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CITÁT MĚSÍCE: „Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.“ Immanuel KANT (německý filosof, 1724 - 1804)

Konference otevře téma
smrti na okraji společnosti

Je jednou z mála jistot, které máme. A přesto se o ní příliš nemluví,
přesto úvahy o ni vytěsňujeme. V kontrastu s tímto trendem je téma
konference, pořádané pro odbornou veřejnost v úterý 15. května
2018 v opavské Psychiatrické nemocnici službou krizové pomoci Fénix Charity Opava. Její název zní „Smrt na okraji společnosti“.
„Hlavním tématem konference zy, diskuzi či prezentaci vlastních
bude smrt, která je v naší společnos- postřehů k prezentovaným témati stále tabu, o kterém se nemluví,“ tům. O poradenství pro pozůstalé
upřesňuje jedna z organizátorek budou hovořit krizový intervent
Lucie Vehovská z Charity Opava. Krizové pomoci Fénix Charity
„Téma smrti je doprovázeno pocity Opava Tereza Adamcová a masmutku, strachu, napětí. Smrt je nažerka sekce sociální pomoci
všudypřítomná, a přece zahalená Charity Opava Lucie Vehovská,
tajemstvím. Naším cílem je tento na téma doprovázení umírajícího
fenomén veřejnosti více otevřít, při- pacienta vystoupí lékař Geriatblížit ho očima různých odborníků rického a doléčovacího oddělení
a poskytnout tak cenné informace, Slezské nemocnice v Opavě a mokteré mohou být nápomocny jak v bilního hospice Pokojný přístav
osobním, tak v profesním životě,“ Charity Opava MUDr. Jakub Seget. Slovo dále dostane například
dodává.
Bohatý program, v němž vystoupí diecézní koordinátor nemocničosm přednášejících, bude rozdě- ních kaplanů Václav Tomiczek,
len do dopoledního a odpoled- přednosta Kliniky anesteziologie,
ního bloku, na konci každého z resuscitace a intenzivní medicíny
nich pak zbude prostor pro dota- Fakultní nemocnice Ostrava a Lé-
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Je nás stále více

Zatímco ke konci roku 2017 pracovalo v Charitě
Opava 237 zaměstnanců, k poslednímu březnu
letošního roku je nás už 242, přičemž za poslední
čtvrtletí ukončilo pracovní poměr pět zaměstnanců,
ale deset jich naopak nastoupilo. Za zmínku stojí
i to, že až 139 našich zaměstnanců jsou
zdravotně znevýhodněné osoby.

kařské fakulty Ostravské univerzity MUDr. Pavel Ševčík, lektor,
kouč, poradce, tutor, soft skills
a ICT odborník Jiří Svoboda či
koordinátorka programů nemocničních klaunů Milena Malá. Podrobný program včetně časového
rozpisu najdete uvnitř tohoto vydání zpravodaje Domovník.
Vstup na konferenci, která se
uskuteční v kulturním domě
Psychiatrické nemocnice na Olomoucké ulici v Opavě od 9.30
do 15.30 hodin, je bezplatný. Kapacita kulturního domu je však
omezena počtem sta míst, proto
zájemce žádáme, aby se raději dopředu přihlásili na emailové adrese fenix@charitaopava.cz. Pro
ty, kteří budou mít zájem, mohou
organizátoři vystavit certifikát o
účasti a umožnit jim tak započíst
si konferenci do povinného vzdělávání podle zákona o sociálních
službách.

KVĚTEN
Nehody se nám nevyhýbají

Mnoho kilometrů denně najedou po Opavsku
plného provozu automobily pečovatelské, ošetřovatelské i hospicové služby. Není proto divu, že občas
řešíme nehody, často námi nezaviněné. Jako tu, kdy
na Englišově ulici řidič v protisměru zaparkovaného vozu otevřel své pravé dveře přímo do jízdy
našeho auta. Naštěstí se vše obešlo bez zranění.

Slovo ředitele
Stále nový
Den matek

Přichází
květen,
a spolu s
ním také
svátek,
k t e r ý
m á m
v e l m i
rád. Den
matek.
I proto jsem o něm psal za více
než deset let, kdy v Charitě
Opava vydáváme Domovník,
ve svých úvodních sloupcích už
mnohokrát. Je to tak správně, ale
zároveň mám nyní, v květnu letošního roku, malý problém. Jak
poděkovat maminkám, abych se
neopakoval, jaká nová slova najít
a zvolit, abych vyjádřil totéž, co
loni, předloni a v minulých letech,
a přitom byl originální?
A tak jsem si z archivu vytáhl
všechny své sloupečky a snažil se
hledat pro svá předchozí vyjádření lásky a vděku jiná synonyma,
jiné příměry, jiná slovní spojení.
Trápil jsem se s tím hodně dlouho,
až jsem přišel na to, proč je to tak
těžké, ale zároveň tak jednoduché.
Protože není důvod hledat stále
nová slova, jimiž bychom svým
maminkám alespoň trochu vyjádřili vděčnost za život. Spíše
bychom si měli najít čas říkat je
častěji, než jenom na Den matek.
Tento svátek je příležitostí si připomenout, že to děláme tak málo.
Máme vás rádi, naše maminky.
Bylo to tak vždycky a vždycky to
tak bude, i když Vám to říkáme tak málo a neumíme najít ta
správná slova.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Postní dary
Občané obcí Služovice a Vrbka
letos opět během postní doby
mysleli na klienty Chráněného
a podporovaného bydlení pro
duševně nemocné. Během akce
Postní almužna pro ně přinášeli
jako dary různou sanitu, především úklidové a hygienické prostředky. Plné auto této pomoci
přivezl do Charity Opava osobně
starosta Služovic Petr Weczerek.
Postní sbírku pro klienty tohoto
střediska Charity Opava letos
zorganizovalo již po šesté ve spolupráci s obcí Služovice občanské sdružení Služovice a Vrbka.
Klienti Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné si této pomoci velmi váží
a občanům Vrbky a Služovic posílají srdečné poděkování.

• Studenti sbírali
potraviny pro klienty
V pořadí již čtvrtý ročník potravinové sbírku pro klienty
Chráněného a podporovaného
bydlení pro duševně nemocné
Charity Opava zorganizovala
poslední týden v dubnu Asociace studentů a přátel Slezské
univerzity v Opavě. Sbírka,
která probíhala v budovách
Slezské univerzity v Opavě a ve
vybraných opavských základních a středních školách, byla
zakončena v pátek 27. a sobotu
28. dubna v Obchodním centru
Breda & Weinstein. Zde si také
vybrané potraviny s díky vyzvedli zástupci Chráněného a
podporovaného bydlení.

Kalendárium
• V květnu roku 1992 jsme
převzali klášter ve Vlaštovičkách, v němž dnes sídlí Dům
sv. Cyrila a Metoděje.
• Akci cihla, jejíž výtěžek byl
určen na pořízení bytu dvěma
klientům Charity Opava, podpořil v květnu 2008 také Michal Nesvadba, který odehrál
v kině Mír v Opavě představení
Michal na hraní.
• Workshop na téma projektů
sociálního podnikání uspořádala Charita Opava v květnu
roku 2014 v rámci mezinárodního projektu SEE LIGHT.
• Domovní znamení sv. Josefa jsme slavnostně odhalili ve
středu 27. května 2015 na budově ředitelství Charity Opava
na ulici Přemyslovců v Jaktaři.
Jeho autorkou je keramička
Chráněných dílen ve Vlaštovičkách Zuzana Bartáková.
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RADOST na besedě v KUPE
zabodovala skvělým rautem

Klienti RADOSTI opět ohromili svým kulinářským uměním. Raut, kterým v pondělí 23. dubna otevřeli v kulturně-uměleckém prostoru KUPE
ve zrekonstruované vodárenské věži u východního nádraží v Opavě besedu na téma „O smyslu utrpení, bolesti a smrti…“, všechny přítomné
nadchnul stejně jako profesionální obsluha klientů. Besedu, která byla
spojena s výstavou polského fotografa Krzystofa Golucha, pořádala Fakulta veřejných politik a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity
v Opavě spolu s Charitou Opava.
V KUPE diskutovali pod vedením nebo manažerka Lucie Vehovská.
moderátora Jiřího Siostrzonka na Přínosné bylo setkání s fotografem
téma smyslu utrpení, bolesti a smr- Krzysztofem Goluchem, který v
ti Miloš Svoboda z Asociace rodičů KUPE právě vystavuje své snímky.
dětí s DMO, polský fotograf Krzysz- Goluch je nejen žákem prof. Jintof Gołuch a předseda Rady Charity dřicha Štreita a doktorandem na
Opava Ivo Mludek. Do debaty se ale Slezské univerzitě v Opavě, ale také
zapojila také řada přítomných za- ředitelem centra Caritas Arcidiecéměstnanců Charity Opava, jako na- ze katovické v Knurowie, zaměstpříklad vedoucí RADOSTI Lucie Li- návajícího handicapované lidi. Ve
chá, která představila své středisko, své tvorbě, za kterou byl mimo jiné

vyznamenán řádem Ecclesia et Pontifice od papeže Františka, se zabývá
tématem lidí s handicapem a jejich
rolí a uplatněním ve společnosti. Jak
sám uvádí, fotografuje „postižené“
jako zdravé lidi s vlastní důstojností a osobitou neopakovatelností, o
čemž svědčí i jeho úspěšná fotografická kniha ze sociální tématikou
Každý sedmý.
Krzystof Goluch vyjádřil přání
uspořádat pro své zaměstnance exkurzi po Charitě Opava a na oplátku
nabídl pozvání do Knurowa. Sám
by pak rád udělal sérií fotografií v
Chráněné technické dílně v Hošticích. Je tedy pravděpodobné, že se s
tímto zajímavým člověkem budeme
setkávat v Charitě Opava i nadále.

I když už je květen, v Chráněném a podporovaném bydlení pro duševně nemocné dostali vánoční dárek. Částku 33 tisíc korun jim dohromady věnovala firma AutoCont spolu se svými klienty v rámci
akce Dobrosrdečné Vánoce 2017.
Byť se mělo v roce 2015 jednat o ročníku. Když AutoCont slavil před
jednorázovou akci společnosti Au- třemi lety výročí 25 svého trvání,
toCont, nakonec Dobrosrdečné rozhodlo se vedení firmy pro netraVánoce vstoupily loni již do třetího diční formu dárku svým zákazní-

kům. Místo lahve dobrého vína jim
věnovali poukázkový voucher v ceně
250 korun, který mohli poskytnout
několika vybraných charitativním
organizacím. AutoCont pak tuto
částku zdvojnásobil na 500 korun.
A protože akce měla velmi pozitivní ohlas, rozhodli se ji opakovat i v
dalších letech.
Mezi organizacemi, které se v posledním ročníku ucházely o přízeň
AutoContu a jeho zákazníků, byla
také Charita Opava respektive její
středisko Chráněné a podporované
bydlení pro duševně nemocné. A
protože se pro ně rozhodlo celkem
66 klientů, tvoří celková částka po
navýšení firmou AutoCont celých 33
tisíc korun.
„Jménem svým a především jménem
našich klientů moc děkujeme,“ vzkazuje organizátorům i dárcům za jejich květnový vánoční dárek vedoucí
Chráněného a podporovaného bydlení Kateřina Víchová.

V Chráněném bydlení mají díky
dárku firmy AutoCont Vánoce
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Klienti z chráněného
bydlení děkují za možnost

Ne jeden, ale hned dva dny mohou prožít „jinak“ klienti Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné. Lidé s psychickým a duševním onemocněním, kteří nacházejí pomoc v tomto středisku Charity Opava, často vinou svého onemocnění žijí na hranici
chudoby. Na to, aby si dopřáli například výlet či krátkou rekreaci,
která by měla na jejich zdravotní stav velmi blahodárné účinky, jim
už peníze nestačí. Výzvu akce Zažít den jinak „Pošlete je na výlet!“
ale vyslyšela řada lidí a firma Teva.
V pondělí 9. dubna svítilo deseti ochotní pracovníci Světa techniky.
zvědavým klientům i jejich do- Klienti si zkoušeli experimenty
provodu po cestě na první výlet v sekci fyziky, vesmíru, lidského
do Velkého světa techniky v Os- těla, zvířecího těla a jídla. „Jídlem
travě už od rána sluníčko. „Velmi se také pokračovalo, domluvený
se těšili, jak budou výstavy a expo- oběd ve vedlejší budově byl výborzice vypadat, co vše si budou moci ný. Lahodná brokolicová polévka
vyzkoušet,“ vzpomíná pracovnice a vepřový řízek se sázenými vejci s
chráněného bydlení Lucie Kubáš- bramborem všem chutnal,“ dodává
ková. Tříhodinová prohlídka vý- Lucie Kubášková. A protože na
stavy byla vyčerpávající, ale pří- klienty ještě čekala slíbená svačijemná, s pokusy pomáhali také na, nechaly je pracovnice rozhod-

nout o tom, kde si ji dají. Vyhrálo
nedaleké Forum Nová Karolina,
kde si každý mohl vybrat kávu a
laskominu k tomu. „Někteří si dali
zmrzlinu, a jak říkali, po dlouhé
době se nemuseli dívat na ceny,“
připomíná Lucie Kubášková. „Za
možnost výletu byli všichni nesmírně vděčni a stále nám děkovali,“
dodává s tím, že díky patří především těm, kteří na akci přispěli.
V projektu se totiž podařilo vybrat
celkem 22.760 korun, přičemž
2.330 korun přispěli zaměstnanci
Charity Opava skrze portál Darujme.cz a 430 korun se vybralo na
koncertu skupiny Naděje ke dvacátému výročí Chráněného a podporovaného bydlení v loňském
roce. Zásadní částku 20.000 korun pak darovala společnost Teva
Czech Industries s.r.o. A protože
to vystačí i na další výlet, mohou
se klienti Chráněného a podporovaného bydlení těšit na to, že si
díky pomoci dobrých lidí i společenské odpovědnosti firmy Teva
budou moci zpestřit stereotyp
svého každodenního nelehkého
života návštěvou ostravské ZOO.

MŮJ SVĚT se představil v Jeseníku,
uspořádejte výstavu také u Vás!

Desátý ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT, pořádané Charitou Opava
pro zaměstnance, dobrovolníky i klienty Charit České republiky, má
za sebou další slavnostní vernisáž. V úterý 10. dubna se vítězné fotografie představily za účasti patronů soutěže Jindřicha Štreita a Jiřího
Siostrzonka v prostorách Katovny v Jeseníku.
Hostící Charita Jeseník vernisáž podepsal své fotografie, a kteří si vyspojila se setkáním se sponzory a slechli jeho vyznání o motivaci, ktedárci, jimž Jindřich Štreit věnoval a rá ho vedla ke spolupráci a podpoře

Charity České republiky již od jejího
vzniku v roce 1990. Spolu s Jiřím Siostrzonkem pak hovořili o možnostech fotografie jakožto média, které
umí zprostředkovat sociální témata
jazykem, jenž veřejnost nejen osloví
a inspiruje, ale také motivuje ke spoluúčasti.
Fotosoutěž MŮJ SVĚT, jejímž patronem je společnost ASEKOL, bude
tak jako každý rok po vernisážích v
Opavě a Jeseníku přinášet sociální
poselství i v dalších městech. Putovní kalendář výstavy na rok 2018 je
již téměř obsazen, snímky se představí například v Ostravě, Krnově,
Kaplicích, Vlaštovičkách či Žďáru
nad Sázavou. Ve Frýdku-Místku pak
budou součástí dvoudenní akce pro
veřejnost pod názvem Dny charitního umění.
Volné jsou ale stále termíny na konci roku - pokud byste měli zájem
výstavu uspořádat v listopadu nebo
prosinci také ve Vašem městě, ozvěte se na mail mludek@charitaopava.
cz, snímky Vám rádi zapůjčíme zcela
zdarma.

STANE SE
• Den matek i výlet
na Valašsko
Pravidelná setkání členů Klubu sv. Anežky – dobrovolného
sdružení Charity Opava, se
odehrávají vždy v úterý. A protože v květnu připadají na dvě
úterý 1. 5. a 8. 5. státní svátky,
sejdou se v Anežce příští měsíc
jen dvakrát. V úterý 15. května
v 16 hodin oslaví v domě U svaté Anežky v Denním stacionáři
pro seniory na Kylešovské ulici
4 Den matek a hned za týden
v úterý 22. května se vypraví
na poutní zájezd na Valašsko.
V úterý 22. května 2018 také
proběhne 11. setkání seniorů
s otcem biskupem Františkem
Václavem Lobkowiczem na
ostravsko-opavském biskupství
v Ostravě. Zájemci se mohou
do 16. května přihlásit u p. M.
Göttlicherové na 731 534 062
nebo u p. L. Kaňokové na telefonu 734 876 497.

• Den otevřených dveří
jedna RADOST
Den otevřených dveří chystá
na středu 30. května Radost
– sociálně terapeutická dílna
Charity Opava. V Radosti nacházejí pomoc dospělí duševně
nemocní a lidé s mentálním
postižením, kteří nejsou schopni sebeuplatnění na otevřeném
ani chráněném trhu práce. V
kruhu přátel a příjemném a
podnětném prostředí si zde
mohou dlouhodobě osvojovat
pracovní návyky a dovednosti a
smysluplně trávit volný čas. Radost sídlí na ulici Přemyslovců
26 v Opavě-Jaktaři a všechny
zájemce o návštěvu zde rádi
přivítají a provedou od 8 do
14.30 hodin.

Napsali o nás
• Zástupci Charity
Opava na Fakultě
veřejných politik

V pondělí 16. dubna 2018
navštívili v rámci vzájemné
spolupráce zástupci Charity
Opava výukový byt na Fakultě
veřejných politik v Opavě. Cílem návštěvy ředitele Charity
Opava a pracovníků zajišťujících péči o klienty bylo jednání o spolupráci při využívání
výukového bytu a pracovní
porada zúčastněných. Součástí
prohlídky byla i prezentace výslechové místnosti.
Webové stránky Fakulty
veřejných politik
Slezské univerzity v Opavě
(16. dubna 2018)
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PROGRAM KONFERENCE „SMRT NA OKRAJI SPOLEČNOSTI“
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SMRT NA OKRAJI
SPOLEČNOSTI
Konferenci pořádá Charita Opava
9:30 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 10:45
10:45 – 11:10
11:10 – 11:35
11:35 – 12:00

12:00 – 12:20
12:20 – 12:50
12:50 – 13:15
13:15 – 13:40
13:40 – 14:05
14:05 – 14:30
14:30 – 14:50
14:50 – 15:00

REGISTRACE
PŘIVÍTÁNÍ - Mgr. Lucie Vehovská, manažer Sekce sociální pomoci Charity Opava
ÚVODNÍ SLOVO
I SMUTEK PATŘÍ K ŽIVOTU, ANEB PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ…
- Bc. et Bc. Tereza Adamcová, krizový intervent Krizové pomoci Fénix Charity Opava
DOPROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍHO PACIENTA DOMA A V PROSTŘEDÍ NEMOCNICE
- MUDr. Jakub Seget, lékař Geriatrického a doléčovacího oddělení
Slezské nemocnice v Opavě a mobilního hospice Pokojný přístav Charity Opava
POTŘEBY POZŮSTALÝCH A UMÍRAJÍCÍCH V KONTEXTU ODBORNÉHO
SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ - Mgr. Lucie Vehovská, manažer sekce
sociální pomoci Charity Opava, vedoucí střediska Naděje a Občanské poradny
JE ČESKÁ REPUBLIKA PŘIPRAVENA NA VĚCNOU DEBATU O EUTANAZII?
- prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty
Ostravské univerzity
DISKUZE K TÉMATŮM 1. BLOKU s přednášejícími
OBĚD
HUMOR, SMÍCH A TÉMA UMÍRÁNÍ (ZKUŠENOSTI ZDRAVOTNÍCH KLAUNŮ SE
SMRTELNĚ NEMOCNÝMI) - Mgr. Milena Malá, koordinátorka klaunských programů
ODTABUIZOVÁNÍ POVOLÁNÍ HROBNÍKA (A SMRTI) - Ing. Mgr. Jiří Svoboda,
lektor, kouč, poradce, tutor, soft skills a ICT odborník, digitální grafik, programátor
NA SMRT SE PŘIPRAVUJEME ŽIVOTEM – HLEDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH ZDROJŮ
- P. ThLic. Václav Tomiczek, diecézní koordinátor nemocničních kaplanů
SYNDROM VYHOŘENÍ U PRACOVNÍKŮ HOSPICE
- Žaneta Klečková, zdravotní sestra s dětskou specializací
DISKUZE K TÉMATŮM 2. BLOKU s přednášejícími
ZÁVĚR

Úterý 15. května 2018,
9:30 - 15 hodin,
Kulturní dům Psychiatrické Nemocnice v Opavě,
Olomoucká 88
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„Práci technické dílny ve Velkých
Hošticích ovlivňuje také Čína,“

říká Tomáš Schaffartzik, který zároveň nabízí skartaci v souladu se směrnicí GDPR
Jako jediná ze tří chráněných dílen Charity Opava nese přívlastek „technická“. To proto, že v Chráněné
technické dílně ve Velkých Hošticích zpracovávají klasický i nebezpečný odpad, mezi kterým dominuje
elektroodpad. Uplatnění zde nachází až pětatřicet zdravotně znevýhodněných občanů. Jenže to, abychom pro ně měli práci, záleží na celé řadě vnějších faktorů, přičemž v některých případech dosti nečekaných. O tom i o mnoha dalších zajímavostech, spojených s provozem chráněné technické dílny, hovoří
její vedoucí a zástupce ředitele Charity Opava v jedné osobě Ing. Tomáš Schaffartzik.

Možná to bude znít pro čtenáře dost neuvěřitelně, ale na to,
kolik bude moci Charita Opava
zaměstnávat zdravotně znevýhodněných lidí ve své Chráněné
technické dílně ve Velkých Hošticích, má dost velký vliv Čína…
„Ano, je to jeden z činitelů, který
nás může ekonomicky ovlivnit a
tudíž má dopad na zaměstnanost
osob se zdravotním postižením.
Naše dílna se zaměřuje na rozebírání elektroodpadu a druhotné
suroviny takto získané se snažíme
prodat za maximální ceny. Ty jsou
ale velmi často navázány na ceny
na komoditních burzách. A Čína,
která je na tomto trhu globálním
hráčem, svou poptávkou nebo
nepoptávkou ceny těchto surovin
velmi výrazně ovlivňuje.“
Hovořím o tom proto, že Čína
loni v červenci oznámila, že od 1.
ledna 2018 plasty z Evropy přestává vykupovat. Co to pro Vás
znamenalo?
ovšem zůstávají s plasty z praček
a myček.“
„Ano, tato informace o prázdninách loňského roku zahýbala Takže v tuto chvíli se plasty z
s cenami za plasty. A nejen to. Vaší chráněné technické dílny
Myslím, že Číně došla trpěli- nevyvážejí do Číny, ale do Invost nejen s Evropou, ale s celým donésie. No to mi přijde stejně
světem, protože se do této země šílené… Proč právě tam? A proč
velmi často dovážely jiné, často opět přes půl světa?
i nebezpečné odpady, které byly
přimíchány mezi vytříděným ma- V celé Evropě není žádná větší
teriálem. Konkrétně pro nás zákaz zpracovatelská kapacita na plasdovozu plastů do Číny znamenal ty našeho typu, a pokud nějaká
dvě věci. První se týkal razantního je, je vesměs zaměřena pouze na
propadu cen, kdy některé druhy jednodruhové plasty, u kterých
plastů se cenově dostaly na třeti- znáte přesné složení. Možná, že
nu, jiné i na nulu nebo dokonce i nějací odběratelé jsou, ale my jsme
do záporných čísel. Některé plasty je nenašli. A pokud už odběratele
se tak staly naprosto neprodejný- najdeme, tak problémem je pak
mi. Druhý problém se týkal vyu- cena dopravy.
žitelnosti surovin podle zákona o
odpadech – pokud nedosáhnete Poptávka po druhotných suurčitého podílu využití získaných rovinách v průběhu let stoupá
surovin, tedy jejich znovupoužití a klesá, důvodem je měnící se
ve výrobě, tak zákonné podmínky ekonomická kondice světového
nesplníte. Plasty tvoří podstatnou hospodářství. Je to právě deset
část dnešních elektrospotřebičů, a let, co svět zasáhla ekonomická
pokud pro ně nenajdeme využití, krize – poznali jste to nějak i v
a to ani energetické, tak nám moc Hošticích?
možností nezbývá. Náš dlouholetý
partner v obchodu s plasty našel „Ano, poznali - a to poměrně brzy.
odběratele v Indonésii na plasty V létě 2008, kdy se o ekonomické
z rozebraných televizorů, ale za krizi začalo hovořit, se okamžitě a
poloviční ceny. Problémy nám razantně propadly ceny druhot-

ných surovin. Například za papír
jste ve sběrně museli platit, ceny
mědi a hliníku byly poloviční, u
železa to byly jen desetihaléře za
kilogram. V Hošticích jsme to
poznali okamžitě, v dalších našich činnostech se to projevilo se
zpožděním třeba nižší poptávkou
po výrobcích a službách, nižšími
dotacemi a podobně.“
Z toho, co vyprávíte, vyplývá, že
podnikání v oblasti druhotných
surovin, nota bene ještě v chráněných dílnách, je dosti adrenalinový sport. Jak se snažíte výkyvy trhu ustát?
„Snažíme se různě. Rozšiřujeme
naše služby třeba o skartaci dokumentů - a to jak papírových, tak
i dokumentů na elektronických
nosičích pomocí takzvané demagnetizace, navázali a rozšířili jsme
hlubší spolupráci s kolektivními
systémy a podobně. Když už se
ceny nějak ustálí, tak s námi zahýbe navyšování minimálních mezd.
Naše činnost by ale nebyla myslitelná bez spolupráce s Úřadem
práce, statutárním městem Opava
i Moravskoslezským krajem. Tito
partneři nám vychází vstříc pomoci různých dotačních titulů a

zadáváním práce, což nám výkyvy
pomáhá překonávat a my tak můžeme nabízet lidem s postižením
práci.“
Od května začne platit směrnice GDPR, která upravuje nakládání s osobními daty a také
stanovuje jejich předepsanou
likvidaci. Hovořil jste o tom, že
v Hošticích zvládáte nejen skartaci, ale také demagnetizaci.
Umíte tedy firmám nabídnout v
souvislosti s novou legislativou i
tyto služby?
„O směrnici GDPR se hodně
mluví a je kolem ní docela dost
povyku. Jejím primárním cílem
je ochrana osobních údajů. V
současnosti hýbe světem kauza
kolem Facebooku a úniku dat desítek milionů uživatelů této sítě,
které mohly být zneužity třeba ve
volbách. Pokud se tyto domněnky
potvrdí, je to velmi vážná situace,
když si uvědomíte, že se takto dají
´měnit dějiny´. Faktem ale zůstává, že pokud se lidé nezačnou
chovat odpovědně a budou o sobě
na internetu zveřejňovat spoustu
informací, tak se vždy najde někdo, kdo je může zneužít. Firmám
a organizacím, které nakládají s
osobními daty ať už svých zaměstnanců, klientů nebo obchodních
partnerů, nabízíme profesionální
skartaci dokumentů na velkokapacitních strojích INTIMUS. Pro
jeden z nich máme i certifikaci
Národního bezpečnostního úřadu na stupeň utajení ´Důvěrné´.
Skartace probíhá v uzavřeném
prostoru, pod kamerovým dohledem. Skartovaný papír putuje
dopravníkovým pásem k lisu, kde
se z něj lisují čtyřsetkilové balíky.
O provedené skartaci dostane zákazník skartační protokol, kde je
například uvedeno pro koho, kdy
a kolik dokumentů bylo skartováno. Zákazníkům nabízíme možnost být po domluvě u skartace
přítomni. Těm, kteří potřebují
likvidovat data na svých hard discích, nabízíme službu demagnetizace na zařízení INTIMUS 9000,
který využívá pro likvidaci dat
třeba aliance NATO. Zařazení se
vejde do kufru auta a můžeme s
ním proto přijet přímo k zákazníkovi. Celý proces demagnetizace
pro jeden HDD trvá pár sekund.
Našich služeb využívají jak firmy,
státní instituce, ale i občané, kteří
přinesou nějaké dokumenty třeba
z pozůstalosti.“
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na zámku v Hradci nad Moravicí

29. 6. - 30. 6. 2018

Dan Bárta & Illustratosphere
Zrní / Bittová & Václavek
Vltava / Gerald Clark (JAR)
Longital (SK) / Živé kvety (SK)
Jaroslav Hutka / Beránci a vlci

1ﬂfsoap / Noir Voir / Slam poetry
Cermaque / Zapaska (UA) / David Vávra
Cat a kapela / Places / The Odd Gifts
a mnoho dalších

www.hradeckyslunovrat.cz
facebook.com/hradeckyslunovrat

*změna programu vyhrazena

diskuze
workshopy
gastrostage

www.kopirky.com

Vstupné:

do 31. 5. 2018 - 499 Kč
do 28. 6. 2018 - 549 Kč

č. 5 - Květen 2018

PUBLICISTIKA

7

Je pátek 13. a v Mravenečku hoří!

Je pátek třináctého, den, který podle lidové pověry přináší smůlu.
Z kuchyně Denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovanými
vadami Mraveneček se náhle začíná valit hustý dým. Když se jedna z
pracovnic snaží zjistit, co se děje, omdlí a ztrácí se v hustém kouři. V
budově je sedm nemobilních postižených klientů.
Vedoucí Mravenečku Jana Konop- enti ani potuchy. Pro ně je tedy vše
ková, která ihned volá hasiče, dob- doopravdy. Protože i to je součástí
ře ví, že se jedná pouze o cvičení. cvičení, které si kladlo za cíl nejen
„Ale stejně mnou cloumaly nervy,“ vyzkoušet v Mravenečku požární
přizná se později. I když je ranní zásah, ale také umožnit požárnípožár v pátek 13. dubna v Mra- kům nacvičit si evakuaci a záchravenečku na Neumannově ulici v nu tělesně postižených osob, které
Opavě jen hraný, vše vypadá znač- nemusí spolupracovat, ale naopak
ně věrohodně. A především – o mohou propadnou nekontrolovatom, že se jedná o nácvik zásahu né panice.
opavského územního odboru Ha- Dvě hasičská auta dorážejí do šessičského záchranného sboru Mo- ti minut po zavolání. Klienti jsou
ravskoslezského kraje, nemají kli- po areálu Mravenečku schválně

rozmístěni tak, aby to měli požárníci co nejtěžší. Některé musí
evakuovat z herny, jiné z relaxační
místnosti nebo z koupelny. U přenášení klientů asistují zaměstnanci Mravenečku. „To pro nás bylo
velmi důležité, často bychom nevěděli, jak je uchopit. Jeden z klientů
měl například ochablé svalstvo, při
necitelném zvedání bychom mu
mohli zlomit vaz,“ komentuje to
při pozdější rekapitulaci jeden ze
zasahujících hasičů.
Všechno ale běží jako na drátkách.
Požárníci z hustého dýmu postupně vynášejí všech šest klientů, u
jedné figurantky nasazují dýchací
přístroj. V krátké chvíli jsou již

všichni na zahradě a požárníci se
vydávají lokalizovat a zneškodnit
ohnisko požáru. Je po zásahu, který pro mnohé byl jako doopravdy.
„Myslím, že to byla velmi prospěšná akce jak pro Mraveneček, tak
pro nás,“ vrací se ke cvičení jeho
vedoucí Mjr. Petr Serafín. „Naši
klienti to zvládli, vzhledem ke svým
handicapům dokonce výborně. Jen
jeden klient se trochu vylekal, hned
po evakuaci se uklidnil,“ chválí své
svěřence Jana Konopková. A za
strach, který musel klient překonat, ho neminula odměna. Mjr.
Petr Serafín mu osobně předal figurku dračíka Hasíka – maskota
českých hasičů, kteří ho při podobných příležitostech předávají
dětským účastníkům požárů či
nehod. A protože populární Hasíky vyrábí charitní Chráněná dílna
sv. Josefa, vrátil se vlastně dračík
zpět domů.
Výsledky cvičení ještě hasiči vyhodnotí a seznámí stacionář Mraveneček s tím, na co si zde mají dát
při případném skutečném požáru
pozor a čeho se vyvarovat. Ale s
přáním, ať zůstane jen u tohoto
cvičení, se všichni loučí a pořizují
si společnou fotografii na památku toho, jak úspěšný byl nakonec
pro všechny v Mravenečku pátek
třináctého.

LIDÉ
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Stane se

Společenská kronika

• Blíží se stěbořický
Memoriál otce Jožky
Během okolím Stěbořic a koncertem Petra Bendeho a jeho
kapely si v úterý 8. května ve
Stěbořicích připomenou památku otce Josefa Motyky. Registrovat se na Memoriál otce
Jožky ale můžete již nyní. Je to
výhodné, protože zatímco registrace provedená do 4. května
přijde dospělé na 100 a děti na
50 krun, registrace pozdější již
stojí dospělého 150 a dítě 100
korun. Otec Jožka, stěbořický
duchovní správce a spirituál
charity Opava, tragicky zahynul v roce 2013 na dovolené
na Oravské přehradě. První
ročník Memoriálu otce Jožky
uspořádal Orel Stěbořice ve
spolupráci s místní farností již
v roce 2014. Od té doby se vždy
pravidelně 8. května na památku oblíbeného kněze, který byl
sám aktivní sportovec, koná
běh okolím Stěbořic. Letos
bude odstartován na trasách
dlouhých 4 a 10 kilometrů v 15
hodin a předcházet mu bude
od 12 do 14.30 hodin registrace
závodníků. Po ukončení sportovní části vzpomínkového
dne se mohou návštěvníci těšit
na koncert populárního Petra
Bendeho a jeho skupiny, který
začne v 17.30 hodin. Vstupné
na akci je dobrovolné.
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Krátce
• Technologie PCEye
Go Mravenečku

• Zase jsme o trochu profesionálnější

Seminář na téma „Etika v sociálních službách“ uspořádala pro sekci
sociálních služeb Charity Opava ve středu 11. dubna společnost
Akademia. Zaměstnanci si na faře v Jaktaři vyslechli z úst
lektorky Jany Hellerové přednášku, zahrnující například pravidla
etického chování sociálního pracovníka, definici základních
etických okruhů a dilemat nebo profesionálních zásad práce s
klientem. Z přednášky si každý z účastníků odnesl přehledná
skripta.

Celou druhou polovinu května budou mít v denním stacionáři Mraveneček zdarma od
firmy SPEKTRA zapůjčenu
technologii PCEye Go, která
umožňuje handicapovaným
ovládat počítač očima. Po tuto
dobu také budou odborníci z
firmy Mravenečku poskytovat
v případě potřeby při ovládání
technologie telefonickou podporu. „Tuto technologii chceme
postupně vyzkoušet u všech našich klientů, kteří neumí běžně
komunikovat,“ dodává vedoucí
Mravenečku Jana Konopková, která má v plánu s tímto
malým technickým zázrakem
seznámit také rodiče klientů.
Ti pak mohou na případné zakoupení technologie zažádat o
příspěvek.

• Koledníci Tříkrálovky
řádili v bazénu
Téměř dvojnásobnému zájmu
oproti loňskému roku se v pátek 13. dubna těšilo plavání
Tříkrálových koledníků. Do
aquaparku v Kravařích jich navečer dorazilo přes sto dvacet.
„Zájmem koledníků jsem byla
nadšená, často také dorazili s
dětmi tatínkové, takže maminky si mohly v páteční podvečer
na chvíli oddychnout,“ vrací se
k této akci, kterou jako odměnu za koledování v Tříkrálové
sbírce pořádá zdarma Charita
Opava každoročně. Na koledníky ještě čeká červnové Sluníčkové odpoledne.

• Návštěva z opavské
Armády spásy

Listárna
Děkujeme za
vystoupení RADOSTI

Vážená paní vedoucí Radosti,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za to, že jste umožnila Vašim uživatelům účastnit
se akce Ponožkový dne 2018 21.
března v Kulturním domě Na
Rybníčku v Opavě.
Vystoupení vašich klientů pod
vedením kolegyň Kristýny Němcové a Terezy Šenkové přispělo ke

krásnému zážitku ze setkání dívek
a chlapců z běžných škol a školy
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Blahopřeji Vám
k tak šikovným uživatelům a kreativním a obětavým kolegyním,
které ve Vašem zařízení působí.
Organizátoři Ponožkového dne
2018 ze Základní školy a Praktické školy v Opavě, Slezského odboje
5, chtěli akcí, kde se setkaly zdravé
děti s vrstevníky, kteří jsou hendikepovaní nějakou vadou, naznačit

Pište nám!

možnost, jak v praxi realizovat v
současné době tolik zmiňovanou
inkluzi. Všechny děti se třeba
nemohou vzdělávat společně, ale
mohou se navzájem setkávat, bavit a učit se vzájemné úctě a toleranci.
S pozdravem
Mgr. Jiří KUPKA,
ředitel Základní školy
a Praktické školy, Slezského
odboje, Opava

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

Střediska Charity Opava si ve
čtvrtek 12. dubna prohlédli
kolegové z opavské pobočky
Armády spásy. A aby vše stihli, museli na prohlídky vyrazit
auty již po sedmé hodině ranní. Skupinu zájemců prováděla celý den za Charitu Opava
Marie Gillíková, v jejímž doprovodu si postupně prohlédli
všechny tři chráněné dílny ve
Velkých Hošticích, Vlaštovičkách i Opavě včetně dílenských
obchůdků, navštívili ošetřovatelskou, pečovatelskou i hospicovou službu pro a další střediska. V Jaktaři se pak všichni
setkali s ředitelem Charity
Opava Janem Hanušem a vyměnili si postřehy ze své vizity
i zkušenosti ze sociální práce.

CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
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