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CITÁT MĚSÍCE: „Choroba je nakažlivá, kéž by to byla i láska.“
William SHAKESPEARE, anglický básník a dramatik (1564 - 1616)

Evropský fond zafinancuje
potřebnou přestavbu Radosti

Stačil měsíc a prostory zadního traktu areálu ředitelství Charity Opava se
změnily k nepoznání. Desítky nákladních aut denně vyvážejí od počátku
listopadu vybagrovanou hlínu a tam, kde byl ještě počátkem listopadu
dlouhý svah, je rovina. Začala rozsáhlá rekonstrukce prostor, ve kterých
sídlí sociálně terapeutická dílna Radost, služba Charity Opava určená
pro lidi s lehkým mentálním znevýhodněním a lidi s duševním onemocněním, kteří nenašli uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Radost je jedinou sociálně terapeutickou dílnou v Opavě a poptávka po
jejích službách je větší, než jaké jsme mohli v současných prostorách vyhovět. To se po rekonstrukci změní, stejně jako dojde k výraznému zkvalitnění služeb.
Kola nákladních vozů, které vyváže- zahájit činnost na zcela jiné úrovni
jí vybagrovanou hlínu, před každým než dosud.
výjezdem hadicí omyje pracovník Přestavba, díky které by bylo možno
stavby, ale i tak se dvůr areálu ředi- rozšířit materiálně technické zázemí
telství změnil ve velké místy zablá- i kapacitu Radosti, se v Charitě Opacené staveniště, jehož část je ohrani- va plánovala déle než pět let. Radost
čena drátěnými zátarasy. Zásadně se sídlí ve dvou budovách, které nejsou
také zmenšil prostor na parkování. propojeny, navíc vždy v prvním paNa menší komfort včetně staveb- tře v prostorách, které nebyly bezního hluku si ale nebudeme muset bariérové. Do projektu přestavby se
zvykat dlouho – celá přestavba by Charita Opava pustila ihned po doměla být hotova do konce června končení jiného náročného projektu,
příštího roku, aby byl o prázdninách kterým byla rekonstrukce zdevastodostatečný klid a prostor na stěho- vaných prostor bývalé strojní traktování a od září mohla zbrusu nová rové stanice na nové spojené Chrásociálně terapeutická dílna Radost něné dílny Charity Opava. „Obě tyto
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Charita Opava si založila facebook
Na stránce www.facebook.com/CharitaOpava můžete
od listopadu sledovat novinky ze života Charity
Opava. Své facebookové stránky měla dosud jen
některá střediska Charity Opava, nyní jsme založili
stránku také pro celou organizaci. Kromě jiného
se bude rychlé zveřejňování zpráv hodit při
Tříkrálové sbírce, která bude z důvodu protikoronavirových opatření mimořádně náročná na organizaci.

akce na sebe navazovaly,“ vysvětluje
ředitel Charity Opava Jan Hanuš.
„S rekonstrukcí jsme mohli začít až
tehdy, kdy se z areálu ředitelství do
nových prostor přestěhovaly Chráněné dílny sv. Josefa,“ dodává. Celá
přestavba bude stát 27 milionů korun a uhrazena bude z evropských
peněz, konkrétně z Integrovaného
regionálního operačního programu.
Podporují nás v ní také město Opava a Moravskoslezský kraj.
Oba objekty budou sloučeny a budou bezbariérové. „Budeme tedy
moci uspokojit také potřeby lidí, kteří
jsou imobilní nebo mají sníženou pohyblivost,“ dodává manažerka Charity Opava Pavla Králová. Prostor
pro sociálně terapeutické dílny se
také významně zvětší, vznikne nové
kvalitní zázemí zahrnující například
oddělené šatny, sociální zařízení,
sprchy, kuchyň a jídelnu, ale také
nové kanceláře pro personál, jehož
počet se zvýší, nebo skladovací a
úložné prostory. Novinkou budou
venkovní a zimní zahrada se skleníkem, dílny či relaxační místnost. A
zásadní informací je také to, že do
konce příštího roku už bude možno
navýšit počet klientů ze současných
pětadvaceti až na čtyřicet denně.

PROSINEC
Trápí nás nadprůměrná nemocnost
Velká nemocnost je dlouhodobým problémem
Charity Opava, koneckonců zaměstnáváme
přes 170 lidí s různými zdravotními problémy.
O to více se nemocnost projevuje v těchto
časech. V říjnu bylo například na nemocenské
přes 80 zaměstnanců, počátkem listopadu
70 a ke konci měsíce 60. I to je velmi vysoké
číslo a zaměstnanci v provozu citelně chybí.

Slovo ředitele
O to více požehnané

29. listopadu jsme
si připomenuli
Den dárců. Ustanovilo ho
před časem
Fórum dárců spolu s Nadací rozvoje občanské společnosti
k připomenutí dárcovství ve všech
jeho podobách. Zároveň si ho ale
letos připomínáme ve zvláštních
časech, do kterých přinesla koronavirová krize a s ní související
omezení mnoho nejistot. Včetně
nejistoty ekonomické vznášející
se nad mnoha živnostmi a lidmi,
kteří mohou přijít o práci. Dá se
v těchto nejistých časech očekávat
vůle k dárcovství, k tomu filantropickému činu nezištné pomoci?
Proč se právě teď dobrovolně dělit
s lidmi, k nimž nebyl osud právě
příznivý, když sami nevíme, co
bude s námi? Vždy koncem listopadu oslovujeme s žádostí o
příspěvek mnoho našich pravidelných dárců, kteří v předvánočním
čase přispívají na potřebné. Jak
to ale bude letos, když vlastně
z důvodu omezení prodeje v obchodech žádné Vánoce nebudou,
jak se můžeme dočíst v novinách?
A přitom se už mnohokrát ukázalo, že lidé bývají nejštědřejší právě
v těžkých časech. Snad je to tím,
že právě tehdy si každý intenzivněji uvědomí, že problematické
a náročné situace se nevyhýbají
nikomu, tedy ani jemu samotnému. A osudy potřebných lidí jsou
nám i díky tomu bližší. Titulek o
tom, že Vánoce letos nebudou, je
nebetyčná novinářská hloupost.
Stejně tak jako byly liché obavy, že
lidé letos od dárcovství upustí. Je
to právě naopak. Naši dárci dobře vědí, že svátky narození Ježíše
Krista v chudém chlévě nedělají
krásnými přeplněné obchody ani
dárky, které dostáváme. Chtěl
bych jim ze srdce jménem našich
klientů poděkovat za dlouholetou a vytrvalou pomoc. Všechny
nás čekají možná ne tak kýčovitě
rozjásané, ale o to více požehnané
Vánoce.
Jan HANUŠ
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STALO SE
• Nehledejte dílny
na starých adresách
Dříve sídlily ve Velkých Hošticích, v Jaktaři na adrese Přemyslovců 26 a ve Vlaštovičkách.
Jednotlivé charitní chráněné
dílny se ale po přestěhování do
nového zrekonstruovaného areálu na ulici Přemyslovců 37 v
Jaktaři sloučily do jedněch velkých Chráněných dílen Charity
Opava. Zvyk je ovšem železná
košile, a tak i teď, řadu týdnů po
přestěhování, občas někdo bouchá na vrata ve Velkých Hošticích a snaží se přinést vysloužilé
elektro k likvidaci, nebo přichází
na adresu Přemyslovců 26 se zakázkou pro šicí nebo keramickou
dílnu. „Rádi Vám pomůžeme a
Vaše zakázky vyřídíme na naší
nové adrese, tedy v areálu bývalé strojní traktorové stanice na
ulici Přemyslovců 37 v Jaktaři,“
připomíná vedoucí Chráněných
dílen Charity Opava Tomáš
Schaffartzik. Veškeré kontakty
najdete na stránkách Charity
Opava www.charitaopava.cz.

KALENDÁRIUM
• U příležitosti svěcení kaple na
faře v Jaktaři navštívil v prosinci roku 2008 ředitelství Charity
Opava Mons. František Václav
Lobkowicz. Pomodlil se se
zaměstnanci modlitbu Anděl
Páně a promluvil o důležitosti
mezilidských vztahů.
• V prosince 2010 jsme oznámili, že od 1. ledna 2011 končí
provoz Linky důvěry. Lidem
pomáhala dlouhých třináct let
poté, co ji Charita Opava založila v roce 1997 jako Linku povodňové pomoci lidem, které
postihly rozsáhlé záplavy.
• Mezi dobrovolníky, kteří
v roce 2017 přebrali z rukou
náměstka primátora Opavy J.
Stiborského cenu Křesadlo,
byl také dobrovolník Domu sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené Vladimír Herman.
• Pamětní plaketu udělila
v prosinci 2018 Charitě Opava Fakulta veřejných politik
Slezské univerzity v Opavě.
Plaketu dostala Charita Opava
jako poděkování za dlouhodobou spolupráci.
• Dolnobenešovská spisovatelka Anna Malchárková
předčítala ze svých knih loni
v prosinci klientům Denního
stacionáře. Zakončila tak celoroční akci s názvem „30 dobrých skutků k 30 letům Charity Opava“.
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Ocenění za dobrovolnickou
práci pro Charitu Opava

Hned dvě studentky, které se během letošního jara v Charitě Opava zapojily do boje s epidemií koronaviru, obdržely Cenu rektora
Univerzity Palackého za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Studentky
CARITAS-Vyšší odborné školy sociální v Olomouci Marie Hanušová a Marie Komárková pomáhaly jako dobrovolnice v Pečovatelské
službě Charity Opava.
„Do Pečovatelské služby Charity dobrovolnice měsíc, její spolužačka,
Opava jsme se přihlásily samy. Od která je ve třetím ročníku stejného
maminky Marušky Komárkové, která oboru, dokonce tři měsíce.
pracovala v mobilním hospici Charity Letošní vyhlášení výsledků cen za
Opava, jsme věděly, že zde dobrovol- dobrovolnictví mělo nezvyklou poníky nutně potřebují,“ vysvětluje jed- dobu. Kvůli protikoronavirovým
na z oceněných, studentka druhého opatřením bylo zrušeno slavnostročníku oboru Charitativní a sociál- ní předávání, své diplomy a ceny si
ní práce Marie Hanušová (na sním- vítězové vyzvedávají individuálně.
ku při dobrovolnické práci ještě před „Zatím jsme si je nevyzvedly, na to
koronakrizí, tedy bez roušky). Ona přijde až později,“ říká Marie Kosama v Charitě Opava strávila jako márková. Vítězi jsou letos výjimečně

všichni nominovaní. Podle garantky
Dobrovolnického centra Univerzity Palackého Tatiany Matulayové u
dobrovolnických cen vždy platilo, že
si ocenění zaslouží všichni navržení
studenti a zaměstnanci. „Tento rok to
ale platí dvojnásob. Nominace odrážejí obrovské nasazení dobrovolníků
v jarních měsících tohoto roku, ale
také dlouhodobou soustavnou pomoc
druhým,“ uvedla.
„Je potěšující vidět, že i přes ztížené
podmínky, nutnost plnění si studijních a pracovních povinností online
i obecnou nejistotu ve společnosti si
mnozí studenti najdou prostor na
pomoc potřebným. Vnímám to jako
jedno z důležitých poslání univerzity
a naplňování její tzv. třetí role ve veřejném prostoru. Všem za jejich aktivitu velmi děkuji,“ dodává k ocenění
rektor Univerzity Palackého Jaroslav
Miller.
Obě studentky jsou mimochodem
opět ve službě v sociálních zařízeních, tentokrát na základě takzvané
pracovní povinnosti. Ta studentům
vybraných škol ukládá povinnost
na základě výzvy krajského úřadu
pomáhat v místě svého bydliště těm
organizacím, které trpí nouzí o zaměstnance. Marie Hanušová pomáhá v Domově pro seniory Vila Vančurova, Marie Komárková je už zase
zpět v Pečovatelské službě Charity
Opava.

Program ZoomText pomáhá slabozrakým

či s přidruženým onemocněním.
Práce s programem ZoomText
umožní zrakově handicapovaným
klientům Vlaštoviček kvalitní přístup k internetu, k nejrůznějším
dokumentům, k emailové poště a
ostatním informacím, ke kterým
mají díky svému handicapu ztížený
přístup. Klienti se nyní lépe dostanou k informacím, jako jsou například odjezdy autobusů, zprávy,
informace důležité ke studiu nebo
ke vzdělávání.
„Za podporu velmi děkujeme Nadaci profesora Vejdovského,“ vzkazuje
Zuzana Janků, A dodává přání pevVeřejnost má většinou dojem, že Charita Opava v Domě sv. Cyrila a ného zdraví a spousty sil do další
Metoděje poskytuje chráněné bydlení a sociální rehabilitaci výhrad- práce všem zaměstnancům nadace.
ně lidem zcela nevidomým. Mezi klienty tohoto střediska je ale také
celá řada lidí s různými zrakovými postiženími. Právě osobám se
zbytky zraku dnes s jejich handicapem může výrazně pomoci moderní počítačová technika, která často dokáže malé zázraky.
Program ZoomText slouží slabo- mací pomocí hlasového výstupu,“
zrakým uživatelům, kteří nepřečtou vysvětluje vedoucí Domu sv. Cyrila
z obrazovky text v běžné velikosti. a Metoděje Zuzana Janků. Výhodou
„Klienti se učí pracovat s různými je podle ní také jednoduché počítafunkcemi tohoto softwaru, například čové prostředí i to, že uživatel inforzvětšováním obsahu obrazovky, na- mace z počítačové obrazovky zárostavováním barev, zvýrazňováním veň vidí a slyší. ZoomText tak může
kurzoru a čtením textových infor- používat uživatel jakéhokoliv věku
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Tříkrálovku chystáme ve více
variantách, dáme včas vědět!

O tom, že Tříkrálová sbírka 2021 určitě proběhne, není žádných
pochyb. Stejně tak je ale jisté, že z důvodu koronavirové krize bude
mít značně jiný průběh než v předchozích letech. „Letošní situace je
velmi specifická a určitě by si ji nikdo z nás v lednu, kdy jsme organizovali 20. ročník Tříkrálové sbírky, nedokázal vůbec představit,“
potvrzuje koordinátora Tříkrálovky Marie Hanušová. Protože v tuto
chvíli nikdo neví, jaká bude v lednu epidemiologická situace, připravují organizátoři několik variant jejího průběhu tak, aby koledování
mohlo proběhnout, aby bylo co nejbezpečnější pro koledníky i pro
dárce a aby byla respektována vládní nařízení, která v té době budou
v platnosti.
Jisté je to, že Tříkrálová sbírka v určený čas mohli za Třemi králi s
roce 2021 potrvá déle. „Každo- dary sami přicházet, až po možročně probíhala od 1. do 14. ledna, nost přispět převodem na účet či
letos bude prodloužena až do 24. přímo do speciálních kasiček.
ledna,“ upřesňuje Marie Hanušo- Ty budou připraveny na předem
vá. „Už od listopadu kontaktujeme oznámených místech, například v
dobrovolníky i jednotlivé obce, pro- prodejnách obchodního družstva
tože bez jejich pomoci se nikdy ne- TEMPO či některých opavských
obejdeme, což letos platí násobně,“ lékárnách. Nejvíce pravděpodobná je v tuto chvíli kombinace všech
dodává.
Ač je to velmi náročné, organi- těchto variant.
zátoři souběžně připravují ně- O tom, jak bude nakonec Tříkrálokolik variant Tříkrálové sbírky, vá sbírka probíhat, budou občané
od koledování po domácnostech včas informováni formou článků
s různými omezeními přes zřízení v místním tisku a obecních zprakoledovacích míst, kam by lidé v vodajích, letáčcích či na stránkách

www.charitaopava.cz, ve zpravodaji Domovník či na facebookové
stránce Charity Opava. Z hygienických důvodů bude zapotřebí
zorganizovat žehnání koledníků
tak, aby nedocházelo k jejich shlukování. Letos také bohužel neproběhne tradiční lednový Tříkrálový
průvod a řada dalších doprovodných akcí pro koledníky i vedoucí
skupinek.
Výnosy z Tříkrálové sbírky jsou
vždy důležitou položkou v rozpočtu Charity Opava a jejich výpadek bychom bolestivě pocítili.
„S penězi z Tříkrálové sbírky každoročně počítáme, jsou velmi důležité pro náši službu,“ potvrzuje
ředitel Charity Opava Jan Hanuš.
Loni se koledování zúčastnilo více
než tisíc dobrovolníků. kteří přinesli tříkrálové požehnání do 25
tisíc domácností. I letos se pokusíme přinést přání všeho dobrého
do nového roku do co nejvíce domácností, zároveň budeme rádi,
když si dárci najdou cestu k nám.

Charitní Občanská poradna může
individuálně radit klientům Innogy

Až do konce roku potrvá společný projekt společnosti Innogy a
Asociace občanských poraden, jejímž dlouholetým členem je také
Občanská poradna Charity Opava. Začal letos v březnu a kromě té
opavské jsou do něj zapojeny také další občanské poradny v Moravskoslezském kraji. Lidé, kteří se dostali do finančních problémů a
nejsou schopni splácet své závazky, například právě vůči společnosti Innogy, totiž tvoří značnou část klientely občanských poraden. A
nejhorší situace je právě v Moravskoslezském kraji.
V rámci společného projektu tak s ohledem na spolupráci se společpracovníci Občanské poradny ností Innogy nabídnout možnosti
Opava nabízí své poradenství prá- pomoci s řešením jejich situace
vě klientům, kteří jsou zákazníky individuálně,“ vysvětluje Radana
společnosti Innogy, a kteří mají Plevová z Občanské poradny Chavůči této společnosti nějaké závaz- rity Opava. „Stejně tak mohou praky. Pomocnou ruku jim umí podat covníci společnosti Innogy odkazotaké tehdy, když řeší problematic- vat své zákazníky na Občanskou
kou situaci s jiným dodavatelem, poradnu Charity Opava v případě,
například při změně dodavatelů že se nacházejí v jakékoliv obtížné
situaci a neví si rady, jak dále poenergií.
„Těmto klientům je tak možné stupovat,“ dodává.

STANE SE
• Do půjčovny
se telefonicky ohlaste
Ve změněném režimu z důvodu
zhoršené epidemiologické situaci bude až do odvolání fungovat Půjčovna kompenzačních
pomůcek. Charita Opava prosí všechny, kdo chtějí pomůcky zapůjčit nebo ty zapůjčené
vrátit, aby upustili od osobní
návštěvy a ohlásili se dopředu
na telefonním čísle 733 676
703. Tady se s Vámi pracovníci
Charity Opava domluví na termínu vrácení. Půjčovna kompenzačních pomůcek je doplňkovou činností terénních služeb
Charity Opava. Kompenzační
pomůcky jsou přednostně poskytovány stávajícím klientům
středisek Pokojný přístav, Charitní ošetřovatelské a Charitní
pečovatelské služby. Všechny
tyto terénní služby poskytují svou péči klientům i během
nouzového stavu.

Napsali o nás
• Investice
do chráněných dílen
Vysloužilou halu traktorové stanice v Opavě-Jaktaři proměnilo
Biskupství ostravsko-opavské
společně s Charitou Opava na
chráněné dílny. Pracovní uplatnění v nich najde až 170 lidí,
kteří jsou pro svůj zdravotní
hendikep na trhu práce znevýhodnění. K nejrůznějším řemeslným profesím adaptované
prostory požehnal ve čtvrtek 8.
října biskup Martin David. V
roce 2016 se naskytla možnost v
Jaktaři koupit objekty, které by
mohly vyhovovat. Povedlo se to
díky zřizovateli Charity Opava
Biskupství ostravsko-opavskému, které objekty koupilo z prostředků finanční náhrad, jež diecéze získává v rámci vyrovnání
státu a církví. „Dvacet milionů
korun stála traktorová stanice, dalších dvacet milionů biskupství investovalodo do oprav
této nemovitosti. Deset milionů
korun vložila do oprav a části
vybavení Charita Opava, která
si objekt od biskupství pronajímá,“ uvedl ředitelCharity Opava Jan Hanuš. Celková investice
50 milionů korun je jednou z
největších investic do chráněných pracovišť v zemi. Zanedbané prostory se změnily na
moderní pracoviště s potřebným
zázemím pro technické, tkací,
vyšívací, keramické i kompletační dílny.
OKNO do života ostravskoopavské diecéze, listopad
2020
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„Říkali jsme si, že do rekonstrukce
říká s uznáním Lubomír Markovič, jehož firma Mihulka sousedí v areálu

Když ve čtvrtek 8. října biskup Martin David požehnal nové Chráněné dílny Charity Opava, byla v publiku v průmyslovém areálu na ulici Přemyslovců v Opavě řada našich partnerů a významných hostů z
politického a veřejného života. Kromě toho přijali pozvání na slavnostní otevření chráněných dílen také
noví sousedé chráněných dílen. V rozsáhlém areálu bývalé strojní traktorové stanice, kam se sestěhovaly charitní chráněné dílny z Opavy, Jaktaře, Velkých Hoštic a Vlaštoviček, totiž sídlí několik dalších
velkých firem. Také ony musely zdevastované prostory kompletně zrekonstruovat a z chátrajícího areálu
postupně vytvářejí fungující průmyslové středisko. Jednou z nich je také firma Mihulka, jejíhož majitele
Lubomíra Markoviče jsme požádali o rozhovor. „Vaše odpovědi budou určeny zpravodaji Charity Opava Domovník,“ vysvětlujeme při prvním telefonickém hovoru, ale dále se nedostaneme. „Ano, Domovník znám, dostávám ho od Vás mailem a pravidelně čtu,“ říká Lubomír Markovič.
Před čtyřmi lety jste založil firmu Mihulka, která se věnuje
vývoji a výrobě léčivých látek.
Sídlem Vaší firmy je areál bývalé
strojní traktorové stanice v Jak-

taři. Prostory, ve kterých dnes
podnikáte, jste ale museli velmi
náročně zrekonstruovat. Jak na
Vás tehdy celý areál působil? Věřil jste tomu, že se z ruin kolem

Vás někdy stane komplex prosperujících firem? Od devadesátých
let a velkého boomu nových podnikatelských možností a příležitostí už přece jen uplynulo dlou-

hých třicet let...
Ano, před čtyřmi lety jsem založil
firmu Mihulka, s.r.o. Považuji to
za vyústění mé profesionální kariéry. Ve farmaceutickém průmyslu
se pohybuji již více než 35 let, z
toho 25 let soukromě podnikám.
V podstatě jsem duší technolog,
jsem přesvědčen, že je nutno něco
tvořit, vyrábět a ne všechno jenom
kupovat. Ani nechtějte vědět, jak
jsme závislí na dodávkách léčivých
látek hlavně z Číny, Indie a podobně. Chtěli jsme proto alespoň
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se pustí jen hodně velký nadšenec,“

bývalé strojní traktorové stanice s Chráněnými dílnami Charity Opava
malou měrou přispět k zajištění
výroby velice speciálních a specifických léčivých látek. Měli jsme
zkušenosti a znalosti a hledali
jsme nějaký vhodný objekt. Objekt
v bývalé strojní traktorové stanici,
který v současné době využíváme,
byl pro naše účely sice vhodně
umístěn, nicméně jsme museli
provést úplnou rekonstrukci.
Ještě ovšem nejsme zcela hotovi,
hlavně co se týče technologického
vybavení, ale to hlavní už máme
doufám za sebou. Za ty čtyři roky,
co zde působíme, můžeme skutečně vidět velmi pozitivní rozvoj
celého areálu. A jelikož v práci
strávím poměrně dost času, jsem
rád, že se z ne příliš vábně vypadajícího areálu stává příjemné prostředí pro práci. A naše firma se o
to také svou mírou snaží, vysadili
jsme tady ovocné stromky a upravili okolí.
V té době byly sousedící budovy
vedle Vaší nové firmy také velmi
zdevastované a hlavně prázdné...
Nestrašilo Vás trochu, že brownfield kolem Vás bude stále jen
chátrat a chátrat, protože se nenajde nikdo, kdo by se ho ujal?
Většinou chodím do práce pěšky,
takže jsem kolem těch prázdných
budov procházel skoro každodenně. Když jsme se o nich několikrát s kolegy bavili, shodli jsme
se, že to bude muset být nějaký
hodně velký šílenec, který se do
rekonstrukce pustí. Je téměř neuvěřitelné, že takový šílenec, v tom
dobrém slova smyslu, se našel. A
já takové šílence, či raději řekněme
nadšence, mám rád a obdivuji je.
A napadlo by Vás v té době, že se

Vašim sousedem může stát právě Charita Opava? Přece jen by
si asi málokdo uměl představit,
že zde začne ve velkém podnikat
právě organizace tohoto zaměření...
Že by mohla v areálu být právě
Charita by mě určitě nenapadlo
a myslím si, že by to napadlo málokoho. A o to je to zajímavější a
chvályhodnější.
Charita Opava pro Vás ale není
neznámou organizací, koneckonců před listopadem 1989
jste pracoval v opavské Galeně,
tak jako první ředitelka Charity
Opava Anička Ekslerová. Sledoval jste cestu, kterou za těch více
než třicet let Charita Opava urazila?
S paní doktorkou Ekslerovou jsem
se v Galeně minul. Její jméno však
v podniku bylo známé, takže jsem
o ní věděl jen z doslechu a také
samozřejmě to, že její jméno bylo
spjato s Charitou Opava. Takže
povědomí o Charitě Opava jsem
měl asi už při jejím vzniku.
Řadu let nějakým způsobem podporuji různé charitativní organizace. Mám jich vytipovaných
asi patnáct, například organizace
Zdravotní klaun, Helppes, Care,
Lékaři bez hranic, Mama help a
podobně. Snažím se je alespoň
malou měrou podpořit. Fandím
lidem, kteří dokáží pomáhat druhým.
Co se týče Charity Opava, pro mě
byla asi nepřekvapivější informace ta, že zaměstnává více než 250
lidí. To už je velký podnik! Myslím si, že dokážu dobře posoudit,
jaké úsilí stojí za tím, aby takováto

organizace fungovala. Navíc organizace, kde velkou část tvoří lidé
s nějakým zdravotním omezením
či hendikepem. O to více je záslužnější, že nabídne těmto lidem práci, zaměstnání. Mít práci považuji
za velice důležité pro život každého člověka, v dnešní době to platí
snad ještě více. Měli by si to dobře
uvědomit i všichni zaměstnanci.
Výborné je navíc to, že Charita
Opava nejenže dělá záslužnou činnost například v oblasti životního
prostředí, ale dokáže se také uplatnit i v komerční sféře a vydělat si
nějaké finanční prostředky.
Netajíte se tím, že jste s problematikou charitní práce dobře
obeznámen, protože máte doma
dceru s Downovým syndromem.
Využíváte někdy služby Charity
Opava?
Dcera Klárka má 26 let. Má docela těžké mentální postižení, jinak
je ale velice šikovná, je zdatným
turistou a například neuvěřitelně
perfektně skládá puzzle. Během
svého života navštěvovala různé
školky a školy, všude jsme se setkávali s příjemným prostředím a
lidmi.
Nyní využíváme služeb Mravenečku. Pro Klárku i pro nás je dobré,
že existují zařízení, kde může strávit část dne a mít tak denní životní náplň. Je to velice důležité i ze
sociálního pohledu. Se službami
jsme velmi spokojeni.

rantény, ale stejně – jaké dojmy
jste si odtud odnášel?
Byl jsem rád, že jsem dostal pozvánku na slavnostní požehnání
Chráněných dílen Charity Opava.
Těšil jsem se na to. Dojmy byly vynikající. Velmi mě například překvapilo, kolik různých a přitom
složitých strojů máte ve vybavení.
To už skutečně při jejich obsluhování musí mít pracovníci dosti velké znalosti a zručnost. Po prohlídce budov si člověk pak uvědomí,
jaké penzum práce bylo vykonáno
za tak krátkou dobu. A myslím si,
že takto to cítilo mnoho lidí nejen přítomných na prohlídce, ale i
v okolí, kteří proměnu starých budov v nové sledovali. Nezbývá než
popřát Charitě Opava, aby si nově
zrekonstruovaných prostor hodně
užila, udržovala je pokud možno v
co nejlepším stavu tak, aby se zde
všichni pracovníci cítili dobře a
mohli se co nejvíce seberealizovat.
Tak až skončí všechny ty nouzové stavy, a doufejme, že to nebude dlouho trvat, mohli by k Vám
naši zaměstnanci i klienti také
zajít na malou exkurzi s Vaším
výkladem, co říkáte?

Určitě se zastavte. Rádi vám všem
ukážeme, čím se zabýváme. Je to
sice jiná činnost, než jste zvyklí,
ale mohlo by to pro vás být zajímavé. Na druhou stranu naši spolupracovníci by se také určitě rádi
podívali, jak to vypadá u vás. Já
Jsme rádi, že jste přijal naše po- jsem je sice o své návštěvě u vás
zvání a v říjnu jste se zúčastnil informoval, ale přímý kontakt to
slavnostního požehnání Chrá- nenahradí.
něných dílen Charity Opava.
Museli jsme ho sice uspořádat Děkujeme, tak se na obě návštěv omezených podmínkách ka- vy budeme určitě moc těšit!
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„Kaj tež, moje jméno nikam nepište,“
říká muž, který do sbírky na záchranu kostela sv. Jana přispěl padesáti tisíci korun

Ohromné překvapení zažili ve středu 25. listopadu ráno všichni, kteří přispěli v crowdfundingové sbírce
na Startovači na obnovu chátrajícího kostela sv. Jana v Opavě. Sbírku organizuje spolek ZaOpavu spolu
s festivalem Hradecký slunovrat s partnerstvím Charity Opava a od jejího vyhlášení 1. listopadu se do
ní zapojilo 339 dárců, kteří dohromady vybrali přes 190 tisíc korun, což bylo o čtyřicet tisíc více, než byl
záměr. A ve chvíli, kdy už byl záměr sbírky vrchovatě naplněn, zde nečekaně přibylo rovných padesát
tisíc korun. A ještě větší překvapení následovalo – štědrý donátor kostela si přeje zůstat v anonymitě.
Je to příběh jako z čítanky. Pan Jo- mohl peníze předat. A protože se já Vám peníze předám.“ „Dobrá,“
sef, jak mu například říkejme, je mu po tři dny nedařilo organizá- odpověděla mu recepční a zeptala
důchodce, celý život pracoval jako tory sbírky najít, přišel na ředitel- se, na kolik korun má doklad vyhorník. Nepoužívá internet a tedy ství Charity Opava, o níž se dočetl, stavit. Čekala několik stokorun, a
ani sociální sítě, o sbírce se dověděl že je jejím partnerem. „Chtěl bych když uslyšela, že potvrzení má být
z místního tisku. Vypravil se proto přispět,“ řekl paní, která ho na re- na padesát tisíc, podlomila se jí
do Opavy hledat lidi, kterým by cepci přijala, „dejte mi potvrzení a kolena. Organizátoři ze spolku Za-

Opavu, Hradeckého slunovratu a
Charity Opava se nakonec se štědrým mecenášem setkali a tak velký
obnos od něj přebrali osobně, aby
mu mohli krom jiného poděkovat
a nabídnout některou z cen. „Chodil jsem kolem tohoto kostela už
dlouho a díval se, jak chátrá, tak je
dobře, že se o něj někdo postará a že
k tomu můžu trochu přispět i já,“
popisuje skromně. „A kaj tež, moje
jméno nikam nepište,“ dodává s
mávnutím ruky na prosbu o jeho
dobrém skutku zveřejnit článek.
Všude kolem sebe můžeme v
médiích číst a slyšet, že žijeme v
sobecké době, v níž převládá individualismus a každý myslí jen
na sebe. Úžasný průběh sbírky na
kostel sv. Jana v Opavě ale ukazuje
něco úplně opačného. I to je vedle čtvrt milionu vybraných korun
jeho ohromný zisk. Zisk, ze kterého se bude komunita stovek dárců
určitě radovat na mnoha duchovních, kulturních a společenských
akcích, které zde již nyní připravuje festival Hradecký slunovrat.
Jednou z nich bude představení
inspirované výjimečnou knihou
Karin Lednické na pomezí autorského čtení, koncertu a divadla. S
podtitulem „Románová kronika
ztraceného města v téměř zapomenutém kostele“ ho jako premiéru pro všechny dárce připravují
spisovatelka Karin Lednická a hudebníci Petr Uvira a Vít Halška.

Třináctý ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT
se příští rok představí také v Polsku

První snímky do fotosoutěže MŮJ SVĚT již přicházejí na adresu
fotosoutez@charitaopava.cz. Třináctý ročník fotosoutěže pro
zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charit na celém území České
republiky vyhlásila Charita Opava na počátku listopadu a termín
k odeslání fotografií potrvá až do konce ledna 2021.
Připomínáme, že také letos
mohou lidé z Charit posílat
své fotografie do tři soutěžních
kategorií pod názvy Portrét, Život
kolem nás a Jak to vidím já.
Hned počátkem února příštího
roku se opět sejde porota
pod vedením patrona soutěže
Jindřicha Štreita a vybere z každé
kategorie tři vítězné snímky a
deset dalších fotografií. Oceněné
fotografie pak tvoří základ
výstavy, která bude premiérově
představena v první polovině
března v Historické výstavní
budově Slezského zemského
muzea v Opavě a následně

v řadě dalších měst. Novinkou
bude první zahraniční vernisáž
fotosoutěže MŮJ SVĚT, kterou
uspořádá ředitel střediska Panny
Marie Uzdravení nemocných
Charity katovické arcidiecéze
v Knurowě Krzystof Goluch.
Ten je zároveň oceňovaným
fotografem, nositelem Řádu
ministra kultury Polské republiky
“Zasloužilý pracovník v kultuře“ a
vyznamenání polské charity „Ubi
Caritas”. Jako žák Jinřicha Štreita
je také doktorandem na Slezské
univerzitě.
Fotosoutěž probíhá ve spolupráci
s Institutem tvůrčí fotografie FPF

Slezské univerzity v Opavě a pod
patronací společnosti ASEKOL.
Tak nám nezapomeňte poslat své
fotografie nebo k tomu motivovat
své klienty – do uzávěrky soutěže

již zbývají jen dva měsíce!
Podrobná pravidla najdete na
stránkách www.charitaopava.cz
i na facebookovém účtu Charity
Opava.
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Zelené zástěry z našich dílen
symbolem potravinové sbírky

Tisíce lidí se v sobotu 21. listopadu na mnoha místech České republiky zapojily do dobročinné sbírky potravin a drogistického zboží pro
lidi v nouzi organizované Českou federací potravinových bank. V
603 prodejnách lidé darovali hlavně rýži, těstoviny, konzervy a další
trvanlivé potraviny. A na všech místech se mohli lidé potkat s koordinátory, kteří na sobě opět měli typickou zelenou zástěru s logem
sbírky, které vyšily Chráněné dílny Charity Opava.
Sbírka potravin se od loňska po- sobotní sbírka potravin a dalšího
řádá dvakrát ročně, ale její letošní zboží, které zamíří přes potravijarní část byla zrušena kvůli první nové banky k samoživitelkám,
vlně pandemie covidu-19. Také osamělým seniorům nebo handi-

capovaným, byla poznamenána
pandemií. Ubylo dobrovolníků a
zboží se předávalo bezkontaktně.
Pomoc potravinových bank přitom v současnosti potřebuje více
lidí než v minulosti. Mezi novými
žadateli jsou zvláště ti, kteří přišli kvůli koronaviru o práci, nebo
mají minimální příjmy. Vzhledem
k tomu, že sbírka letos určitě nepokryje poptávku, budou potravinové banky muset potraviny i
samy nakupovat, což se dosud nikdy nestalo, uvedla ředitelka České federace potravinových bank
Veronika Láchová.
Speciální zástěry z Chráněných dílen Charity Opava se již staly součástí image sbírky, kterou podporuje celá řada známých osobností.
Při loňské návštěvě Charity Opava
to zaregistroval Ivan Trojan, který
na propagační fotografii ke sbírce
poznal hned tři své kolegy z Dejvického divadla. A jednu z dvou
tisíc zástěr z našich charitních dílen dokonce dostal darem papež
František. Na vatikánské audienci
zástupců Federace evropských potravinových bank mu ji loni osobně předala Veronika Láchová.

Mé mamince se nakonec dostalo
pomoci díky Pokojnému přístavu

Mé jméno je Pavel Klučar, bydlím v Bělé u Chuchelné a zhruba
před dvěma měsíci jsem hledal
pro svojí těžce nemocnou, dnes
již bohužel zesnulou maminku,
paní Evu Klučarovou mobilní
hospicovou péči.
Po odmítání ostravských hospiců z důvodu covidu-19, naplněné
kapacity a taky dojezdu k nám (ač
rozdíl činil jen dva nebo tři kilometry od maximální dojezdové
vzdálenosti) jsem se přes Charitu
Hlučín, která nemá k dispozici
doktory, dovolal do Vašeho zařízení.
Již od počátku hovoru mi bylo jasné, že mluvím s člověkem, který
je vstřícný, chápavý, opravdu chce
pomoci a má tendenci nám vyhovět v této pro nás dosud nepředstavitelně těžké životní situaci.
Přes veškeré překážky, které se v
tom období vyskytly, například
pandemie covidu-19, doktor v
karanténě, nedostatek zdravotnického personálu či velké množství
klientů, se k mojí mamince přesto dostalo pomoci v podobě Vaší
mobilní hospicové péče.
Po příjezdu sestřičky jsme byli
příjemně překvapeni jednáním a
celou řadou informací i pravdi-

vých a nezkreslených odpovědí na
otázky, na které nám předtím nedokázali jednoznačně odpovědět
ani doktoři.
V nemocnici mamince jen u vizity
napřímo řekli, že pro ni nemůžou
nic udělat a že léčba formou medikací ani chemoterapie už prostě
není možná. Bez toho, aniž by k
této zdrcující informaci zavolali
blízkého rodinného příslušníka
nebo alespoň psychologa. Bez
předchozí domluvy k ní jen pak
poslali nemocničního kaplana,
jestli si s ním nechce promluvit.
Opravdu smekám klobouk před
profesionálním přístupem a ochotou Vašich kolegyň. S klidem

v hlasu a s možnostmi ulevit od
bolesti a komplikací to jsou opravdu malí andělé.
Obzvláště bychom chtěli vypíchnout přístup paní Jaroslavy
Štenclové a paní Evy Fojtíkové.
Paní Štenclové chci touto cestou
ještě jednou poděkovat za její poslední noční pracovní návštěvu a
nezištnou pomoc při důstojném
zaopatření maminky při jejím odchodu z toho světa.
Za vše celé vaší organizaci i děvčatům z mobilního hospice Pokojný
přístav děkuji a přeji hodně štěstí,
zdraví a síly při Vašem poslání.
S úctou Pavel KLUČAR
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OBČANSKÉ JUDO
• Štve mě celý svět

Poslední
dobou
Tmě
ř e všechbaže
no tomu
štve
jsem
– práce,
kdysi
moc
rodina,
nerozuměelé,
la,p ř á tpráce
ještě více
s knepřátelé,
u t e č n ě politické dění...
zaujímá
důležité
Připadáv životě
mi, žečlověka
se všechno
postavení.
Tři
roky
na
trhu
práobrací vzhůru nohama, lidé
cejsou
sice není
ještě nijak
sobečtí,
práce extrémně
nemá
smysl. doba,
Připadám
si zbytečný,
dlouhá
přesto
si troufám
nemám
na žádné
aktiviříct,
že užchuť
si život
bez zaměstnáty,
vlastně
ani
nechci
žít.
Cíní nedovedu představit. A proč?
tím se
jako
případ,A
Mám
ráda
ve ztracený
věcech pořádek.
přesto bych chtěl požádat o
práce
s sebou přináší určitý
pomoc.
Pavelřád.
Člověk už nemůže plánovat ze
Určitě
nejste
ztracený
případna
dne
na den,
někdy
i z hodiny
už proto, že jste se nám se svým
hodinu, jak tomu kdysi bývalo.
trápením svěřil a máte snahu
Najednou
jsme
nuceni
svou situaci
řešit.
Za to se
váspodřichci
zovat
pracovní
době.i Práce
nastolí
pochválit,
protože
přes to,
že
v mimo
životě jiné
nás všech
nový že
režim.
Už
zmiňujete,
vlastani škola
nechcete
žít, máte
zájem
toněnení
párkrát
za týden,
ale
snad i sílu
byťhodin
třeba v
oda pondělí
do bojovat,
pátku osm
„jen“Práce
o naději
zlepšení
vašepráci.
mána
tedy
vliv na
naše
ho stavu. Píšete
hodně
obecně,
hospodaření
s časem.
Taky
se vám
z toho mi však vyplývá, že možzdá, že utíká rychleji? Když se zaná ztrácíte smysl života a mohmyslím,
jsem
lo by sekolik
také volného
jednat o času
známky
měla
předtím
a
kolik
mám
teď,
dodeprese, což pro vás musí být
cházím
jednoznačnému
závěru.
hodně knáročné.
Jelikož nevím
nic konkrétního,
bych
se
Měla
jsem ho více,obecně
a proto
utíkal
zamyslela
nad tím,
kdy
přesně
pomaleji.
Někdy
mi byl
i na
obtíž,
se tentove
stav
u vás začal
proje-se
zejména
chvílích,
kdy jsem
vovat.Pořád
Stalo převládá
se v té době
něcose
nudila.
natěšení
mimořádného? Napadá vás, co
na víkend s vidinou odpočinku a
mohlo být spouštěčem, příčitrávením
volna
svými
nou toho,
že seseteď
taktoblízkými
cítíte?
- teď
jen ve větším
Je tosnad
krátkodobá
nebo měřítku.
dlouho,,Co
v práci?“
TatoDále
frázebych
již tředobá
záležitost?
se
vásrokem
ptala na
to, jak spíte,
zda
tím
významně
obohacuje
nemáte
i nějaké
zdravotní
obtí-na
mou
slovní
zásobu.
A nezáleží
že azda
podobně.
Pokud byste
cítil,se
tom,
ji pokládám
já, nebo
že
jste
na
pokraji
svých
sil,
mě na ni táže někdo jiný. zváPodle
žila bych konzultaci s psychiatmého názoru je to jedna z nejvíce
rem, který by vám mohl třeba
užívaných
otázekpomoci
v lidském
živojen přechodně
ve statě.bilizaci.
Pomineme-li
nezaměstnané.
Můžete také
navštívit
Posuďte
týden -se
osobně sami.
naše Kolikrát
střediskozaNaději
Fénix, kde
poskytujeme
s službu
touto otázkou
setkáváte?
Pokud
anonymně
bezplatné
konzulnavíc
máte špatnou
náladu
a půtace apodrážděně,
kde se můžete
více rozsobíte
pobízíte
drupovídat
o vaší
nelehké přidružesituaci.
hou
stranu
k položení
Jestliže se jedná o dlouhodobý
problém, bylo by rovněž vhodné vyhledat odbornou pomoc
psychoterapeuta či psychologa.
V případě potřeby můžete také
využít naší psychoterapeutické péče, kterou poskytujeme
v rámci naší služby Fénix na
středisku Naděje. Jak říká Arthur C. Clarke: „Jestli najdeš v
životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ Přeji vám
proto, abyste své překážky pochopil, překonal a zavedly vás
na tu správnou cestu.
Irena GRYGAROVÁ,
Naděje

LIDÉ
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Informace

Společnost

Krátce
• Vychováváme si
dorost od útlého věku

• Mravenečci si dali
14 dnů nucenou pauzu
Na čtrnáct dnů musel od pondělí 9. listopadu zavřít Denní
stacionář Mraveneček. Důvodem bylo prokázané onemocnění COVID-19 a následné
karantény pracovníků této
sociální služby Charity Opava.
Otevřít zde mohli opět v pondělí 23. listopadu a nyní jsou
už opět v plné síle k dispozici
klientům.

• Letos bez vánočních
setkání s rodiči
Závěr roku byl vždy v řadě
středisek Charity Opava příležitostí ke slavnostnímu setkání
pracovníků s rodinami klientů
či jejich pečovateli. Letos budeme tato vždy velmi příjemná
setkání muset bohužel oželet.
Neproběhne tak například vánoční posezení v Mravenečku
či v Denním stacionáři pro seniory, uskutečnit se nemohla
ani listopadová tradiční mše
za zemřelé klienty mobilního
hospice Charity Opava Pokojný přístav s následným posezením s rodinnými příslušníky.
Nedá se nic dělat, víme o sobě.
A doufejme, že si to snad příští rok budeme moci vrchovatě
vynahradit.

č. 11 - Prosinec 2020

HelpEx: Místo návštěvy Opavy konference online
Měli se potkat v listopadu v Opavě, ale koronavirová opatření to
neumožnila. Projekt evropského programu Erasmus s názvem
HelpEx, jehož součástí je také Charita Opava, tak může oproti
plánům pokračovat jen online.
Cílem projektu HelpEx je mimo jiné vznik nadnárodních postupů
vzdělávání tzv. peerů, tedy sociálních pracovníků, kteří si sami prošli
psychickým onemocněním a mohou proto díky této zkušenosti lépe
pomáhat lidem se stejnými zdravotními problémy. Jeho účastníci
z celého světa místo plánovaného setkání v Opavě společně ve dnech
9. až 12. listopadu debatovali alespoň online. Debatu technicky
zajišťovala Fakulta veřejných politik Slezské univerzity.
„Jedná se již o třetí zrušené setkání projektového týmu,“ říká Lucie
Trunečková z Občanské poradny, která se projektu účastní od
počátku spolu s Kateřinou Víchovou z Chráněného a podporovaného
bydlení. Díky komunikačním technologiím spolu mohli hovořit
lidé z Francie, Itálie, Německa, Polska a Malty. „I když toto virtuální
setkání byla taková první ochutnávka toho, co účastníky projektu čeká,
dostali jsme vynikající zpětnou vazbu a setkání se všem líbilo,“ dodává.

Charita Opava si vychová dorost již od velmi útlého věku.
Přesvědčit se o tom mohli v
listopadu posluchači Českého
rozhlasu během přímého vstupu Lucie Trunečkové z Občanské poradny, která hovořila o
konci vládního moratoria na
splácení hypoték a půjček z důvodu možného snížení příjmů
v čase nouzového stavu. Lucie
je právě na mateřské dovolené, a tak se do jejího přímého
rozhlasového vstupu aktivně
zapojil také její čtyřměsíční
syn Matyášek. Reportáž včetně vyjádření malého Matyáška
si můžete pustit na stránkách
Charity Opava www.charitaopava.cz.

Inzerce
• Prodám kamna
Prodáme funkční kachlová
kamna v hnědé nebo zelené
barvě a bílou pec - viz fotografie. Cena dohodou. V případě
zájmu se obracejte na Zuzanu
Janků tel. 733 741 793 nebo
email: janku@charitaopava.cz.
Nutný osobní odběr.

Listárna
Velmi Vás oceňujeme

Dobrý den, pane řediteli,
chtěly bychom Vám touto cestou velmi poděkovat za dlouhodobou péči
o naši maminku Vlastu Benšovou
z Neplachovic a v posledních měsících
i o taťku Josefa Benše. Oba nám bohužel zemřeli minulý měsíc v průběhu
tří týdnů.

Děkujeme za podporující a laskavý
přístup a vstřícnost Vašich pečovatelek
pod vedením paní Bc. Petry Thiemlové a ošetřovatelek pod vedením paní
Lucie Kamrádové. Děkujeme jim za
empatii a za to, že se vždy snažily nám
pomoci s velkým pochopením. Ženy
odvádí opravdu ohromnou práci a
víme, že tím umožňují lidem a jejich

nejbližším prožít ty nejtěžší chvíle jejich života důstojně a krásně tak, jak
pomohly nám.Velmi si toho vážíme,
jejich práci oceňujeme a děkujeme!
S úctou
Maruška KOBZOVÁ a Vlaďka
SCHREIEROVÁ, dcery Vlasty
a Josefa Benšových z Neplachovic

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!
DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky a příznivce.
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