiček,
uvidí Opavou a okolím projíždět
auto s logem Charity Opava, mo-

S Vámi a s Baltazarem a Melicharem se potkáme zase v lednu
roku 2019, kdy odstartuje další
Tříkrálovka. Chcete nám mezitím něco vzkázat?
„Jsem přesvědčen, že na sebe můžou být občané Opavska hrdí, že
se můžete těšit ze společného díla,
které vzniklo díky Vaší ochotě a
štědrosti. Jsou to Vaše dary, které
pomáhají. A proto se už s Baltazarem a Melicharem velmi těšíme
na návštěvu místa, kde si lidé navzájem pomáhají a cítí odpovědnost za své blízké. Děkujeme!“
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CHARITNÍ DÍLNY VYKOUZLÍ
Výrobky z chráněných dílen Charity Opava opět nadchly zákazníky

konočních trzích v Opavě, v budově
Moravskoslezského kraje v Ostravě, v
O2 v Ostravě, ve Velkých Heralticích
nebo Jakubčovicích. A velikonoční
zboží nezůstane jen v České republice. „Posíláme ho také na Sardinii paní
Michaele Figurelli, která zboží z Chráněných dílen sv. Josefa prodává již
delší dobu ve svém obchůdku s českou
bižutérií ve městě Capoterra,“ dodává
Ludmila Slaninová.

Vlaštovičky nezastavila
ani chřipková epidemie
Vinou chřipkové epidemie značně
prořídly řady pracovníků v Chráněné
dílně ve Vlaštovičkách. „Ale ani tak
jsme se nedali a pro naše zákazníky
připravili krásné velikonoční výrobky,“
podotýká vedoucí dílny Marie Bennková. Ty se prodávala nejen na osvědčených místech v Obchodním centru
Breda & Weinstein a supermarketu
Terno v Jaktaři, ale dílny je nabízely
také na velikonočních trzích. „ProdáVelikonoce jsou mimo jiné vždy velkou výzvou pro chráněné dílny Charity Opava. Chráněná dílna Vlaš- vali jsme na akci Velikonoce na zámku
tovičky i Chráněné dílny sv. Josefa již dlouho dopředu vymýšlejí nové velikonoční výrobky, jimiž by
zaujaly zákazníky, a také plánují jejich výrobu, aby se včas dostaly na prodejní pulty. Kromě prodeje v
e-shopu JV-art.cz a v obchůdcích na dvoře ředitelství Charity Opava v Jaktaři, v jaktařském supermarketu Terno a také v Obchodním centru Breda & Weinstein se jejich stánky také pravidelně objevují na
celé řadě velikonočních akcí a jarmarků. Již třetím rokem se k nim skromněji přidávají také zaměstnanci
a klienti sociálně terapeutické dílny Radost, jejichž velikonoční dekorace zkrášlují na prodejní výstavce
vstup do budovy ředitelství Charity Opava v Jaktaři. Nejinak tomu bylo i letos.
nabízejí sady dřevěných výřezů z překližky.
Kromě svého obchůdku v areálu ředitelství Charity Opava v Jaktaři či
na webu se zájemci mohou seznámit
s výrobky Chráněných dílen sv. Josefa také na řadě velikonočních trhů.
Dílny prodávaly například na veli-

Chráněné dílny sv. Josefa
představují nové výrobky
doma i v zahraničí
Sortiment tradičního velikonočního
zboží letos v Chráněných dílnách
sv. Josefa rozšířili o řadu výrobků z
všemožných materiálů. Úspěch zaznamenávají šití zajíci, plnění pískem
a ozdobení krajkou a dřevěným výřezem. V šicí dílně také můžete zahlédnout originální velikonoční pytlíky,
ubrusy a prostírky.
Keramická dílna letos nabízí například nová keramická vajíčka na svíčku nebo novou sadu bílých glazovaných zajíčků na zavěšení, magnetky či
zápichy. „Také tyto dekorace zdobíme
stužkou a dřevěným výřezem,“ dodává vedoucí marketingu Chráněných
dílen sv. Josefa Ludmila Slaninová.
Novinkou, jejíž výrobu umožnil spe-

ciální laser, jsou také originální kartonové okenní dekorace, které umí dílny vyrobit v požadovaném rozměru
podle velikosti okna. Na dozdobení
velikonočního osení či truhlíků pak

v Kravařích, v budově Moravskoslezského kraje v Ostravě, nebo U vodníka Slámy,“ dodává Marie Bennková.
„Doufám, že všem zákazníkům udělaly naše velikonoční výrobky radost
a přejeme jim společně se zaměstnanci
Chráněné dílny ve Vlaštovičkách hodně zdraví a krásné Velikonoční svátky,“ dodává Marie Bennková, jejíž
dílny se v březnu stihly prezentovat
také na Svatebním veletrhu v Bredě
(viz článek v Domovníku na str. 3).
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Radost připravila
Radost(né) Velikonoce

Vítaným zpestřením nabídky velikonočních dekorací je již třetím
rokem prodejní výstavka, kterou
chystá v prostorách vstupu do
budovy ředitelství Charity Opava v Jaktaři Sociálně terapeutická
dílna Radost. Sociální pracovnice
spolu s klienty již v předstihu vyráběly velikonoční věnce, zajíčky,
beránky, závěsná kuřátka a mnoho dalšího vkusného zboží, které
jde pokaždé doslova na dračku –
vždyť jen loni si Radost prodejem
vydělala kolem pěti tisíci korun.
Letos výstavka probíhala od 19. do
29. března a prodané zboží stihli v
Radosti průběžně doplňovat za
nové. Vstup na ředitelství Charity
Opava také byl před svátky stále
velikonočně nazdoben.

Originální výrobky najdete na www.JV-ART.cz
Originální výrobky z keramiky i textilu z produkce chráněných
dílen Charity Opava se těší stále větší oblibě, a to nejen o Velikonocích. Nechce se Vám chodit do našich kamenných prodejen a obchůdků? Objednejte si naše výrobky z pohodlí domovů v e-shopu
JV-ART.CZ!
A co vlastně znamená zkratka JV- provedou všemožné výšivky.
ART? Písmeno „J“ označuje Chrá- Keramická dílna se pak zaměřuje
něné dílny sv. Josefa, písmeno „V“ především na užitkovou a dekoChráněnou dílnu ve Vlaštovič- rační keramiku jako jsou sady,
kách. No a dodatek Art pak dopl- tácky, mísy, vázy, dekorační svícňuje, že zde najdete ruční výrobu ny, koule, aroma lampy, anděly
originálních výrobků z textilu a různých velikostí, magnety, zápikeramiky a že každý výrobek nese chy, tematickou keramiku, PF, zaoriginální a neopakovatelný otisk hradní keramiku, hodiny, hrnky,
ruky svého tvůrce. Přesvědčte se o džbány, konvice, sluníčka, zvonky,
dózy a mnoho dalšího zboží. Satom na stránce JV-ART.CZ.
Textilní dílna se zaměřuje na ruč- mozřejmostí je také výroba na zaní výrobu z přírodních materiálů kázku podle přání zákazníka.
a šijí zde například dekorativní Obě dílny pak doplňuje dílna
výrobky pro domácnost, jako jsou kompletační, zaměřená na monubrusy, zástěry, chňapky, povle- táž drobných kovových součásčení, hračky, kapsáře, pytlíky pro tek, plastových hraček, adjustační
děti, různé oděvy a sedáky, polš- práce a jiné drobné ruční komtáře či matrace plněné pohanko- pletační činnosti na zakázku, navými slupkami. Na zakázku zde hrazující drahé strojové vybavení

dodavatelů.
V dílnách nacházejí práci zdravotně znevýhodnění občané a proto
může být pro firmy velmi důleži-

tá i ta informace, že splňují podmínky pro náhradní plnění podle
§ 81 Zákona o zaměstnanosti č.
435/2004 Sb.

LIDÉ
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Hledáme

• Přijmeme vedoucí
na ekonomický úsek

Společenská kronika

Krátce
• Retro ples pomáhá
Radosti i dnes

Výběrové řízení na pozici „Vedoucí ekonomického úseku –
ekonom/ka“ vypisuje Charita
Opava. Hledáte zajímavou a
prospěšnou práci v zavedené
společnosti a splňujete vyhlášené požadavky? Přihlaste se!
Vedoucí ekonomického úseku
je zajímavě ohodnocená práce
s řadou zaměstnaneckých benefitů na plný úvazek na ředitelství Charity Opava v Jaktaři.
Přesný popis pozice, požadavky na uchazeče a další informace najdete na webových stránkách Charity Opava. Přihlášky
je možno posílat písemně na
adresu Charita Opava, Přemyslovců 26, p. Pospěchová, 747
07 Opava-Jaktař, nebo také na
e-mail: personalni@charitaopava.cz.

Skvělou dohru má Retro ples,
který počátkem února uspořádala v reprezentativních
prostorách kulturního domu
Rybníček sociálně terapeutická dílna Radost. Vydařeného
plesu se zúčastnilo na sto třicet
plesových hostů, a tak výtěžek
z prodaných vstupenek a za
tombolu činil dvacet tisíc korun. „Částku jsme se rozhodli
věnovat zpět do naší služby a
naši činnosti,“ popisuje vedoucí
Radosti Lucie Lichá, jak s tímto
skvělým finančním výsledkem
v tomto středisku Charity Opava naložili. „Proto jsme za zmíněný výtěžek nakoupili barvy,
látky a další materiál, z kterého
můžeme opět s našimi klienty
tvořit a vymýšlet nové výrobky.
Ještě jednou děkujeme všem,
kteří se našeho plesu zúčastnili
a přispěli,“ dodává vedoucí Lucie Lichá.

Krátce
• MDŽ jinak
Tak trochu jinak se rozhodli
oslavit MDŽ klienti Domu sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách. Za
podpory pracovníků tohoto
střediska Charity Opava proto 8. března navštívili opavské
kino CineStar, které promítalo
snímek Špindl o příběhu tří
sester, hledajících lásku. Klientům se kino moc líbilo, po
celou dobu promítání se sálem
ozýval bujarý smích,“ vzpomíná vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků.
„Proto se do kina chystáme i v
dubnu, tentokrát si zajdeme na
další český film Zoufalé ženy
dělají zoufalé věci.“
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• Basketové videoblahopřání z RADOSTI
Videoblahopřání Jakubovi Šiřinovi
za titul nejlepší sportovec Opavska
roku 2017 a celému týmu BK Opava
za vítězství v kategorii Tým Opavska
2017 poslali jejich největší fanoušci
a kamarádi – klienti sociálně
terapeutické dílny Charity Opava
Radost. Klienti Radosti, kteří se už s
borci BK Opava přátelí druhý rok, pro
oceněné sportovce složili přání, oblékli
se do dresů, vytáhli hrnce a vařečky
a první natáčení TV RADOST mohlo začít. Výsledek stojí za to a
můžete si ho pustit i Vy na stránkách www.charitaopava.cz.

Velikonoční přání

Pište nám!

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

• Dubnové „kolečko“
pro Armádu spásy
Takzvané „kolečko“, tedy jednodenní exkurzi po všech šestnácti střediscích Charity Opava, které jsou rozesety nejen
po celé Opavě, ale i v okolních
obcích, absolvují ve čtvrtek 12.
dubna zaměstnanci opavské
organizace Armády spásy. Exkurze začne v Azylovém domě
Armády spády, kde průvodkyně Marie Gilíková všechny
seznámí s historií a činností
Charity Opava a pak bude pokračovat do Chráněné technické dílny ve Velkých Hošticích.
Konec je plánován v areálu
ředitelství v Jaktaři, kde by se
účastníci exkurze měli podle
plánu kromě vizity v Radosti,
Wellness centru a Chráněných
dílnách sv. Josefa potkat na
krátkém neformální posezení
také s ředitelem Charity Opava
Janem Hanušem.

CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
a příznivce. Tel. 553 612 780, e-mail: mludek@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz. Duben 2018.

