MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE, KLIENTY A PŘÍZNIVCE CHARITY OPAVA
Dále čtěte:

• Eva Tvrdá potkala
živou sochu (str. 3)
• Výsledky Tříkrálovky
ve Vaší obci (str. 8 +9)
• Wellness oslavilo
dvacet let (str. 10)
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CITÁT MĚSÍCE: „Úspěch není definitivní, nezdar není osudný: význam má pouze odvaha pokračovat.“
Winston Churchill, britský politik (1874 - 1965)

Opava sobě: Třem králům
jste darovali 2.326.492 korun!

Výsledky Tříkrálové sbírky jsou rok od roku lepší, loni na Opavsku dokonce překonaly částkou 2.190.037 korun dlouho nedostižnou hranici
dvou milionů korun. Tehdy se zdálo, že Tříkrálová sbírka dosáhla vrcholu
a že bude velký úspěch, pokud se v roce 2019 podaří loňskému výsledku
alespoň přiblížit. I proto zavládlo v pondělí 21. ledna, kdy byla spočítána
poslední z vydaných pokladniček, v Charitě Opava velké nadšení – vybralo se 2.326.492 korun!
Tento skvělý výsledek dosáhlo spo- „O tom, jak Vaše dary využíváme,
lečným úsilím přes tisíc koledníků, budeme tak jako každý rok průběžně
kteří od 1. do 14. ledna často v mra- informovat, abyste se mohli s pomoci
zu a nepohodě koledovali v téměř našim bližním radovat spolu s námi,“
70 městech a obcích na Opavsku. A dodává.
je samozřejmě také velkou zásluhou Peníze z letošní Tříkrálové sbírky,
tisíců lidí, kteří otevřeli svá srdce a jejíž podtitul zněl Opava sobě, budo více než 370 vydaných poklad- dou opět sloužit nemocným seniniček letos přispěli částkou, která orům a pacientům v terminálním
oproti očekávání dokonce překona- stádiu, kterým charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba spolu
la loňský rekordní výsledek.
„Jménem Charity Opava a našich mobilním hospicem pomáhají v
klientů bych chtěl ještě jednou z ce- domácím prostředí, zlepší situaci
lého srdce poděkovat všem, kteří se zaměstnancům, znevýhodněným
na Tříkrálové sbírce podíleli, a také na trhu práce svým hendikepem,
všem dárcům, kteří letos opět přispě- lidem s mentálním a duševním oneli na dobrou věc,“ posílá slova díků mocněním či osobám s mentálním a
ředitel Charity Opava Jan Hanuš. zrakovým postižením.

+
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Dobročinná akce v TESCU se povedla
Celkem 58.318 korun vynesla akce „Pračky pro lidi
s duševní nemocí“, kterou pro klienty charitního
střediska Chráněné a podporované bydlení
pro duševně nemocné uspořádala 11. ledna
společnost TESCO v rámci slavnostního otevření
zrekonstruovaných prostor supermarketu na
Těšínské ulici v Opavě. Ke slavnostnímu předání
obnosu dojde v nejbližších dnech.

„Za finance z Tříkrálové sbírky si
můžeme dovolit pořídit přístroje a
financovat projekty, na které bychom
jinak v běžném rozpočtu nenašli
zdroje. Jsou to potřebné peníze navíc,
které nám umožní služby pro naše
klienty dále zlepšovat a zkvalitňovat
nad standartní úroveň,“ dodává Jan
Hanuš.
Ve středu 30. ledna se pak v Opavském kině Mír sešlo několik stovek
koledníků, kteří ještě před zhlédnutím filmu jako odměny za svou
účast v Tříkrálové sbírce napjatě
očekávali nejen vyhlášení výsledků
soutěží o nejlepší tříkrálové foto a
nejlepšího tříkrálového spisovatele,
ale také napínavé losování soutěže
o chytré mobilní telefony. Fotografie
i výsledky najdete na stranách 6 a 7
uvnitř tohoto vydání Domovníku,
v němž také na stranách 8 a 9 přinášíme rozepsané výsledky letošní
Tříkrálové sbírky po jednotlivých
obcích.

ÚNOR
Nemilé překvapení u sv. Anežky
K havárii vodovodního potrubí došlo během
vánočního volna v Domě sv. Anežky. „Všude bylo
plno vody, zejména v patře, kde bydlí klienti,“ vzpomíná Petra Thiemlová. „Díky rychlé reakci našeho
pracovníka Jiřího nedošlo k větším škodám a nebyli
ohroženi ani klienti bydlení pro seniory,“ dodává.
Nyní již je vše pod kontrolou, protože firma pana
Trojančíka provedla celkovou výměnu potrubí.

Slovo ředitele
Tříkrálové společenství

„Tříkrálová sbírka
je opět rek o r d n í “,
budou právem hlásat titulky
sdělovacích
prostřed ků, protože
skutečně jsme my všichni dohromady – tedy samotní koledníci,
vedoucí skupinek, organizátoři a
především tisíce lidí, kteří přispěli
do pokladniček – společně shromáždili v tomto našem tříkrálovém společenství v roce 2019 více
finančních prostředků, než loni.
Děkuji za to v tomto svém sloupku
v Domovníku pravidelně od počátku jeho existence, a ani jednou
mne nenapadlo, že bych měl psát
o něčem jiném. Charita Opava
je totiž skutečně společenství lidí,
kteří spolu dohromady sdílí čas a
prostor svého života, tedy to nejdůležitější, co nás spojuje. Tříkrálová sbírka nám to každým rokem
připomíná. Za devatenáct let, co
ji Charita Opava pořádá, se už z
mnoha organizátorů stali příjemci pomoci. A tak to bude pokračovat i nadále, naše role se budou v
čase měnit, naše potřebnost bude
narůstat, ale vše, co jsme udělali
pro druhé, se nám zároveň bude
vracet.
Charita Opava, která letos oslaví
třicet let existence, by to vše, čím
může sloužit občanům Opavska,
nemohla nikdy zaručit bez pomoci širšího společenství. Patří
do něj díky příspěvkům Moravskoslezského kraje a Úřadu práce
svými dotacemi také město Opava. Teprve součet všech těchto
zdrojů, do nichž ovšem výrazně
přispíváme i vlastními tržbami,
definitivně uzavírá ono lokální
společenství solidarity. Vy občané
Opavska nám pak v Tříkrálové
sbírce umožňujete nad rámec
náročného provozu všech našich
středisek starat se o jejich další
rozvoj. Děkujeme, ani si neumíte
představit, jak je to důležité. Bez
Vás bychom to nezvládli.

Jan HANUŠ, ředitel
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STALO SE
• Kdo letos zvítězí
v soutěži MŮJ SVĚT?

11. ročník Fotosoutěže MŮJ
SVĚT je uzavřen, kdo získá ocenění? Odpověď na tuto otázku
budeme znát již v pondělí 4.
února. Tento den se v budově
ředitelství Charity Opava v Jaktaři sejde odborná komise v čele
s patronem soutěže prof. Jindřichem Štreitem, aby vybrala vítězné snímky ve všech třech vypsaných kategoriích pro zaměstnance, dobrovolníky i klienty
Charit celé České republiky. Na
vernisáž oceněných fotografií v
Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě
se pak můžete těšit v úterý 5.
března 2019, její součástí bude
také představení knihy, přinášející všechny oceněné fotografie
za uplynulých deset let této výjimečné fotosoutěže se sociální
tématikou.

KALENDÁRIUM
• V únoru 1992 zahájily činnost Rehabilitační dílny pro
duševně nemocné a mentálně
postižené, tehdy ještě pod názvem Chráněné rehabilitační
dílny pro invalidy. Pamětníci si
vzpomenou, že sídlily v Marianu.
• Setkávárna pro duševně nemocné na Kylešovské byla otevřena a požehnána 16. prosince 2004.
• Charitní zabíjačku jsme měli
v Jaktaři 5. února roku 2007.
• 5. února 2010 si k sobě Pán
povolal opavského děkana
a spoluzakladatele Charity
Opava Msgre. Josefa Veselého. Na poslední rozloučení s
tímto výjimečným člověkem,
knězem, básníkem i vězněm
svědomí dorazily tisíce lidí.
• Nové internetové stránky,
předcházející těm současným,
jsme spustili v únoru 2010.
• „Jak na šmejdy“. Pod tímto
názvem uspořádala Občanská poradna Charity Opava v
únoru 2014 setkání s občany,
při němž v přednášce varovala
před praktikami podomních
prodejců, nazývaných právě
„šmejdy“.
• Přednáška teoložky Kateřiny Lachmanové, kterou pořádala Charita Opava v únoru
2016, zcela zaplnila salónek
Obecního domu v Opavě.
• Celkem sedm fotografií
opavských autorů bylo loni v
únoru oceněno v desátém ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT.
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Občanská poradna měla loni
100% úspěšnost s oddlužením

Velký nárůst žadatelů o oddlužení zaznamenává Občanská poradna Charity Opava. Lidí, kteří spadli do dluhové pasti, ze které už nejsou schopni
se sami dostat, je stále hodně. Řešením pro ně může být právě oddlužení,
k jeho poskytování má Občanská poradna akreditaci Ministerstva spravedlnosti. Její úspěšnost byla v loňském roce stoprocentní.
Akreditaci k poskytování služeb od- něj učinit stanovený okruh subjektů,
dlužení, včetně podávání návrhů, mezi které se zařadila také Občanudělilo Občanské poradně Minis- ská poradna.
terstvo spravedlnosti již v polovině Ta může díky udělené akreditaci poroku 2017. To je pro klienty velmi skytovat služby odborného sociálnídůležité, protože podle novely insol- ho poradenství v oblasti oddlužení
venčního zákona z téhož roku si už v plném rozsahu včetně podávání
dlužník nemůže podat návrh na po- návrhů na oddlužení. „S rozšířením
volení oddlužení sám, ale musí to za služeb se logicky zvýšil i počet klien-

tů, kteří se na naši poradnu obracejí s žádostí o pomoc se svou složitou
finanční situací,“ vysvětluje vedoucí
Občanské poradny Lucie Trunečková. „Klientovi nejprve poskytneme
základní informace o oddlužení, aby
věděl, co od něj může očekávat a do
čeho jde, a mohl se tak kvalifikovaně
rozhodnout, zda je právě toto cesta,
která mu pomůže řešit jeho tíživé
problémy. Kromě toho mu pomůžeme zjistit, zda právě on splňuje podmínky oddlužení podle insolvenčního
zákona, a rovněž pomůžeme spolu s
klientem se zajištěním všech potřebných informací, aby mohl být řádně
a kvalitně zpracován návrh na povolení oddlužení,“ dodává.
O tom, že se Občanské poradně její
snaha pomoci občanům formou oddlužení daří, svědčí skutečnost, že
měla v roce 2018 100% úspěšnost,
tedy že všechny její podané návrhy
skončily povolením oddlužení. A
spokojenost klientů, jimž Občanská poradna poskytuje své služby
zdarma, nejlépe vyjadřují dopisy s
poděkováním klientů. „Děkujeme za
vše, co jste v letošním roce pro mě i
celou naši rodinu udělali, nebylo toho
málo. Prosím, abyste měla pro mě i
nás podobné srdce po celý příští rok,“
uvádí se například v jednom z nich.

Krajská dotace umožní zůstat
„Až do konce mezi svými“

Moderní paliativní péče již umí pomoci umírajícím ulevit od bolesti a jiných trápení, provázející odchod z tohoto světa. Léčebné prostředky však jsou většinou dosti drahé. Mobilnímu hospici Pokojný
přístav pomáhal celý uplynulý rok tyto náklady nést Moravskoslezský kraj díky dotaci na projekt „Až do konce mezi svými“.
„Během mnoha let fnašeho fungová- zvládat i jiné nepříjemné příznaky
ní jsme se přesvědčili, že kontinuální posledního stadia onkologické nemopodávání opioidů prostřednictví li- ci,“ dodává. Pomineme-li vysokou
neárního dávkovače zvyšuje komfort pořizovací cenu těchto přístrojů, je
pacientů, kteří nemusejí být trvale nutno pro provoz dávkovačů použíupoutáni na lůžko,“ vysvětluje ve- vat speciální zdravotnický materiál,
doucí Pokojného přístavu Libuše opět finančně velmi náročný. Dalším
Smějová. „Léčbu bolesti takovýmto velikým problémem onkologických
způsobem preferují jak onkologové pacientů je zajištění výživy a hydči lékaři z ambulance bolesti, tak i ratace, pro níž se používají infúzní
samotní pacienti. Tímto způsobem pumpy.
lze nejenom zajišťovat bolest, ale lze Některé speciální léky při používání

v domácím prostředí nehradí zdravotní pojišťovny, Pokojný přístav
je proto musí pokrývat z vlastních
omezených zdrojů. „Po většině klientů nemůžeme úhrady vyžadovat,
protože rodiny se již tak ocitají v tíživé finanční situaci,“ osvětluje Libuše
Smějová, „Spousta klientů je totiž ještě v produktivním věku, takže jejich
jediným příjmem bývají pouze nemocenské dávky. Na této náročné péči se
musí podílet někdo z rodinných příslušníků čtyřiadvacet hodin denně,
většinou to je partner nemocného.“
Tento finanční problém pomohla v
roce 2018 vyřešit dotace Moravskoslezského kraje, který Pokojnému
přístavu poskytl z dotačního programu na podporu hospicové péče 300
tisíc korun v rámci „Až do konce
mezi svými“. Právě tato dotace pomohla Pokojnému přístavu po celý
rok aplikovat svým klientům různá
léčiva, zmírňující nepříjemné vedlejší příznaky onkologických chorob v
posledním stadiu a tím i jejich utrpení. Děkujeme!
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Vstupenka na Hradecký
slunovrat vydělala Radosti

Na počátku byl nápad hlavního organizátoru Hradeckého Slunovratu Václava Müllera vydražit vstupenku s číslem 001 na letošní ročník
tohoto stále populárnějšího festivalu pro sociálně terapeutickou dílnu Radost. Na konci pak částka 11 tisíc korun, určená pro mentálně
handicapované klienty tohoto střediska Charity Opava.
Spojení festivalu Hradecký sluno- suje vznik akce šéf festivalu Václav
vrat a Charity Opava není náhod- Müller. A protože košíky pro spené. Zakladatel a hlavní organizátor ciální vánoční dárkové balíčky na
festivalu Václav Müller i jeho fir- Hradecký slunovrat se vstupenkama VAMA Charitu Opava podpo- mi a vínem pletou klienti sociálně
ruje již mnoho let, charitní dílny terapeutické dílny Radost, bylo
také vytvářejí pro festival řadu podle Vaška Müllera jasné, komu
výrobků merchandisingu. Rovněž bude vydražená částka určena.
dřevěné dárkové permanentky na Dražba dárkové permanentky s
letošní ročník festivalu vyrobily na číslem 001 začala v polovině prospeciálním laseru Chráněné dílny since na facebookové stránce fessv. Josefa. „Když přišel zájemce, tivalu Hradecký slunovrat pod
který chtěl za vstupenku číslo 001 sloganem „Dražba pro Radost!“ a
zaplatit více, než byla její prodejní vyvolávací cena 450 korun se nacena, napadlo nás, že by byla ško- konec vyšplhala téměř na sedmida ji nenabídnout veřejně a výtěžek násobek. Za 3.333 korun ji získala
dát na nějakou dobrou věc,“ popi- Hana Bojdová, opavská rodačka,

žijící nyní v Praze, kde provozuje
kavárnu CAFÉ JEN.
Václav Müller se ale nakonec rozhodl po ukončení dražby vyzvat
všechny, kteří se jí zúčastnili, aby
podpořili Radost, i když v aukci
neuspěli. Dražba se tak změnila ve
sbírku, která skončila až letos ve
středu 9. ledna. A stejný den tak
mohla Radosti přímo v jejím sídle
v Jaktaři předat Blanka Ševčíková
z týmu Hradeckého slunovratu celých 11 tisíc korun.
Vstupenku se symbolickým číslem 001 si již také slavnostně přebrala vítězka aukce Hanka Bojdová symbolicky u zámku v Hradci
nad Moravicí, který festival Hradecký slunovrat pravidelně hostí.
Sociálně terapeutická dílna Radost jí také pozvala na návštěvu do
svého sídla v Jaktaři. A klienti Radosti se s ní určitě potkají i přímo
na festivalu 28. a 29. června 2019,
kde pravidelně každým rokem ve
svém stánku nabízí skvělou kávu.
Spolupráce Radosti s Hradeckým
slunovratem totiž nekončí, protože její klienty zde čeká krátké, ale
prestižní vystoupení před přednáškou festivalového hosta Marka
Orko Váchy.
Šéf produkce Hradeckého Slunovratu Zdenek Svánovský na konec
vydařené akce přidává pozitivní
zprávu: „Dražbu pro radost určitě
zopakujeme i před letošními Vánocemi a připravíme ji s větším předstihem, aby se mohli zapojit i lidé,
kteří nejsou uživateli Facebooku.“

K velmi zajímavému setkání, které se dost možná odrazí i v její tvorbě, došlo ve čtvrtek 10. ledna při setkání spisovatelky Evy Tvrdé s
opavskými seniory. Eva Tvrdá v Denním stacionáři pro seniory Charity Opava představila svou novou publikaci Města v Českém Slezsku a své vyprávění doprovázela také promítáním fotografií.
Když došlo na opavské parky a je- cenci Havlovi při tvorbě plastiky
jich sochy a na prezentované foto- předlohou.Velmi příjemné setkágrafii se objevila socha Nová Opa- ní s Evou Tvrdou, díky jejímuž
va v Sadech svobody, zjistila Eva vyprávění si mnozí z přítomných
Tvrdá, že v publiku sedí paní Jana seniorů připomněli místa, kde se
Ryplová, která v padesátých letech kdysi narodili, v nichž žili nebo
minulého století stála sochaři Vin- která navštěvovali v dobách svého

mládí, proběhlo v rámci akce „Třicet dobrých skutků k třiceti letům
Charity Opava“. Eva Tvrdá, známá
především jako autorka spojená s
Hlučínskem a Slezskem, také prozradila hlavní zápletku své nově
připravované knihy, k níž čerpala
inspiraci právě při loňských návštěvách slezských měst. Bude se
odehrávat v Ostravě, ale její postavy budou spjaty s řadou míst,
které na svých toulkách Slezskem
poznala.
Na závěr si mnozí z přítomných
mohli s autorkou popovídat či si
koupit a nechat podepsat její poslední knihu. A přišlo i na společné foto s Janou Ryplovou. „Včera
za mnou přišel zvláštní příběh,“
poznamenala na facebooku Eva
Tvrdá. „Řekla bych, že se jednou
v nějaké podobě objeví v některé z
mých dalších knih.“ Více v rubrice
„Napsali o nás“ na této straně.

Eva Tvrdá se ve stacionáři potkala
s živou sochou ze své přednášky

STANE SE
• Sv. Anežka v únoru
Schůzka, výstava a přednáška – to je únorový program
Klubu sv. Anežky. Na informativní schůzce v úterý 5. února
se bude především hodnotit
Tříkrálová sbírka, ale už za týden, tedy v úterý 12. února, se
členové klubu vypraví do Slezského zemského muzea v Opavě na komentovanou prohlídku výstavy „Stolování všední i
sváteční, příběh fajáns, majolky a porcelánu“. Potřetí se pak
únoru potkají v úterý 19. výjimečně v pastoračním středisku
minoritského kláštera, kde od
16 hodin přednese otec Jan Larisch, Th.D. přednášku na téma
„Pomocný biskup ThDr. Josef
Schinzel“. Klub sv. Anežky také
již nyní informuje, že bude v
sobotu 2. března 2019 pořádat v Církevní konzervatoři v
Opavě pravidelnou celodenní
postní duchovní obnovu. Povede ji otec Jiří Ramík a věnována bude tématu „Jak růst skrze
těžkosti a obtíže života“.

Napsali o nás
• Inspirace pro Evu Tvrdou
Včera za mnou přišel zvláštní
příběh, řekla bych, že se jednou v nějaké podobě objeví v
některé z mých dalších knih.
Promítala jsem na besedě se seniory v Opavě fotografie z knihy
Města v Českém Slezsku. U jedné z fotek jsem připomínala, že
Opava je i městem nádherných
parků. Na fotce je fontána se
sochou mladé ženy. Po besedě
jsem se ženou, která sochaře inspirovala, byla seznámena! Věřte nebo ne, půvab, držení těla,
linie ramen a krku, k tomu zázračné cosi - TA ŽENA V SOBĚ
TU KRÁSU POŘÁD MÁ!!! Neuvěřitelné. Vždyť socha je z roku
1958! Život JE zázračný.
Spisovatelka Eva TVRDÁ na
svém faceboookové profilu,
11. ledna 2019

• Vojenská sbírka
pro malou Sárinku
Příslušníci opavského 53. pluku
průzkumu a elektronického boje
Generála Heliodora Píky uspořádali v rámci svého působení
v zahraničí operaci charitativní
sbírku. Ve spolupráci s Charitou
Opava předali v závěru uplynulého roku tříleté Sárince s
dětskou mozkovou obrnou a její
mamince šek na 60 tisíc korun.
Opavský a hlučínský Deník,
10. ledna 2019

4

ROZHOVOR MĚSÍCE

Únor 2019

„Můj obdiv náleží zaměstnancům
s postižením, odvedou kus práce,“
říká uznale vedoucí personálního úseku Charity Opava Eva Pospěchová

Už po čtvrté měli koncem loňského roku možnost zaměstnanci Charity Opava anonymně vyplnit dotazník s otázkami o své spokojenosti či nespokojenosti s pracovními podmínkami, připravený pracovnicemi personálního úseku. Proč takovéto dotazníky rozdáváme? Jaké jsou výsledky šetření a především jak
s nimi pak dále ředitelství Charity Opava nakládá? Na to i na další věci, související s personální prací
Charity Opava, jsme se ptali vedoucí personálního úseku Evy Pospěchové.

dem… Sepisujeme zde také žádosti o nově zřízená místa, dotace ke
mzdě, žádáme o dotace pro osoby
zdravotně postižené. Činností,
které dále zajišťuje personální
úsek je ještě celá řada, ale ty vám
Práce personálního úseku obnáší nebudu zde všechny popisovat.
velkou řadu různorodých činností. Je to práce s lidskými zdroji. Více než polovina našich zaměstKaždý nový zaměstnanec, kterého nanců jsou přitom osoby s růzpřijímáme do pracovního pomě- ným postižením. Je v jejich příru, nejprve navštíví personální padě administrativa složitější?
úsek, kde si vyřídí vše potřebné
k přijetí do pracovního pomě- Práce s osobami se zdravotním
ru. Dále s novým zaměstnancem postižením mi složitější nepřipapracujeme po celou dobu jeho dá. Pokud jim náležitě vysvětlíte,
pracovního poměru až po jeho co od nich vše potřebujete, jsou
ukončení. V průběhu pracovního mnohdy spolehlivější než zaměstpoměru pochopitelně pečujeme o nanci, kteří nemají žádné postinaše zaměstnance a snažíme se od žení. Je možná zapotřebí s nimi
nich získat v dotazníkovém šetření jednat pomaleji a být trpěliví při
informace o jejich spokojenosti či vysvětlování. Ale tito zaměstnannespokojenosti. Na personálním ci odvedou i se svým postižením
úseku shromažďujeme spoustu velký kus práce, za což jim náleží
dokumentů, které jsou potřebné můj obdiv.
v návaznosti na dnešní složitou
legislativu. Práce personálního Pojďme k samotným dotazníúseku obnáší pochopitelně i to, kům – co je důvodem jejich disže naše mzdová účetní vám každý tribuce a zpracování?
měsíc spočítá výplatu, která je odměnou za vaši dobře vykonanou Důvodem distribuce a zpracování
práci v naší organizaci. Spolupra- dotazníků je zájem zjistit, jak jsou
cujeme s různými institucemi, naši zaměstnanci s organizací, ve
například s úřadem práce, okresní které pracují, spokojení, co je posprávou sociálního zabezpečení, třeba dále rozvíjet a kde je potřeba
pojišťovnami, finančním úřa- zlepšení. Chceme to zjistit formou
Charita Opava je hodně velká
firma, vždyť máme k loňskému
roku 260 zaměstnanců. Co vlastně obnáší práce personálního
úseku u takového množství lidí?

níků, které jste rozdávaly na setkání všech zaměstnanců Charity
Opava Na Rybníčku v listopadu
loňského roku, právě končí. Jaké
jsou výsledky?
Vyhodnocení posledního dotazníkové šetření v listopadu loňského
roku dopadlo, myslí si, pro organizaci velice uspokojivě. Tohoto
šetření se zúčastnilo 153 zaměstnanců. Na Rybníčku se vloni sešlo
celkem 208 zaměstnanců, což znamená, že dotazníkového šetření se
zúčastnilo 74 %. Většina zaměstnanců odpověděla na všechny
otázky velice kladně, minimum
zaměstnanců u některých otázek
odpovědělo záporně. Z položených otázek vyplynulo například
to, že jsme organizací, kde nás náš
nadřízený hodně chválí. Myslím
si, že pro práci, kterou každý z nás
vykonává, je to potřebné. Dále z
odpovědí vyplývá, že hodně ze zaměstnanců považuje naši organizaci za stabilní a chtějí zde i nadále
delší dobu pracovat a tvořit tak
velký charitní tým. Podrobnější
výsledky přinese březnové vydání
Domovníku.

jednoduchých otázek, například
jak se jim pracuje, jak se cítí na
pracovišti, jak se jim spolupracuje
s ostatními, zda jsou spokojeni se
svým mzdovým hodnocením, co
V Charitě Opava pracují lidé na
by chtěli vylepšit…
různých pozicích, od dělníků v
A jak tedy s výsledky dále pracu- chráněné technické dílně až po
pracovnice v odborném porajete?
denství nebo ošetřovatelky. JeVýsledky dotazníkových šetření jich reflexe Charity Opava musí
jsou předány po zpracování prů- být nutně dost různorodá, nebo
zkumu vrcholovému vedení or- se mýlím?
ganizace. Podněty našich zaměstnanců, které jsou reálné uskutečnit Nemýlíte se, reflexe lidí pracujípro naši neziskovou organizaci, se cích na různých pozicích je opravdu dost různorodá. Pro někoho
snažíme prosadit.
je nejdůležitější mít na pracovišti
A co se tedy například díky pro- správnou obuv pro dalšího mít suběhlým výzkumům v Charitě per výkonný počítač.
Opava již konkrétně změnilo?
A vzpomenete si na závěr na
Výsledkem minulých šetření bylo nějaké kuriózní požadavky, se
například to, že zaměstnanci v kterými jste se v dotaznících seCharitě Opava již několik let do- tkala?
stávají stravenky. Dalším výsledkem je, že naši zaměstnanci mají Na kuriózní požadavky si z dotazv den svých narozenin takzvané níkových setření moc nevzpomínarozeninové volno. V posledních nám. To zřejmě nikoho ze zaměstletech se nám také podařilo do- nanců nenapadlo, asi byli příliš
cílit, že se našim zaměstnancům zahlceni přemýšlením nad našimi
zvýšily mzdy. Některým se zlepši- otázkami. Jen mne vždy pobaví,
lo pracovní prostředí, jiní dostali když zaměstnanec konkrétně neodpoví na žádnou z řady otázek
nové počítačové vybavení.
z dotazníku, ale vše zhodnotí jen
Vyhodnocení posledních dotaz- výrazem „OK“.

č. 2 - Únor 2019

PUBLICISTIKA

Auto pomůže klientům
pečovatelské služby

Stále větší poptávku po svých službách zaznamenává vzhledem k
narůstajícímu podílu seniorů ve společnosti Charitní pečovatelská
služba Charity Opava. K tomu, aby mohly pečovatelky obsloužit za
den co nejvíce klientů, však musí být mobilní. Díky dotaci Moravskoslezského kraje přibyl loni v prosinci do jejich vozového parku
další automobil a ony tak budou moci vyjít vstříc většímu počtu žadatelů o své služby.
Charitní pečovatelská služba je přirozeném prostředí. Působí v
určena seniorům se sníženou so- Opavě a okolních obcích, vzdáběstačností nebo dospělým od lených do patnácti kilometrů, v
osmnácti let se zdravotním po- případě nedostupnosti terénních
stižením, kteří si přejí žít ve svém služeb podle svých kapacit také ve

vzdálenějších oblastech. Přirozené
domácí prostředí výrazně přispívá
s socializaci klientů i zlepšování
jejich zdravotního stavu, i proto
lze dlouhodobě hovořit o převýšení poptávky po službách nad nabídkou poskytovatelů.
Před zakoupením dalšího auta
měla Charitní pečovatelská služba
k dispozici osm osobních automobilů, přičemž pracovníků v přímé
péči zde pracuje čtrnáct. Vždy
šest z nich proto muselo za klienty jezdit hromadnou dopravou,
což značně snižovalo produktivitu práce. Zatímco autem zvládne
pečovatelka navštívit za den devět
klientů, v případě dopravou MHD
je to pouze pět lidí.
Díky dotaci Moravskoslezského kraje si Charitní pečovatelská
služba mohla pořídit nový automobil Škoda Citigo na CNG.
„S tímto typem auta máme dobré
zkušenosti, má nízkou spotřebu,
je šetrné k životnímu prostředí a
jeho velikost vyhovuje potřebám
městského parkování a převozu
potřebného vybavení ke klientům,“
pochvaluje si manažerka Charity
Opava Petra Thiemlová. Z všech
nabídek si pečovatelská služba vybrala autosalon Heller Opava, který nabídl nejnižší cenu.
Zvýšením mobility zaměstnanců
Charity Opava prostřednictvím
rozšíření vozového parku se tak
zvýší produktivita poskytování
pečovatelské služby.

Domov léčí rychle (i díky dotaci
z Moravskoslezského kraje)

Až padesát klientů v Opavě a obcích v okruhu dvaceti kilometrů obstará denně v domácím prostředí Charitní ošetřovatelská služba. Je
prokázáno, že v domácím prostředí, kde se nemocný cítí bezpečně
a není stresován, se nemoci zvládají lépe, než v nemocnici. A nejen
to – pokud to je možné a nemocný může zůstat doma, uzdravuje se
rychleji. I proto dostal projekt Charitní ošetřovatelské služby, na
který přispěl dotací 80 tisíc korun Moravskoslezský kraj, název „Domov léčí rychle“.
„V domácím prostředí se stále čas- zajistit ošetření mimo domov,“
těji objevují nemocní s rozsáhlými upřesňuje cíl projektu vedoucí
defekty, například bércovými vře- Charitní ošetřovatelské služby
dy, dekubity či chronickými rana- Lucie Kamrádová. Není zvykem
mi, u nichž je stále problematičtější o tom veřejně hovořit, ale život s
rozsáhlou bolestivou a mnohdy
velice zapáchající ránou je pro
většinu lidí velice nepříjemným
zážitkem. „Našim cílem je zkvalitnit péči těmto nemocným a urychlit

hojící proces v souladu s moderními trendy vlhkého hojení, které celý
proces urychluje, prodlužuje interval mezi převazy a dokonce snižuje
bolestivost při převazu,“ dodává.
Osvědčený systém vlhkého hojení je ovšem pro klienty značně
finančně náročný. „Abychom ho
mohli aplikovat, musíme zakoupit
dostatečné množství převazového
materiálu a speciálních prostředků,“ uzavírá Lucie Kamrádová.
A právě s tímto nákupem loni
pomohla Charitní ošetřovatelské službě a 420 jejím klientům z
Opavska dotace Moravskoslezského kraje ve výši 80 tisíc korun.
Děkujeme!
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OBČANSKÉ JUDO
• Nevhodný dárek

Každý
rok si s
nejlepší
kámoškou na
Vá n o c e
dáváme
d árky.
Letos ale
kamarádka docela přestřelila
a dala mi něco, co absolutně vůbec nevyužiju. Nevím
však, jakým způsobem jí to
říct, abych se jí nedotkla a
necítila se trapně. Dárek není
křehký, že bych ho „jako“ rozbila, zároveň bych ho ale asi
měla dát na viditelné místo,
aby si ho při návštěvě všimla.
Děkuji.
Lola
Zatím jste nezažila kamarádčinu reakci na to, kdybyste dárek
odmítla. Znáte ji dlouho, zeptám se tedy: jste si jistá, že by
se jí to skutečně dotklo a cítila
se trapně? Možná chtěla po těch
letech udělat změnu a dát vám
něco neočekávaného, nového,
překvapivého, možná i ona tak
může trochu počítat s tím, že
vás to zaskočí. Píšete: „Asi bych
to měla dát na viditelné místo….“ Tímto už si díky slůvku
„asi“ tak jistá nejste. Nebo vás
přímo kamarádka požádala, ať
si to vystavíte? Pokud nevíte,
jak o tom s kamarádkou začít
hovořit, co kdybyste zkusila dát
tento nevhodný dárek na nějakou dobu z vašeho dohledu
a počkala, až a jestli vůbec se
na něj kamarádka sama zeptá?
Poté, nebo chcete-li i rovnou už
nyní, bych jí poděkovala a ocenila ji za snahu přijít s něčím
novým, ale také dodala, že i
když vás to mrzí, dárek zkrátka
nevyužijete. Zároveň bych sdělila, že by byla škoda jej vyhodit
a zeptala bych se jí, jestli byste
jej mohla vyměnit za něco jiného. Napadá mě třeba ji i požádat o pomoc s výběrem něčeho
nového. Rovněž bych kamarádce sdělila vaše pocity a obavy,
aby viděla, že vás to skutečně
trápí a není vám lhostejná jednak její reakce a hlavně ani ona
sama. Z vašeho dotazu mi vyplynulo, že jste skutečně dlouho
dobré kamarádky, a i když to
třeba bude kamarádce napřed
také líto, důležité je, když se o
celé situaci pobavíte, vysvětlíte
si své pocity, myšlenky, postoje… A tím i do budoucna předejdete podobným nepříjemným událostem.
Irena GRYGAROVÁ,
Fénix – Středisko krizové
pomoci Charity Opava
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Koledníci pod hvězdnou oblohou v kině
Mír: kdo vyhrál tříkrálové soutěže?
patří rodině Markusových z Branky
a panu Skotnicovi z Hati. Zvláštní
cenu si vysloužily teprve šestiletá
Alžbětka Sedlová ze Suchých Lazců
se svou sestrou Antonínou, které své
společné dílo nejen sepsaly, ale také
k němu přimalovaly obrázky.

Vítězní fotografové

Nově zrekonstruované kino Mír v Opavě umožňuje díky speciálnímu
osvětlení na stropě sálu vykouzlit iluzi hvězdného nebe, na němž se dokonce dají rozeznat jednotlivá souhvězdí. Ve středu 30. ledna se k nim
na chvíli přidala jasná zářivá kometa, kterou držel v ruce ředitel Charity
Opava Jan Hanuš. Nebylo to náhodou – v sále totiž sedělo skoro pět set
Kašparů, Baltazarů a Melicharů, za které se v letošní Tříkrálové sbírce
převlékly děti ze dvou měst a šedesáti šesti obcí Opavska. V kině Mír na
ně čekalo závěrečné vyhodnocení sbírky, vyhlášení tří tříkrálových soutěží, losování o chytré mobily a jako odměna také promítání filmu Yeti
– Ledové dobrodružství.
„Právě jako vy před dvěma tisíci let Nejlepší spisovatelé
pozorovali hvězdnou oblohu, tu sku- Koledníky za jejich nasazení, díky
tečnou, učenci z dalekých východních kterému letos vybrali rekordních
zemí, možná z Persie, a uviděli na 2.326.492 korun, ale čeká jako odnebi zvláštní úkaz, tak zvláštní hvěz- měna také řada akcí a soutěží – vydu, že se rozhodli jít za ní,“ řekl úvo- hodnocení a losování třech z nich
dem Jan Hanuš. „A my víme, že tato bylo na programu právě v kině Mír.
hvězda je dovedla až do Betléma k Koordinátorka Tříkrálové sbírky
malému Ježíškovi. Tomu a jeho rodi- Marie Hanušová nejprve představila
ně předali vzácné dary, zlato, kadidlo vítěze souěže O nejlepšího tříkráloa myrhu, a protože Ježíškova rodina vého spisovatele. Z jedenácti prací,
byla chudá, určitě jí tyto dary udě- které do soutěže dorazily, se uznání
laly radost a pomohly,“ dodal s tím, dočkaly hned čtyři – udělena byla
že také všichni koledníci v sále po- tři první místa a zvláštní ocenění.
mohli vykoledovanými dary mnoha Nikol Hendrychová získala první
lidem, kteří jsou chudí, nebo jim místo za hezký popis svého prvního koledování, další první místa
něco podstatného chybí.

Na pódium pak Jan Hanuš pozval
komisi, která ve složení redaktorka
partnerského týdeníku REGION
OPAVSKO Tereza Piskořová, charitní radní Jan Petkov a dobrovolník a
fotograf Vladimír Herman vybírala
vítězné snímky do soutěže O nejlepší tříkrálové foto nebo selfie. A zde
jsou výsledky: čestné uznání si odnesl Václav Josef Hanke, třetí místo
získal snímek Ludmily Bujnovské z
Hradce nad Moravicí, o dvě druhá
místa se podělily Ludmila Michálková z Brumovic a Hana Haasová z
Hlavnice a jako nejlepší foto komise
vyhodnotila rozesmátý snímek Veroniky Stejskalové z Opavy.

Kam půjdou chytné mobily

A na porotce soutěže o nejlepší foto
čekal také náročný úkol, na který
netrpělivě čekali všichni v sále – losování výherců o rodinné vstupné
do akvaparku a šest chytrých mobilů. Nejprve to bylo losování o vstup
do akvaparku. Vyhráli ho Jáchym
Hrbáč, koledník v Brance u Opavy,
koledník v Oticích Robert Gilík,
opavský koledník Richard Novák a
Anežka Bujnovská, která koledovala
v Hradci nad Moravicí.
Až pak přišla ta dlouho očekávaná
chvíle. Opět se odvrácenou tváří
zcela anonymně každý z porotců vytáhl z osudí dva lístečky – a nastala
chvíle, kdy do hrobového ticha četli
jména výherců chytrých mobilů.

Stalo se ale něco nevídaného – zatímco každý rok se po přečtení jména ozval nadšený křik vítěze, letos
provázelo napjaté ticho, nepřerušované jásotem, čtení všech jmen. Že
by snad výhra chytrého mobilu nikoho nepotěšila?
Vysvětlení na sebe nedalo dlouho
čekat. Ze všech šesti výherců totiž
nebyl ani jeden v sále! A přestože
následně celý sál skandoval „znovu,
znovu“, losování samozřejmě platí
a výherci si pro své mobily budou
moci po výzvě přijít do Charity
Opava. A kdo jimi vlastně jsou?
Šest chytrých mobilů letos vyhráli:
Eliška Mrkvová, kolednice v Raduni, Martin Přikryl za koledování
ve Velkých Heralticích, Kateřina
Quisová za koledování v Loděnici,
Kristýnka Pusková za koledování
v Mikolajicích, Michaela Hložková
za koledování ve Skřipově a Michal
Ondráček, který koledoval v Opavě.
Blahopřejeme!

Děkujeme!

Adrenalin koordinování letošní
Tříkrálové sbírky letos premiérově
zažila Marie Hanušová. Padl tak na
ni nejen nelehký úkol zařídit tisíce a tisíce malých i větších úkonů
k tomu, aby soukolí lidí a institucí,
které se na Tříkrálovce podílejí, běželo bez zádrhů, ale s touto velmi
náročnou logistikou se musela seznamovat doslova za pochodu. Za
to, jak skvěle to zvládla, si závěrem
vysloužila od ředitele Jana Hanuše
poděkování a květinu.
Uznání ale patří také všem koledníkům, kteří letos poslechli volání betlémské hvězdy, vybízející je k tomu,
aby se společně zasadili o pomoc
potřebným lidem. Tak tedy děkujeme a zase za rok!
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Tříkráloví fotografové a spisovatelé
Seznamte se s vítězi soutěží o nejlepší tříkrálovou povídku a fotografii

Boží zvěst skrze koledu (jedna z oceněných prací)

Začalo to myšlenkou, že mohu někomu pomoci a sama si to užiju.
Zatím jsem nikdy nekoledovala, ale moc jsem se těšila. Jsem věřící,
tak to pro mě nebylo jen sbírání pro charitu, ale radost z Boží zvěsti,
kterou jsme s děvčaty roznášely.
Do krásného klubu sv. Anežky jsem se jí, zda je sama - odpověděla že ano,
přišla jako jedna z prvních. Vedle mě tak jsem se jí nabídla, přijala a byly
byli tři kamarádky a holka, co byla jsme dvě. Jmenuje se Elen a je skautsama. Sedla jsem si vedle ní a zeptala ka. Po chvíli přišla druhá skautka,

Elenina kamarádka Naty a byly jsme
tři. Elen je patnáct, já jí přemlouvala,
aby se stala vedoucí - sice se chvíli
bránila, ale já ji překonala. Elen si
zařídila kartičku, rozdělily jsme se
na tři krále (Elen - Kašpar, já - Melichar, Naty - Baltazar), převlékly se
do úžasných rouch, vzaly korunu,
vzdaly se v prospěch jednoho pána
hvězdy a vyrazily jsme.
Na starost jsme měly okolí Mariana
a Kylešovského kopce. Koledování
nám šlo skvěle, hned v prvních dveřích, kde nám otevřeli, stála velmi
milá paní, která nám dala dokonce
každé čokoládu. Další skvělé okamžiky: v domově důchodců sv. Zdislavy jsme za herecký a pěvecký výkon dostaly od klienta přesnídávky,
dostaly jsme se na rodinnou „párty“,
kde jsme pobyly alespoň pět minut,
nebo jsme zazvonily na pána, který
měl nejprve o naši zvěst zájem, ale
po dvou minutách už zase neměl.

Koledovaly jsme přibližně tři hodiny a stihly jsme projít s předstihem
před většinou koledníků všechny
domy. Lidé byli velmi vstřícní a milý,
většinou otvírali a byli štědří. Měli
velkou radost z pokoje, který jsme k
nim přinesly.
Koledování jsme si všechny tři
opravdu užily a slíbily jsme si stejnou sestavu v příštím roce. Těším se
na naše příští výkony, jsem ráda, že
jsme mohli pomoct lidem, kteří to
potřebují. A nakonec jsem ráda, že
jsme mohli zvěstovat něco tak krásného, něco co spojuje lidi.
Sepsala Nikol HENRYCHOVÁ
z pověření dalších koledníků
Elen a Naty

Všechny povídky a básničky ze soutěže najdete
na www.charitaopava.cz

Nejlepší tříkrálová fota jsou z celého Opavska

Celkem 110 fotografií jste poslali do soutěže „O nejkrásnější tříkrálové foto nebo selfie“, pořádané Charitou Opava společně s týdeníkem REGION OPAVSKO. O to těžší bylo rozhodování tříčlenné komise
ve složení redaktorka týdeníku REGION OPAVSKO Tereza Piskořová, charitní dobrovolník a fotograf
Vladimír Herman a radní Charity Opava Jan Petkov, která musela ve středu 23. ledna ze všech snímků
vybrat pouhé tři nejlepší. Oceněných snímků je proto nakonec pět. Výsledky byly velmi těsné – a zde
jsou vítězové, kteří obdrží poukázky na knihy do Karmelitánského knihkupectví a jejich fotografie budou zveřejněny také v REGIONU OPAVSKO. Blahopřejeme!

1. místo - Veronika Stejskalová, Opava

2. místo - Hana Haasová, Hlavnice

2. místo - Ludmila Michálková, Brumovice

Všechny fotografie na
www.charitaopava.cz

3. místo - Ludmila Bujnovská, Hradec

Čestné uznání - Václav Josef Hanke, Holasovice
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 v Opavě a okolí
Benkovice
Bohdanovice
Bohučovice
Branka u Opavy
Bratříkovice
Brumovice
Brumovice Úblo, Kolná, Pocheň
Březová
Deštné
Dolní Životice
Domoradovice, Filipovice, Břemí, Nový Dvůr
Hlavnice
Hněvošice
Holasovice
Hořejší Kunčice
Hrabství
Hradec nad Moravicí
Chlebičov
Chvalíkovice
Jakartovice
Jakubčovice
Jamnice
Jezdkovice
Kajlovec
Kamenec
Komárov
Košetice
Kružberk
Lhotka u Litultovic
Litultovice
Loděnice
Malé Heraltice
Malé Hoštice
Melč
Mikolajice

10 510
4 423
12 836
37 539
4 000
26 882
5 613
3 670
5 779
44 423
17 656
30 031
61 254
20 989
5 345
16 090
87 248
59 150
26 962
7 402
25 681
13 188
14 630
20 463
5 923
34 730
5 970
5 544
5024
35 203
12 892
5 081
65 452
19 258
14 990
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Milostovice
Mladecko
Moravice
Neplachovice
Nové Lublice
Nový Dvůr
Oldřišov
Otice
Pusté Jakartice
Radkov
Raduň
Sádek
Skrochovice, Pustý Mlýn
Skřipov
Slavkov
Služovice
Staré Heřminovy
Staré Těchanovice
Stěbořice
Suché Lazce
Štáblovice
Štemplovec
Tábor
Uhlířov
Vávrovice, Držkovice, Karlovec, Palhanec
Velké Heraltice
Vlaštovičky
Velké Hoštice
Vrbka
Vršovice
Zlatníky
Žimrovice

celkem obce
OPAVA
CELKEM
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18 870
4 125
8 143
38 864
6 080
5 241
49 088
43 637
3 621
9 231
39 449
4 310
15 756
36 011
69 812
24 540
5 608
6 400
55 725
32 230
22 707
6 310
2 732
12 454
49 403
20 628
11 591
84 513
4 540
23 660
21 211
24 096

1 532 217
794 275
2 326 492

LIDÉ
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• Sekce bude plesat

• Dílny pořádají kurz
šití pro začátečníky

Svůj vlastní ples chystají na
pátek 15. února zaměstnanci
sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení Charity
Opava. Proběhne v denním
stacionáři na Kylešovské ulici
a jeho součástí bude tombola a
občerstvení z vlastních zdrojů.
K tanci i poslechu bude hrát
populární a oblíbený DJ Vašek
Fišer.

• Přání s fotografií
z dílny Jana Hanuše
V Charitě Opava je zvykem, že
každý zaměstnanec obdrží každoročně k narozeninám osobní
přání od ředitele Jana Hanuše.
Od února pak budou tato přání
obsahovat také originální fotografii z jeho dílny. „Fotografie
s různými, většinou přírodními motivy fotil pan ředitel celý
rok,“ vysvětluje asistentka Jana
Hanuše Svatava Bláhová. „Přání tak budou ještě více osobní,“
dodává.

• Klienti z Vlaštoviček
mají po tanečních
Své taneční umění mohli v
sobotu 19. ledna na Obecním
plese ve Vlaštovičkách uplatnit klienti Domu sv. Cyrila a
Metoděje. Čtyři z nich totiž v
závěru loňského roku absolvovali v kulturním domě Rybníček kurz tance a společenského
chování, pořádaný organizací
Fokus. Lektorem byli Miroslav
Spáčil s manželkou. V kurzu
nechyběla výuka tradičních
tanců jako valčík, polka, waltz,
mazurka a podobně. „Absolvovali celkem osm lekcí,“ vysvětluje vedoucí Domu sv. Cyrila a
Metoděje Zuzana Janků, „přičemž ta poslední byla takzvaná
´závěrečná´ a mohli se na ni
přijít podívat i jejích známí či
příbuzní. Toho jsme také využili a šli klienty řádně podpořit,“
dodává.

• Wellness centrum slavilo dvacet let

140 567. Takový je počet masáží, které provedli nevidomí a slabozrací
maséři za dvacet let existence Wellness centra Charity Opava. Účastníci
tipovací soutěže, kterou na toto téma připravili ke Dni otevřených
dveří a oslav jubilea dvou desetiletí v pátek 18. ledna, většinou tento
počet výrazně podcenili, blížily se mu pouze tři odpovědi. Nejblíže
nakonec byla paní Jana Svobodová, která v odpovědi uvedla číslo 130
tisíc masáží. Za nejlepší odhad si na páteční oslavě přebrala poukaz
na masáže v hodnotě tisíc korun. Malé oslavy se skvělým rautem,
který připravili klienti sociálně terapeutické dílny Radost, sídlící také
v areálu Charity Opava v Jaktaři, se zúčastnili současní pracovníci
Wellness centra, které přišli pozdravit nejen někteří z jejich bývalých
kolegů, ale také věrní klienti. Vedoucí Wellness centra Pavel Veverka
přítomné přivítal v jídelně Charity Opava, vyzdobené několika
desítkami fotografií z historie charitního masérského střediska.
Ten také všem vyřídil pozdrav od řady bývalých pracovníků, kteří do
Jaktaře nemohli dorazit, ale na své kolegy stále vzpomínají.

Dobrý den,
rádi bychom touto cestou poděkovali mobilnímu hospici Pokojný

Velkému zájmu se těšil kurz šití
pro začátečníky, pořádaný loni
zaměstnanci Chráněné dílny
sv. Josefa. Pro velký úspěch
proto kurz, určený každému,
kdo má chuť naučit se šít na
šicím stroji a potěšit svými
výrobky sebe nebo své blízké,
otevírají také letos. V první
lekci se seznámíte s funkcemi
šicího stroje a naučíte se rovný
steh. Ušijete si polštářek, ubrus,
prostírání či závěsy. V dalších
lekcích jsou v plánu tašky, kapsáře, zástěry, chňapky, jednoduché sukně a kalhoty, dekorace, povlečení, drobné opravy
oděvů. Kurz bude probíhat v
zařízené šicí dílně v Opavě, ul.
Přemyslovců 26 a povedou ho
dvě odborné lektorky. Přímo
na místě budou mít účastníci
možnost zakoupit látky a galantérii za výhodnou cenu a
také si zapůjčit šicí stroj. Kurz
se uskuteční v termínu od 25.
února do 25. března vždy každé pondělí od 15 do 18 hodin a
cena 1.250 korun obsahuje celkem pět lekcí, jedna tříhodinová lekce tedy vyjde na 250 korun. Přihlášky směřujte do 19.
února na adresu Charita Opava Chráněné dílny sv. Josefa,
Přemyslovců 26, nebo na mail
slaninova@charitaopava.cz
či telefonní číslo 731 573 971.
Kapacita kurzu je omezena na
deset osob, tak neváhejte!

Poděkování
• Nejhezčí anděl

Listárna
Děkujeme za podporu
v těžké životní situaci

Krátce

přístav za lidský a vysoce profesionální přístup při péči v posledních
dnech života naší babičky Věry
Grötové z ulice Čajkovského 12 v
Opavě.
Velice si ceníme podpory a pora-

denství, které jste věnovali také
nám ve chvílích této pro nás těžké
životní zkoušky.
Vážíme si Vaší práce!
Děkujeme, FINSTERLOVI

Pište nám! Popřejte svým kolegům a spolupracovníkům!

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

Vážený pane řediteli, milý
pane Hanuši, děkujeme za Váš
dopis i za milý dárek. Motiv
anděla je teď užívaný často, ale
tenhle anděl z Vlaštoviček je
určitě jeden z nejhezčích, které
jsme zatím potkali. V loňském
roce jsme se konečně po letech
vypravili do Opavy a navštívili Dům sv. Cyrila a Metoděje.
Moc se nám u vás líbilo, jenom
chráněné dílny byly zrovna
zavřené, takže se tam někdy
přijedeme podívat znovu. Naštěstí je Česká republika útulně malá. Přejeme Vám i Vašim
spolupracovníkům, aby se
vám práce dařila, jsme rádi, že
se na ní také můžeme alespoň
takhle podílet. Srdečně Vás
zdravíme ze západních Čech.
Alena a Václav GRUBEROVI

DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky a příznivce.
Evid. číslo MK ČR E 23233. Tel. 553 612 780, e-mail: mludek@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz. Únor 2019.

