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CITÁT MĚSÍCE: „Když se Vám bude zdát, že Vaše trápení je k neunesení, vždycky je nablízku někdo, komu je ještě mnohem hůř
než Vám a kdo naléhavě potřebuje Vaši pomoc.“ Vlasta RÉDL, český hudebník (*1959)

Tříkrálová sbírka: úspěch
nouzovému stavu navzdory

Vzhledem k okolnostem, které doprovázely letošní Tříkrálovou sbírku, je
to ohromný úspěch. Do kasiček, které byly rozmístěny na různých místech v Opavě, se vybralo 392.714 korun, v okolních obcích pak 864.877
korun. K částce 1.257.591 vybrané v hotovosti je zapotřebí přičíst ještě
386.144 korun, které dárci poslali k 19. únoru převodem z účtu do virtuální tříkrálové kasičky. Celkem tedy činí momentální výnos Tříkrálové
sbírky 1.643.735 korun. Tříkrálová sbírka 2021 ale ještě definitivně nekončí. Možnost přispět do virtuální kasičky letos totiž výjimečně trvá až
do konce dubna.
Organizování letošní Tříkrálové „Vzhledem k tomu, v jaké situaci lesbírky občas vypadalo vzhledem tošní Tříkrálová sbírka probíhala, si
ke stále se měnícím podmínkám velmi vážíme všech, kteří se nezalekli
nouzového stavu jako bojová hra. a spolu s námi vymýšleli všemožné
Ve chvíli, kdy nová opatření opět způsoby, jak nahradit přímé kolezměnila možnosti koledování, se za dování po domácnostech,“ děkuje
pochodu připravovaly další varian- koordinátorka sbírky Marie Hanuty, aby je zanedlouho vystřídaly jiné. šová. „Byli to lidé v obcích, kteří se
Podle vládních předpovědí napří- ujali vystavení kasiček na veřejně příklad dlouho připadala v úvahu mož- stupných místech, obchody a lékárny
nost, že by koledníci mohli jednotli- v Opavě, které nám vyšly vstříc, a
vé domy obejít alespoň poslední dva mnozí další,“ vyjmenovává. Jen díky
dny trvání sbírky, tedy o víkendu 23. jejich pomoci si lidé na Opavsku
a 24. ledna. Nakonec nebylo mož- mohli najít cestu, jak přispět do
né ani to. Lidem tak zbyla možnost letošní velmi netradiční „Tříkrápřispívat pouze do pokladniček v lovky“. „Všem dárcům děkujeme,“
obchodech, lékárnách a institucích, vzkazuje Marie Hanušová, „společnebo podpořit potřebné převodem ně jsme dosáhli výsledku dvou třetin
loňského roku, v což jsme za těchto
na účet.

+

BŘEZEN

Fotografky z Opavy uspěly ve fotosoutěži

podmínek opravdu nedoufali a jsme
tomu velmi rádi,“ dodává.
Letošní Tříkrálová sbírka se tak
dostala na úroveň roku 2016, kdy
ovšem mohlo po domácnostech
koledovat několik stovek Kašparů, Baltazarů a Melicharů. A vybraná částka se může ještě zvětšit.
Virtuální pokladničky Tříkrálové
sbírky 2021 zůstávají v planosti i
po jejím oficiálním ukončení. Účet
s číslem 66008822/0800 a s variabilním symbolem Charity Opava
77708012 bude otevřen až do konce dubna 2021. Děkujeme!
Výsledky Tříkrálové sbírky 2021
po jednotlivých obcích najdete na
stránkách Charity Opava www.charitaopava.cz. Je třeba k nim ale přistupovat s vědomím, že mohou být
zkreslené tím, že v některých obcích
nebylo koledování možné a mnozí
občané také přispěli online nebo do
pokladniček v Opavě.
Mnoho zajímavých informací také
najdete v rozhovoru s koordinátorkou letošní Tříkrálové sbírky Marií
Hanušovou na str. 4 a 5.

BŘEZEN
Bruslit a koupat se zatím nemůžeme

Velké oblibě se mezi koledníky Tříkrálové sbírky
Čtyřmi snímky bude na výstavě nejlepších fotografií
těší tradiční zimní bruslení v Opavě a plavání
13. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT zastoupena
v kravařském aquaparku, které pro ně připravuje
Charita Opava. Snímky Lucie Švejdíkové, Marie
Charita Opava jako odměnu za jejich pomoc
Hanušové a Petry Hanákové vybrala odborná komise
a nasazení při lednové sbírce. V tuto chvíli ovšem
z více než dvoustovky snímků mezi 35 nejlepších,
z důvodu epidemických opatření žádné hromadné
které se již brzy představí na veřejné výstavě
akce pořádat nemůžeme. Bude-li to možné na jaře,
na Horním náměstí v Opavě. Více informací
rádi na obě akce koledníky pozveme.
o letošním ročníku fotosoutěže najdete na str. 6 a 7.

Slovo ředitele
Bez Vaší podpory
se neobejdeme,
děkujeme za ni!
Možná
to málo
zdůrazňuj e me ,
ale v každoročním
rozpočtu
Charity
Opava,
j e h o ž
příjmy se
skládají z několika různých zdrojů, hrají nezastupitelnou roli dary
občanů a firem. Vedle státních,
krajských a městských dotací, dotací úřadu práce za zaměstnávání
zdravotně handicapovaných občanů a tržeb za naše služby a výrobky jsou to právě dary soukromých osob, které nám umožňují se
dále rozvíjet a zkvalitňovat služby
potřebným.
Bez této podpory se neobejdeme,
a pokud bychom o ni přišli, citelně nás to zasáhne. Proto vždy
v tuto dobu s napětím čekáme na
výsledky ročního bilancování Vaší
pomoci i na to, jakým výsledkem
skončí Tříkrálová sbírka.
Vždy mne velmi potěší, setkám-li
se u klientů nebo jejich rodinných
příslušníků se slovy chvály, poděkování a uznání za práci zaměstnanců našich středisek. Některé si
koneckonců můžete přečíst i na
sposlední straně tohoto Domovníku.
Ihned si ale také uvědomím, že
bych měl zároveň poděkovat i
Vám všem, kteří nás podporujete,
ať už finančně nebo hmotnými
dary, dobrovolnickou prací nebo
při Tříkrálové sbírce. Protože
mnohé z toho, co děláme, můžeme uskutečnit právě díky Vašim
darům.
Velmi si vážíme toho, že s námi
zůstáváte, že jste s námi i v této
pro mnohé z Vás velmi těžké
době.
Každý Váš dar přináší naději a
pomoc těm, kdo ji potřebují. Děkuji Vám za to!

Jan HANUŠ
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STALO SE
• V Mravenečku
nakonec neplesali

Velkou událostí je každoročně
ples Mravenečku, který se pokaždé odehrával v jiném duchu. Jednou to bylo v pohádkových kostýmech, jindy zase ve stylu Divokého západu. Letos ale museli
v Mravenečku ples oželet. „Stále
nám chybí někteří klienti i pracovníci, a upřímně řečeno, vzhledem k současné situaci nebyla
na plesání ta správná atmosféra
a nálada,“ vysvětluje vedoucí
Mravenečku Jana Konopková.
„O to víc si to užijeme v příštím
roce,“ vzkazuje optimisticky.

Ozdobte si jaro výrobky
z našich Chráněných dílen

Krásná keramická vajíčka, slepičky i zajíčci, ale také originální květináče a dekorace. Chráněné dílny Charity Opava nevyhlížejí přicházející jaro a Velikonoce s rukama v klíně. Jejich zaměstnanci pro Vás
přichystali mnoho krásných šitých a keramických výrobků, jejichž
sortiment doplní také výrobky speciálního laseru.
Velikonoční a jarní výrobky byly Breda & Weinstein, na Kolářské ulici
vždy hitem Chráněných dílen CHO nebo v supermarketu Terno v Jaktaa v obchůdcích v Obchodním centru ři šly vždy na dračku. Letos ale tyto

obchůdky zůstávají z důvodu protikoronavirových opatření uzavřeny.
To ale neznamená, že byste neměli
možnost si je opatřit.
Můžete si je objednát v e-shopu dílen na adrese www.jv-art.cz, kde jarní a velikonoční zboží najdete pod
záložkou „Velikonoce“,. Zboží Vám
doručí přepravce, nebo se pro něj zastavíte do výdejního skladu na ulici
Přemyslovců 37 v Jaktaři, kde dílny
sídlí. „Vybrané zboží Vám zde za dodržení hygienických pravidel vydáme
ze skladu od pondělí do pátku od 8 do
15 hodin,“ vzkazuje vedoucí marketingu Ludmila Slaninová.
V e-shopu chráněných dílen ale kromě velikonočního a jarního zboží
najdete celou řadu dalších dárkových předmětů, například keramické anděly, dekorační koule a jehlany, vázy, drobnou keramiku, hrnky,
zvonky, kapsáře, polštáře a mnoho a
mnoho dalších inspirativních výrobků. A pokud si z nabízeného zboží
nevyberete, zdejší zaměstnanci Vám
výrobky rádi vyrobí na zakázku podle Vašeho přání.

Od poloviny loňského roku připravovali farníci z Hlavnice akci
„Hlavnický silvestr“, která měla tradiční setkání před začátkem adventu ve zdejším kulturním domě obohatit o benefiční sbírku pro
mobilní hospic Charity Opava Pokojný přístav. Jejich plány na uspořádání společenské akce sice tak jako mnohé další zhatilo vyhlášení
nouzové stavu, na sbírku ovšem nerezignovali. A výsledek je skutečně obdivuhodný – i v těchto pro mnohé těžkých a náročných časech
se jim podařilo vybrat více než devadesát šest tisíc korun!
Hlavničtí farníci se místo uspořá- I proto byla sbírka z rozhodnutí
dání Hlavnického silvestra koncem pořadatelů prodloužena až do konloňského listopadu za dodržení pře- ce roku 2020. Akci přejmenovali
depsaných hygienických pravidel na (Ne)silvestr a rozeslali dopisy s
alespoň sešli na farní zahradě při prosbou o pomoc pro Pokojný přížehnání adventních věnců, které stav řadě podnikatelům a otiskli
bylo také spojeno s možností přispět v místních médiích. V dopisech bylo
na mobilní hospic. Na akci se tehdy kromě všech potřebných informací
vybralo 30.600 korun.
také rozepsáno, co vše si bude moci

Pokojný přístav opatřit za konkrétní
částky. Tak například za 23 korun
je to jedna močová cévka, za 130
korun balení léku na bolest, za 260
korun přípravek k dezinfekci ran či
50 kusů infuze za 700 korun padesát kusů infuze. Mobilní hospic totiž
nemůže po většině klientů úhrady
za léčiva požadovat, protože rodiny
se již tak ocitají v tíživé finanční situaci.
Když jsme v Charitě Opava počátkem letošního roku akci rekapitulovali, přesahovala celková vybraná částka 96 tisíc korun. Materiál,
nakoupený za tyto peníze, již nyní
pomáhá klientům. Sestry a lékaři
mobilního hospice Charity Opava
Pokojný přístav za třináct let nepřetržitého provozu 24 hodin denně
365 dní v roce doprovodili na poslední cestě v domácím prostředí
téměř tisíc pět set lidí z Opavy a
okolí. Nejstaršímu bylo sto let, ten
nejmladší měl pouze jednadvacet
let. Stejně jako naše další terénní
služby navíc už skoro rok pracuje ve
velmi náročných podmínkách nouzového stavu. Naše zdravotní sestry ani pečovatelky ale ani na chvíli
nenapadlo, že by mohly své klienty
opustit, byť je to stojí mnoho sil, odříkání i osobní odvahy.
Děkujeme!

• Radost měla zavřeno

Z důvodu onemocnění covid-19
byla od pondělí 8. února uzavřena obě pracoviště sociálně
terapeutické dílny Radost. Nyní
už mohou opět fungovat. Nejprve byla v pondělí 15. února
obnovena činnost pracoviště na
Kylešovské ulici 10, kam docházejí osoby s duševním onemocněním, od pondělí 22. února pak
svou činnost obnovila také dílna
na ulici Přemyslovců 26.

KALENDÁRIUM
• Klub sv. Anežky - denní stacionář pro seniory, zahájil svou
činnost v březnu roku 1995.
• V březnu roku 1998 jsme
koupili dům, v němž nyní
sídlí ředitelství Charity Opava. Celý areál právě doznává
značných změn díky přestavbě,
která zásadně zkvalitní provoz
sociálně terapeutické dílny Radost.
• Mnoho lidí dorazilo v březnu roku 2016 na přednášku,
kterou jsme pořádali v Denním stacionáři pro seniory na
Kylešovské ulici pod názvem
„Máme doma seniora“.
• Už tři roky má doma kníže
Hans Adam II. model zámku
Lichtenštejnů, který si odvezl
v březnu 2018 během návštěvy
Opavy. Model pro něj vyrobili
v Chráněných dílnách podle
návrhu Tomáše Rychlého.
• Alespoň jednorázově se
v březnu roku 2019 vrátila do pastoračního střediska
minoritského kláštera v Opavě populární burza dětského
oblečení. Ještě před tím, než
muselo uzavřít svou činnost,
ji pravidelně pořádalo mateřské centrum NEŠKOLA. Burzu
jsme pořádali v rámci celoroční
akce „30 dobrých skutků ke 30
letům Charity Opava“.

č. 3 - Březen 2021

Hlavniční vybrali pro hospic
Pokojný přístav skoro sto tisíc

č. 3 - Březen 2021
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Charita Opava v projektu
o vlivu koronakrize na seniory

Charita Opava se spolu s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity účastní projektu, který odborně vyhodnotí poznatky z poskytování zdravotních a sociálních terénních služeb seniorům v době
koronakrize. Jeho výsledkem bude vytvoření manuálu pro zvládání podobných krizových situací, monografie o závěrech výzkumu a
také aktualizace učebních osnov. Získané poznatky by rovněž měly
napomoci sestrojení nového zařízení, které umožní přímé spojení
klienta s pracovníkem.
Veřejnou soutěž na tento projekt, skytování všech sociálních a zdrave které zvítězila Fakulta veřej- votních služeb. Cílem projektu je
ných politik, vyhlásila Technolo- navrhnout nové postupy v době
gická agentura ČR. V důsledku krize a originální technologii pro
epidemiologické krize totiž došlo komunikaci s klientem. Poznatky
k významným zásahům do po- o působení viru hovořily o senio-

rech jako o nejohroženější sociální
skupině. Významným způsobem
se proto změnily i podmínky poskytování sociálních a zdravotních
služeb této ohrožené kategorii. Při
výzkumu se tak využívají zkušenosti z praxe profesionálních pracovníků Charity Opava i studentů,
kteří v době krize nastoupili do
takzvané pracovní povinnosti.
Velkým přínosem může být také
sestrojení nového komunikačního
přístroje. Současné technologie
nouzového přivolání pomoci jsou
totiž často postaveny tak, že komunikace neprobíhá přímo mezi
seniorem a sociálním pracovníkem. Problémy, které to může
přinášet, může odbourat chystaný
elektronický přístroj, prostřednictvím kterého bude možno pomoc
přímo zavolat, ale i v opačném
směru ověřit stav seniora. Bude
mít také záložní zdroj energie pro
případ nenadálých krizových situací a výpadků. Uplatní se zejména
u seniorů žijících o samotě či ve
vzdálenějších lokalitách.
Zájem o výsledky výzkumu již
projevila Charita Česká republika, která je bude moci aplikovat
na území celé republiky do praktické činnosti všech poskytovatelů
terénních sociálních služeb.

Kdo se postí, ať je milosrdný. Tím se řídí občané obcí Služovice a
Vrbka, kteří již devět let v postním čase sbírají trvanlivé potraviny
a sanitu pro klienty charitního střediska Chráněné a podporované
bydlení pro duševně nemocné. Postní sbírku pořádá občanské sdružení Služovice a Vrbka ve spolupráci se zdejší radnicí a jejímu konání nezabránilo ani zpřísnění hygienických předpisů či vyhlášení
nouzové stavu.
Členové občanského sdružení Nejprve si od vedoucí ChráněSlužovice a Vrbka již při pořádá- ného a podporovaného bydlení
ní postupují velmi profesionálně. Kateřiny Víchové nechají vypra-

covat seznam potravin a úklidových či hygienických potřeb, které
zde nejvíce potřebují. Jednotlivé
komodity pak rozepíší na lístky
a rozdají občanům, aby byl sortiment darovaných potravin a sanity co nejrozmanitější.
Klienti Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné jsou z důvodu svého handicapu
často v nedobré finanční situaci.
Rok trvající koronakrize jejich
problémy navíc citelně prohloubila. Každá pomoc pro ně hodně
znamená, protože jsou většinou
nuceni vyjít jen ze svých invalidních důchodů.
„Potraviny s dlouhou trvanlivostí
vždy uskladníme a postupně celý
rok rozdáváme těm klientům, kteří
musí vyjít jen z životního minima a
velmi často již koncem měsíce skutečně nemají peníze ani na malý
nákup,“ říká Kateřina Víchová. „A
zásoby z loňské sbírky už docházejí, takže za nové potraviny a sanitu
budeme skutečně velmi vděční,“
dodává s poděkováním organizátorům sbírky i všem lidem, kteří
do ní přispějí.

Lidé ze Služovic a Vrbky na klienty
Chráněného bydlení nezapomínají

STANE SE
• Do pokladničky
Tříkrálové sbírky
můžete přispět
až do konce dubna!
Nezapomeňte - stále zústává možnost přispět převodem
do virtuálních pokladniček
Tříkrálové sbírky! Účet s číslem
66008822/0800 a s variabilním symbolem Charity Opava
77708012 bude pro příspěvky
potřebným otevřen všem, kteří
to dosud nestihli, až do konce
dubna 2021. Děkujeme!

K platbě je možno použít i tento QR kód.

Napsali o nás
• Pomohla Charita
Maturita už stojí za dveřmi,
ale studentku čtvrtého ročníku
Mendelova gymnázia Anastázii
Štěpánkovou obávaná „zkouška
z dospělosti“ nestraší. Pro strach
má uděláno možná i proto, že
je od dětství členkou opavského
skautského oddílu a skauti, jak
známo, žádní zbabělci nejsou.
Jejich zásady se naplno uplatnily při letošní kovidové pandemii.
Od jara pomáhali seniorům při
doručování nákupů, obstarávání pošty nebo léků. Během jarní
pandemické vlny našli opavští
skauti velkou pomoc v Charitě
Opava, která jim poskytovala
materiál k šití roušek.
OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ
DENÍK, 6. února 2021

• Je to pan František
Mezi devíti fotografiemi, které
byly oceněny ve fotosoutěži MŮJ
SVĚT a dalšími pětadvaceti,
které byly spolu s oceněnými
vybrány na výstavu, jsou i čtyři
snímky s našimi uživateli. Snímek, který se umístil na 2. místě
v kategorii Život kolem nás, zachycuje dobrovolníka Městské
charity České Budějovice, pana
Františka Kynčla, který věnuje
dobrovolnické činnosti a projektu Budějcká stravenka většinu
svého volného času.

Facebook
Charity České Budějovice
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„Králové byli připraveni vyrazit
vrací se k letošní Tříkrálové sbírce, která připomínala

Za takovýchto podmínek se ještě nikdy za déle než dvacet let svého trvání Tříkrálová sbírka nekonala. Už tak náročný proces její
přípravy, kdy je zapotřebí zorganizovat stovky koledníků a vedoucích skupinek v mnoha obcích, letos koronavirová krize proměnila
ve sled neustálých změn. Každou chvíli se měnila epidemiologická
pravidla a spolu s nimi také možnosti oslovit s koledou veřejnost.
Koordinátorce Tříkrálové sbírky Marii Hanušové se asi ještě dlouho
bude zdát o všech variantách koledování, které musela připravovat
a krátce nato měnit. Přesto je výsledek Tříkrálové sbírky na Opavsku
velkým úspěchem – její momentální výnos činí 1.610.525 korun.
Pro veřejnost začíná Tříkrálová
sbírka vždy 1. ledna, ale její organizace zabere mnoho měsíců
před oficiálním datem zahájení.
Kdy jste s ní začala? A bylo už
tehdy zřejmé, že přicházející ročník bude výrazně jiný?
Vzhledem k situaci kolem koronaviru bylo už v září zřejmé, že
přicházející ročník bude skutečně
atypický. S přípravou sbírky začínáme v říjnu, od listopadu pak
byla příprava již velice intenzivní.
Kromě samotného města Opavy
organizujeme sbírku ve více než
šedesáti obcích na Opavsku. Komunikujeme vždy s koordinátory
v jednotlivých obcích a také s příslušnými obecními úřady, někde
také s místními farnostmi atd.
Vzhledem k současné mimořádné
situaci, bylo třeba se domluvit na
mnoha věcech a komunikace byla
daleko intenzivnější než v předchozích ročnících.
O letošní Tříkrálové sbírce jsme s

Těsně před Vánocemi se začala
epidemiologická situace zhoršovat
a 27. prosince byl vyhlášen pátý
stupeň PES. To už jsme měli rozvezenou většinu materiálů v obcích. Ukázalo se, že nebude možné ani koledování s omezením a
zůstane pouze možnost statických
pokladniček a koledy online. Bylo
třeba znovu oslovit všechny koortrochou nadsázky napsali, že při- dinátory a domluvit se s nimi na
pomínala bojovou hru. Možná dalším postupu.
to ale nebylo přesné, protože během bojové hry se každou chvíli Kdy jste se definitivně vzdala nanemění pravidla, jak se to dělo děje, že by tři králové nebo alev případě epidemiologických spoň jeden z nich mohli koledoopatřeni. Kolikrát jste musela vat v domácnostech?
přepracovávat scénáře koledování?
Sbírka letos byla naštěstí prodloužena až do 24. ledna, což nám
Letošní ročník byl opravdu dob- umožnilo, hlavně v obcích, které
rodružný. Na podzim jsme se počítaly s klasickým koledováním,
samozřejmě připravovali na „ji- zorganizovat formu se statickými
nou“ sbírku, pilně jsme promýšleli pokladničkami. Velký dík a obdiv
všechny varianty, nicméně jsme patří všem našim spolupracovstále předpokládali, že bude mož- níkům v obcích, kteří byli velmi
né alespoň částečně zachovat kla- kreativní a uspořádali sbírku i ve
sické koledování. K materiálům, velmi „zúžených mantinelech“.
které od nás koledníci každoroč- Pokud jde o možnost koledovat po
ně dostávají, jsme přibalili také domácnostech – někteří koledníci
dezinfekce a jednorázové roušky. v Opavě zůstávali optimisty až do
Naši koledníci byli připraveni na posledního víkendu a byli připravariantu s omezením – dodržo- veni vyrazit, pokud by se situace
vání odstupu od dárců, menší ko- přeci jen zlepšila.
lednické skupinky, raději recitovat
než zpívat, nevstupovat do do- Varianta pokladniček na veřejmácností, dát přednost rodinným ných místech se nakonec ukázadomům před paneláky atd.
la jako velmi úspěšná metoda,

jak se i v době velmi omezených
možností dostat k lidem. Jak jste
k ní došla?
S možností statických pokladniček jsme v Opavě naštěstí počítali
od začátku přípravy. Jen jsme se
domnívali, že půjde pouze o alternativu ke klasickému koledování.
Pokladničky byly často umístěny v
lékárnách či obchodech s potravinami. Velmi si vážíme vstřícnosti
oslovených lékárníků i prodejců.
Několik pokladniček se také ocitlo v některých institucích, školách
či podnicích, kde buď putovaly po
kancelářích, nebo stály např. na
vrátnici. Jedna pokladnička si díky
vojenskému kaplanovi našla cestu
také k Armádě ČR. Setkali jsme
se také se vstřícností v několika
farnostech, ty ovšem nyní mohou
fungovat jen ve velmi omezeném
režimu, které podpořily umístění
pokladniček ve svých kostelích a
kaplích.
V některých obcích na Opavsku
nakonec kasičky vystaveny byly,
v jiných ne. Čím to bylo dáno?
Obcí, které se vůbec nezapojily,
bylo minimum. Buď se nenašel
nikdo, kdo by sbírku v místě zorganizoval, nebo byli organizátoři v
karanténě.
Každoročně bývá velmi popu-
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koledovat až do posledního dne,“

bojovou hru, její koordinátorka Marie Hanušová
lární srovnávací tabulka výsledků Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích. Jenže z důvodu
několika možností, jak letos přispět, tato tabulka asi nemůže být
úplně přesná...

hlašuje také záměry Tříkrálové
sbírky, tedy kde a jak budou vybrané peníze pomáhat. Přestože je letošní výsledek sbírky za
daných okolností skvělý, oproti
loňskému roku se vybralo skoro o třetinu méně. Nehrozí, že
Ano, tabulka výsledků z jednot- některé záměry nebude možné
livých obcí je zkreslená tím, že uskutečnit?
mnozí lidé využili možnost přispět online přímo na účet anebo Z té části výnosu sbírky, která přivhodili peníze do statické po- padne Charitě Opava, jsme měli
kladničky například v obchodě v v úmyslu podpořit naše terénní
Opavě nebo také využili možnosti služby – pro sestřičky a pečovanepřispět. To, co víme úplně přes- telky, které slouží lidem v jejich
ně, je, jak vybranou částku použít vlastních domácnostech, potřebutam, kde je potřeba.
jeme nové auto a pro klienty těchto služeb zdravotní materiál, např.
A neúplný je vlastně i výsledek kyslíkové koncentrátory. Peníze
Tříkrálové sbírky 2021. Zatímco jsme chtěli použít také na dofiv přechozích letech skončila vždy nancování už velmi potřebné přeposledním dnem koledování, stavby sociálně terapeutické dílny
což byl zpravidla 14. leden, letos Radost, do které jsme se pustili. Ta
pokračuje dále. Z jakého důvodu poskytuje velice důležitou službu
a jak?
klientům s mentálním postižením
a klientům s chronickým duševTo je dobrá zpráva pro všechny, ním onemocněním. Nebudeme
kteří by snad ještě rádi „Tříkrálov- moci tyto naše záměry v plné výši
ku“ podpořili. Zatímco příležitost pokrýt z Tříkrálové sbírky, budepřispět do pokladniček skončila
24. ledna, stále je ještě možné, až
do konce dubna, zúčastnit se koledy online a přispět na tříkrálový účet 66008822/0800, variabilní symbol pro Charitu Opava je
77708012.
Charita Opava každoročně zdůrazňuje, že Tříkrálová sbírka
není pouhým vybíráním peněz,
ale že tři králové přinášejí také
přání všeho dobrého do dalšího
roku a důležité poselství o lidské
sounáležitosti. A najednou tento rozměr, který je vždy spojen
s přímým koledování tří králů u
každého z nás doma, chyběl. Utrpěla tím Tříkrálová sbírka?
Podle ohlasů, které máme, víme,
že mnoha lidem tradiční návštěva
tří králů na začátku roku skutečně chyběla. Nicméně mimořádná
doba, kterou nyní prožíváme, si
žádá různá mimořádná řešení.
Pokud jde o lidskou sounáležitost,
tu jsem chvílemi pociťovala přímo
hmatatelně, právě v tom, jak nám
lidé vyjadřovali svou podporu a
byli ochotní někam svůj příspěvek zanést či poslat a přispět tak
lidem, kteří naši pomoc potřebují.
Taky chceme ujistit všechny, které
jsme nemohli navštívit, že se za
všechny dárce modlíme a opravdu
jim přejeme všechno dobré v novém roce.
Charita Opava každoročně vy-

me muset hledat jiné zdroje. Tady
se nabízí výzva pro laskavé čtenáře
– pokud víte o někom, kdo by rád
našim sestřičkám daroval nové
auto či rád zaplatil např. okno či
zeď v nové sociálně terapeutické
dílně, pošlete ho k nám do Charity
– bude srdečně vítán.
Netradiční sbírka možná přinesla netradiční situace. Na co budete ráda vzpomínat?
Kdybych měla jmenovat vše, co
mě při letošní sbírce potěšilo, byl
by to velmi dlouhý výčet. Ráda
budu vzpomínat na hodiny strávené se svými vlastními dětmi, které
možná trošku nedobrovolně, ale
ochotně nahradily skupinky dobrovolníků, například při balení
tříkrálových materiálů. Ráda budu
vzpomínat na tu ohromnou vlnu
solidarity, která se zvedla. Na nadšení a tvořivost mnoha lidí, kteří
místo rezignace, ke které máme v
této době blízko, začali vymýšlet,
jak „by to šlo“ a začali nabízet svou
pomoc. V některých obcích jsem

také obdivovala příkladnou součinnost místních koordinátorů s
obecními úřady či farnostmi. Bylo
vidět, jak jsou některé obce stmelené. Bylo milé setkat se s prodavačem, který si nasadil tříkrálovou
korunu a každého z nakupujících
vtipně upozornil na pokladničku v
obchodě. Pobavilo mě vyprávění o
tom, jak v jedné obci zorganizovali
sbírkový den v místní kapli a vždy,
když se panu kostelníkovi zdálo,
že lidé už málo přicházejí, zazvonil na zvon, aby povzbudil ty, kteří
ještě svůj příspěvek nepřinesli. Na
hodně místech se projevila kreativita místních - někde označili
sbírkové místo velkými loutkami
tří králů (viz obrázek na první straně tohoto Domovníku), jinde rodina s hudebním nadáním natočila
hudební pásmo, které si pak mohli
na sbírkovém místě venku dárci
poslechnout. V těchto náročných
dnech byly pro nás v Charitě Opava velkým povzbuzením nadšení
a obětavost mnoha dobrovolníků
a štědrost mnoha dárců. Ze srdce
děkujeme.
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Blahopřejeme vítězům 13. ročníku

Hned čtyřmi snímky bude na výstavě nejlepších fotografií 13.
ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT zastoupena Charita Opava. Jejich
autorky Lucie Švejdíková, Marie Hanušová a Petra Hanáková sice
nebyly oceněny medailí za nejlepší snímky, ale odborná komise v
čele s Jindřichem Štreitem je v úterý 16. února z více než dvoustovky
snímků vybrala mezi 35 nejlepších, které se již brzy představí na
veřejné výstavě v Opavě a následně na dalších místech republiky.
Ocenění 13. ročníku fotosoutěže
Pan profesor se příhlásil
MŮJ SVĚT pořádané Charitou
ze Sovince
Opava pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charit, letos pu- Hygienická opatření poznamenatují do Českých Budějovic, Brna, la i zasedání komise, do opavské
Červeného Kostelce, Žďáru nad Charity dorazili pouze její členové
Sázavou, Uherského Hradiště, Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí
Přerova, Týnu nad Vltavou a Os- fotografie FPF Slezské univerzity v
travy. Radost ale mohou mít také v Opavě a regionální manažer partBlansku, Frýdku–Místku, Nerato- nerské firmy ASEKOL Zdeněk
vě, Chabařově, Rajhradě a dalších Kovářík. Jindřich Štreit se k nim
přidal online ze svého domova na 2. března v Historické výstavní
místech.
na Sovinci. Po dlouhém výběru budově Slezského zemského muZájem i v době koronaviru
a střetu různých pohledů a argu- zea v Opavě, fotografie se ale k liAž do poslední chvíle před uzá- mentů nakonec komise vybrala po dem dostanou.
věrkou, která vypršela posledního třech vítězných snímcích z kategoVýstava bude venkovní
ledna 2021, nebylo jisté, s jakým rie Portrét, Život kolem nás a Jak
Oceněné
snímky totiž Charita
to
vidím
já
a
také
další
fotografie
zájmem se letos fotosoutěž setká.
Opava
spolu
se Slezským zemna
letošní
výstavu.
Teprve
poté
se
Lidé Charity přece jen mají už téměř rok úplně jiné starosti. Účast její členové dověděli jména vítězů, ským muzeem v březnu představí
byla nakonec trochu menší, než v neboť fotografie jsou jim tak jako na venkovních panelech na Horroce 2020, kdy autoři do soutěže každý rok předkládány anonymně ním náměstí v Opavě. Fotografie
poslali 247 fotografií, ale překo- pouze s čísly. Koronavirová krize si tak nakonec bude moci prohlédnala rok 2019, ve kterém komise nám bohužel neumožní uspořádá- nout možná vice lidí, než kolik by
ní vernisáže, kterou jsme plánovali se na ně přišlo podívat do muzea.
vybírala ze 170 snímků.

A pokud to epidemiologické předpisy umožní, mohla by se veřejná
vernisáž, na kterou bychom rádi
pozvali také všechny oceněné
autory, uskutečnit počátkem července na zámku v Raduni, kam se
výstava po premiéře na Horním
náměstí přesune.
Blahopřejeme všem oceněným a
zároveň srdečně děkujeme všem,
kteří jste se soutěže zúčastnili.
Všechny oceněné fotografie najdete na stránce www.charitaopava.cz.

VÍTĚZOVÉ fotosoutěže MŮJ SVĚT 2021

Kategorie PORTRÉT:
1. místo: Isabela Šilhová – České Budějovice
2. místo: Zbyněk Čech - Žďár nad Sázavou
3. místo: Hana Richterová – Červený Kostelec
Kategorie ŽIVOT KOLEM NÁS:
1. místo: Eva Malůšková – Uherské Hradiště
2. místo: Vít Fialka – České Budějovice
3. místo: Richard Bouda - Brno
Kategorie JAK TO VIDÍM JÁ (pro klienty):
1. místo: Hana Papežová - Ostrava
2. místo: Natálie Kurejová – Týn nad Vltavou
3. místo: Izabela Horvatová - Přerov

DALŠÍ OCENĚNÉ FOTOGRAFIE

ŽIVOT KOLEM NÁS - Lucie Švejdíková (Opava)

ŽIVOT KOLEM NÁS - Marie Hanušová (Opava)

Kategorie PORTRÉT:
Martin Paľov (Frýdek-Místek), Petra Hanáková
(Opava), Romana Hóta (Blansko), Isabela Šilhová
(České Budějovice), Jan Šustr (Žďár nad Sázavou),
Marie Hanušová (Opava) a František Kopa (Chabařovice).
Kategorie ŽIVOT KOLEM NÁS:
Martin Paľov (Frýdek-Místek), Lucie Švejdíková
(Opava), Vojtěch Trmač (Tišnov), Romana Hóta
(Blansko), Pavel Capoušek (Pardubice), Marie
Hanušová (Opava), Eva Malůšková (Uherské Hradiště), Ivona Trojanská (Vimperk), Jan Šustr (Žďár
nad Sázavou), Jana Janoutová (Rajhrad), Jan Kordina (Červený Kostelec) a Renata Pokorná (Žďár nad
Sázavou).
Kategorie JAK TO VIDÍM JÁ:
Libuše Hübnerová (Prostějov), Hana Papežová
(Ostrava), Robert Kodytek (Neratov), Isabela Šilhová
(České Budějovice) a Barbora Nečasová (Rajhrad).
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fotosoutěže MŮJ SVĚT!

1. místo PORTRÉT: Isabela Šilhová
(České Budějovice)

3. místo PORTRÉT: Hana Richterová
(Červený Kostelec)

2. místo PORTRÉT: Zbyněk Čech
1. místo JAK TO VIDÍM JÁ: Hana Papežová
(Žďár nad Sázavou)
(Ostrava)

1. místo ŽIVOT KOLEM NÁS: Eva Malůšková
2. místo ŽIVOT KOLEM NÁS: Vít Fialka
(Uherské Hradiště)
(České Budějovice)

PORTRÉT - Petra Hanáková (Opava)

PORTRÉT - Marie Hanušová (Opava)
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OBČANSKÉ JUDO
• Jak je to s ošetřovným?
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• OC Breda & Weinstein
dělá radost
Chráněným dílnám
Částku 8.633 korun předala ve čtvrtek 4. února zástupcům Chráněných dílen
Charity Opava Aneta Křižák
z Obchodního centra Breda
& Weinstein. Peníze se vybraly v tomto obchodním centru
loni v prosinci při adventním
balení dárků pro zákazníky.
„V prosinci loňského roku u nás
probíhalo pro zákazníky zdarma balení dárků, které si koupili v našem obchodním centru,“ popisuje Aneta Křižák. „A
vzhledem k tomu, že zákazníci
nám vždy chtěli něco málo přispět, rozhodli jsme se u stánku s
balením zřídit kasičku, do které
mohli vhodit dobrovolný příspěvek,“ vysvětluje dále. Nakonec se zde podařilo vybrat částku 8.633 korun. „V této době si
velmi vážíme každého jednoho
příspěvku a s velkou radostí
jsme vše za Obchodní centrum
Breda & Weinstein předali tam,
kde je potřeba, tedy Charitě
Opava,“ uzavírá. „Bylo to velice milé setkání, na jehož závěr
jsme ještě návštěvu provedli po
našich nových prostorách,“ říká
Ludmila Slaninová z oddělení
marketingu Chráněných dílen
a přidává poděkování.

•Hledáme posilu do
Občanské poradny

Milá Radano, u nás budeš stále vítána
Na konci letošního ledna se po více než osmnácti letech rozešly cesty
Radany Plevové a Charity Opava. Radana Plevová působila v Charitě
Opava v pozici sociální pracovnice nejdříve v Domě sv. Cyrila a
Metoděje ve Vlaštovičkách a od roku 2011 v Občanské poradně.
S kolegyní jsme se rozloučily na konci ledna 2021, a vzhledem k
nouzovému stavu, ve kterém nelze koupit téměř nic, co se nedá sníst,
jsme se obrátily na kolegy z chráněných dílen s prosbou o pomoc
s vytvořením dárků. Ti nás nenechali ve štychu a pro oblíbenou
kolegyni vytvořili originální dárky. Loučení bylo po těch mnoha
letech těžké, ale zároveň dojemné.
Radana je úžasná kolegyně, a i když je nám líto, že se rozhodla jít
nyní jinou cestou a jít vstříc jiným výzvám, jsme rádi, že jsme ji mohli
poznat, pracovat s ní a věříme, že se budeme potkávat i nadále a naše
spolupráce nekončí. Přejeme jí, aby se jí v nové práci líbilo a byla
spokojená. U nás v poradně bude vždy vítána.
Kolegyně z OBČANSKÉ PORADNY

Nastal čas jít dál
Děkuji za osmnáct let s Charitou Opava. Byla jsem
tady spokojená, ale nastal čas jít dál. Budu moc
vzpomínat na všechny, se kterými jsem pracovala
či se kterými jsem se v Charitě Opava setkávala,
Radana PLEVOVÁ

Listárna
Můžete být
na své lidi hrdý

č. 3 - Březen 2021

která zemřela v neděli 7. února 2021.
Zejména bych vyzdvihla velice laskavý
přístup paní Aničky Burdové, která k
Vážený pane řediteli,
nám do Pusté Polomi jezdila nejčasráda bych Vám touto cestou vyjádřila těji.
poděkování za pomoc při péči o naši Vždy s maminkou rozmlouvala a snamaminku, paní Ludmilu Vlčkovou, žila se ji rozveselit, takže svou práci

vykonávala nejen profesionálně, ale
hlavně lidsky, za což jí patří od nás
velký dík.
Můžete být hrdý, že máte ve Vašem
kolektivu takové osobnosti.
Za rodinu a s pozdravem
Marcela SCHINDLEROVÁ

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!

Výběrové řízení na pozici sociální pracovnice či pracovník
na střediscích Občanská poradna a Naděje vyhlašuje Charita Opava. Jedná se o práci na
plný úvazek s předpokládaným
nástupem od 1. dubna. Podobnější informace najdete na
stránkách www.charitaopava.
cz. Životopis a motivační dopis posílejte nejpozději do 15.
března 2021 k rukám p. Evy
Pospěchové na adresu Charita
Opava, Přemyslovců 26, 747
07 Opava-Jaktař, nebo na email personalni@charitaopava.cz. Vybraní uchazeči budou
pozváni na osobní pohovor.

• Dobrovolnice na ČT 2
O tom, že studentky CARITAS-Vyšší odborné školy sociální v Olomouci Marie Hanušová a Marie Komárková
obdržely Cenu rektora Univerzity Palackého za zásluhy
v oblasti dobrovolnictví, jsme
zde již psali. Obě studentky se
loni na jaře zapojily do boje
s první vlnou koronavirové
epidemie jako dobrovolnice
v Pečovatelské službě Charity
Opava. V únoru o tom referoval také Křesťanský magazín
na ČT 2. Komu reportáž utekla, může se k ní vrátit na stránkách www.charitaopava.cz.

Poděkování
• Děkujeme za tátu

Začátkem ledna Vám volal pan
Martin, jestli by bylo možné,
abychom dostali našeho tatínka domů z nemocnice. Věděli jsme, že dny jeho života se
rychle krátí a chtěli jsme mu
splnit jeho poslední přání, aby
byl s námi doma. Víme, že spolu s panem doktorem Segetem
jste nám hodně pomohli, a
proto Vám touto cestou chci za
celou naší velkou rodinu moc
poděkovat. Za práci sestřiček z
hospice, za nepřetržitý kontakt
pana doktora se sestřičkami a
prostě za vše. Tatínka jsme bohužel doma dlouho neměli, jen
devět dnů, ale přesto díky Pánu
Bohu za to a Vám všem za pomoc. Děkujeme celá rodina za
službu, kterou dáváte lidem v
posledních dnech života. Děkujeme za tátu.
Dcera Margita HRUŠKOVÁ
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