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Dále čtěte
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CITÁT MĚSÍCE: „Člověk se nemusí bát žádné krize; měl by se obávat jen toho, aby ho v krizi neoslepilo zoufalství, ztráta naděje.“
Tomáš HALÍK, český filozof, psycholog, teolog a římskokatolický duchovní (1948)

Složili jste se Radosti na
motokavárnu! Děkujeme!

V pátek 21. května přesně ve 20:22 hodin měli klienti sociálně terapeutické dílny Charity Opava Radost opravdu velký důvod k radosti. V tu chvíli
totiž padla hranice sta tisíc korun a bylo jisté, že se jejich crowdfundingový projekt „Káva pro Radost na Hradeckém slunovratu“ podařil. Klienti Radosti dostanou díky všem přispěvatelům svou vlastní pojízdnou
motokavárnu a stanou se z nich skuteční a nefalšovaní číšníci. Na pojízdnou motokavárnu se začali lidé skládat na portálu Donio.cz 1. května a
potřebná částka se vybrala už za tři týdny. Děkujeme! Ale protože máme
v nabídce stále mnoho atraktivních cen, rozhodli jsme se projekt ještě
prodloužit. „Deset dnů pro Radost navíc“ může pojízdnou kavárnu, která
bude potřebovat také kvalitní vybavení, posunout o level výš.
Za každou korun vybranou navíc účast na tréninku BK Opava a fotka
totiž bude moci mít vysněná ka- s mužstvem, kniha Zbigniewa Czenvárna Radosti kvalitnější vybavení. dlika s věnováním, exkluzivní proA nejen to – Charita Opava by pro hlídka zámku v Raduni, fotografie
klienty Radosti ráda připravila tré- Ivana Trojana s osobním věnováním
ninkovou místnost, v níž by si mohli a mnoho dalších cen.
přípravu kávy i obsluhování nacvi- V sociálně terapeutické dílně Račovat. Umění přípravy dobré kávy dost nacházejí uplatnění lidé s psyje zde bude zdarma učit baristka chickým onemocněním a mentálkavárny Malé Café Šárka Bolatzká, ním znevýhodněním. Obsluhování
která sama přispěla do akce čtyřmi v kavárně je velmi baví, Už v roce
2016 si ji vyzkoušeli v bývalém
odměnami.
Mezi cenami, které jsou stále k mání, centru Slezanka na Horním nájsou třídenní vstupenky na Hradec- městí v Opavě v Galerijní kavárně
ký slunovrat, komentovaná prohlíd- Re-use, která zde dočasně vznikla
ka konkatedrály P. Marie, exkluzivní v rámci festivalu Landscape, před
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Naši klienti se vracejí na zámek v Raduni
Speciální program na míru pro klienty Charity Opava
připravila na červen kastelánka zámku v Raduni
Markéta Kouřilová. Už podruhé na ně čekají
prohlídky zámku i zámecké oranžerie upravené
tak, aby je mohli zvládat i se svým handicapem.
A kromě toho se zúčastní slavnostní vernisáže
vítězných snímků 13. ročníku fotosoutěže Můj svět.
Více se dočtete na straně 7.

dvěma lety si zase získali srdce návštěvníků obchodního centra Silesia
v Opavě, kde pět měsíců provozovali Kavárnu pro Radost. Loni si roli
číšníků vyzkoušeli v pojízdné kavárně na festivalu Hradecký slunovrat
v Hradci nad Moravicí. A právě zde
se zrodil nápad pořídit jim vlastní pojízdnou kavárnu. „Budou tak
moci provozovat smysluplnou činnost, která je přenese z uzavřených
prostor mezi lidi,“ říká manažerka
Charity Opava Pavlína Králová.
Projekt klientů Radosti na pojízdnou kavárnu vzbudil v uplynulém
měsíci velkou pozornost médií.
Kromě celé řady novinových článků a reportáže v Českém rozhlasu
se mu ve zpravodajství věnovala TV
Noe, TV Polar a také Česká televize, jejíž tým spolu s klienty Radosti
vidíte na fotografii u tohoto článku.
Novináře zajímala také originální
rekonstrukce pojízdné elektro tříkolky na kavárnu, na níž pracují
konstruktéři a technologové opavské firmy Hagemann, Christos Tomopulos a Jan Filip.
Vám všem, kteří jste se do projektu „Káva pro Radost na Hradeckém slunovratu“ zapojili nebo ještě
v následujících deseti dnech zapojíte, patří veliké poděkování. Věříme,
že s tak skvělými lidmi, jako jste Vy,
ho můžeme posunout ještě dále. A
zveme Vás na kávu poslední červnový víkend na festivalu Hradecký slunovrat v Hradci nad Moravicí i na
dalších akcích, kterých se budeme
díky Vám moci zúčastnit!

Více informací
najdete zde:
www.donio.cz/
nakafesradosti
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Silných chlapů je nedostatek
Před Chráněnými dílnami Charity Opava
se po přestěhování do zrekonstruovaného areálu
v Jaktaři otevírají nové možnosti. Práce je stále
dost a další přibývá. Dílny proto průběžně
hledají posily do svého týmu. Nejvíce
postrádají silné muže, kteří by zvládli
práci při demontáži těžkých praček.
Snad je budeme nacházet...

Slovo ředitele
O práci, která
je také posláním
O dobré
pracovníky je nouze všude,
sociální
služby nevyjímaje.
Také my
často vyhlašujeme výběrová řízení
na různé pracovní pozice, a často se stává, že zájem lidí zúčastnit se jich není příliš velký. Proto
nás velmi příjemně překvapil nebývalý ohlas na inzerát, v němž
jsme koncem dubna oznámili, že
hledáme tři nové kolegyně nebo
kolegy do rozšiřujícího se týmu
sociálně terapeutické dílny Radost. Přihlásilo se nám skoro sto
zájemců!
Přemýšlel jsem, čím to může být,
a napověděla mi další informace. Na Fakultě veřejných politik
Slezské univerzity v Opavě se do
studijních programů Ústavu nelékařských zdravotnických studií
také hlásí rekordní počet zájemců.
Už rok a půl procházíme krizí,
způsobenou pandemií viru covid-19. A od samého začátku ležela největší tíha zvládání těžkých
časů na lidech v pomáhajících
profesích, ve zdravotnictví a sociálních službách. Mnoho z nás
si tak najednou díky osobním či
zprostředkovaným zkušenostem
mohlo uvědomit, jak důležitou,
záslužnou a také náročnou práci
vykonávají. To se odrazilo nejen
v nárůstu prestiže těchto profesí,
ale nejspíše také ve větším zájmu
se do této záslužné práce také zapojit.
Koronavirová krize pomalu polevuje a my se opatrně vracíme
zpátky k běžnému životu. Doufejme, že se už v tak silné míře
nebude opakovat. Ale doufejme
také v to, že se z kolektivní paměti
nevytratí uznání, kterého se nyní
ve společnosti právem dostává
pracovníkům v pomáhajících profesích. Zaslouží si to, protože právě v těžkých dobách se ukazuje, že
jejich práce je také posláním.

Jan HANUŠ
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STALO SE
• Wellness centrum
je opět v provozu
Od loňského 27. prosince bylo
z důvodu vládních opatření zavřeno Wellness centrum Charity Opava. Ke své práci se mohli
maséři Wellness centra v Jaktaři
a detašovaného pracoviště na
Kylešovské ulici konečně vrátit až zkraje května. Provoz ale
podléhá řadě omezení. Uzavřena zatím zůstane sauna Wellness centra. Zákazníci se budou
muset prokázat buď PCR, nebo
antigenním testem, případně
budou muset prokázat, že byli
očkováni nebo prodělali nemoc
SARS-Cov-2. Zákazníci i maséři
také musejí mít nasazený respirátor.

• Chráněné dílny
Charity Opava na
vlnách Rádia Proglas
Půlhodinový pořad o Chráněných dílnách Charity Opava
natáčel v květnu v Jaktaři pro
Rádio Proglas reportér Antonín
Žolnerčík. Premiérově bude odvysílán ve středu 2. června, hned
druhý den bude následovat repríza. Pokud povídání s manažerem Charity Opava Tomášem
Schaffartzikem a dalšími zaměstnanci chráněných dílen propásnete, můžete si ho následně
pustit ze záznamu na webových
stránkách Charity Opava, kam
ho umístíme ihned po odvysílání.

KALENDÁRIUM
• V červnu roku 1999 proběhl
první ročník Sluníčkového odpoledne, předprázdninového
setkání s koledníky Tříkrálové
sbírky a příznivci Charity Opava. Letos bohužel neproběhne,
ale musíme doufat, že v roce
2022 se opět na dvoře ředitelství v Jaktaři potkáme.
• V červnu roku 2001 jsme v
Charitě Opava hostili skutečnou osobnost. Se zástupci Občanské poradny se sešel tehdejší ombudsman Otakar Motejl.
• Cenu Rotary Klubu si v červnu roku 2014 odnesla z finále
soutěže Začarovaná písnička
nevidomá obyvatelka Domu
pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách Iveta Dunková.
• Na velký zájem o dvě přednášky pod názvem „Máme doma
seniora“ navázala v červnu
2018 přednáška „Zdravotní a
kondiční masáže a relaxační
cvičení u seniorů“.
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Maskot jihomoravských záchranářů
je z Chráněných dílen Charity Opava

Tři velcí plyšoví psi jménem Defík opustili minulý měsíc Chráněné
dílny Charity Opava a vydali se na cestu do jihomoravského kraje.
Psa s číslem 155 na pláštěnce si jako svého maskota nechala v dílnách
ušít Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje. Velká
kopie malého psíka záchranáře bude umístěna na všech územních
odděleních jihomoravských záchranářů a bude také doprovázet lektory prevence do škol na přednášky pro děti.
Jihomoravští záchranáři s sebou v cenu, za které je vyrobí v Číně,“ říká
sanitce vozí malého plyšového psíka
záchranáře Defíka, aby dětem alespoň trochu ulehčili v zátěžových
situacích. Hračku dostanou malí pacienti proto, aby zmírnila jejich bolest a stres při ošetřování. „Malé psy
Defíky určené přímo dětem u nás ale
neděláme, nebyli jsme schopni jít pod

vedoucí marketingu chráněných
dílen Ludmila Slaninová. „Naopak
velké psy už by bylo problematičtější
z Číny dopravit do České republiky,
a tak jsme tuto zakázku získali my,“
dodává. Velké psy v dílnách ušili
právě podle předlohy malého plyšáka.
„Rádi podporujeme smysluplné aktivity,“ uvádějí ve svém zpravodaji
jihomoravští záchranáři. „Nemusí jít
o velká gesta, často stačí jednoduché
činy. Proto v letošním roce zakoupíme
pro potřeby Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje velké
Defíky, které vyrobí Charita Opava.
Nejenže podpoříme Chráněné dílny
Charity Opava, ale nyní bude Defík
na každém našem územním oddělení,“ dodávají.
Tváří této aktivity Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje se stal herec Saša Rašilov,
kterého můžete vidět na fotografii
s velkým maskotem, psem Defíkem,
vyrobeným v Chráněných dílnách
Charity Opava.

Světluška opět přišla s pomocí našim
pracovníkům se zrakovým postižením

S nákupem ochranných prostředků
teď Charitě Opava pomohl Nadační fond Českého rozhlasu z celonárodní veřejné sbírky Světluška v
rámci dlouhodobého grantového
programu Mimořádná podpora
na ochranné pomůcky a testování.
Díky příspěvku 43.955 korun mohla
Charita Opava nakoupit vedle potřebných respirátorů a nanoroušek
také dva bezdotykové dávkovače na
dezinfekci a různé dezinfekční prostředky na povrchy a ruce a úklid.
Určeny jsou pro pracovníky se zrakovým postižením v chráněných
pracovištích Wellness centrum a
Chráněné dílny Charity Opava.
Respirátory, roušky, dezinfekce, dezinfekce... Provoz středisek Cha- Světluška již pomáhá zrakově pority Opava v přísných hygienických opatřeních, která trvají už řadu stiženým klientům Charity Opava
měsíců, stojí nejen mnoho sil zaměstnanců, ale také se výrazně pro- mnoho let. Z darů Nadačního fondu
Českého rozhlasu například v Domě
dražuje.
sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách v posledních letech pořídili
speciální zvukovou střelnici, braillskou tiskárnu, počítačové programy
pro nevidomé, zařízení do nácvikové kuchyně a řadu dalších potřebných věcí a přístrojů. Děkujeme za
to!
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Výsledek Tříkrálové sbírky
definitivní: 1.667.106 korun

prodloužena až do konce dubna.
Díky tomu se lednový výsledek
Tříkrálové sbírky 2021 z částky
1.610.525 korun vyšplhal až na
konečných 1.667.106 korun.
Vybrané peníze jsou určeny seniorům a těžce nemocným lidem, o
které pečují v domácím prostředí
terénní služby Charity Opava, a
také našim klientům s mentálním
postižením a chronickým duševním onemocněním.

Zajímavé je srovnání výsledků
Tříkrálové sbírky v jednotlivých
letech. Zatímco v roce 2010 se na
Opavsku vybralo 1.170.014 korun,
v roce 2014 už to bylo 1.520.198
korun. Rok 2015 přinesl výsledek
1.692.821 korun a o rok později se
vybralo 1.901.016 korun. Magickou hranici dvou milionů korun
se podařilo dárcům na Opavsku
překročit v roce 2018, kdy Charita
Opava v tříkrálových pokladničkách napočítala 2.190.037 korun.
A tento skvělý výsledek byl opět
překonán v roce 2019 částkou
2.326.492 korun a v roce 2020
částkou 2.400.484 korun.
Byť je výsledek letošní Tříkrálové
sbírky v porovnání s loňským rokem nižší o více než sedm set tisíc korun, je nutno ho v kontextu
výjimečné situace vidět jako velký
úspěch. I tak ale Charitu Opava
propad citelně zasáhne a chybějící
finance bude muset hledat jinde.
Výnos sbírky je rozdělen podle
vnitřního klíče Charity ČR takto:
65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly,
15 % je určeno na velké diecézní
projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí a do krizového
fondu, 5 % na projekty Charity
Česká republika, 5 % jsou zákonné
režie sbírky.

Sluníčkové odpoledne, tradiční předprázdninové setkání koledníků Tříkrálové sbírky a příznivců i přátel Charity Opava, budeme
muset letos opět oželet. Charita Opava ale chystá na září na hřišti
v Kylešovicích společně s Okresním fotbalovým svazem Opava akci
Sportovní den (nejen) pro klienty, kam již nyní zve nejen tříkrálové
koledníky, ale všechny své přátele a příznivce.
Důvody, kvůli kterým Sluníčkové chom byli schopni dodržet veškerá
odpoledne nemůže proběhnout, hygienická opatření, protože tohoto
jsou letos hned dva.
tradičního setkání lidí všech gene„Nejprve si nejsme jisti, zda by- rací s dvacetiletou tradicí se účast-

ní velké množství lidí,“ vysvětluje
asistentka ředitele Charity Opava
Svatava Bláhová. „Ale i kdybychom
si na to troufli, letos připomíná areál ředitelství Charity Opava, kde
Sluníčkové odpoledne pořádáme,
jedno velké staveniště,“ dodává.
V plném proudu je totiž rozsáhlá
rekonstrukce a dostavba sociálně
terapeutické dílny Radost. Ta by
měla být hotova koncem prázdnin
a areál ředitelství změní k nepoznání.
Sportovní den (nejen) pro klienty
naplánovaný na září snad bude
dostatečnou náhradou. Také tato
akce Charity Opava, na níž si
mohou již několik let malí i velcí
účastníci vyzkoušet soutěže ve velmi netradičních disciplínách jako
například zvukové střelbě či jízdě
na dvojkole, si již našla své příznivce. „Věříme, že všem zájemcům
nabídneme v plném rozsahu stejné
zážitky, na jaké jsou zvyklí i při
Sluníčkovém odpoledni,“ uzavírá
Svatava Bláhová.

Ještě o více než sedmapadesát tisíc korun vzrostl od února do dubna výsledek letošní Tříkrálové sbírky. Zasloužilo se o to mimořádné
prodloužení sbírky o tři měsíce, během kterých bylo stále možno
přispět online do takzvané virtuální kasičky. Definitivní částka, kterou se Charitě Opava podařilo vybrat, je tedy 1.667.106 korun.
Tříkrálová sbírka probíhající letos
v čase vrcholící pandemie byla po
organizační a logistické stránce
velmi náročná. Omezení nakonec
neumožnila koledování v jednotlivých domácnostech a lidem tak
zbyla možnost přispívat pouze do
pokladniček v obchodech, lékárnách a institucích, nebo podpořit
potřebné převodem na účet. A
zatímco první možnost skončila
24. ledna, ta druhá byla výjimečně
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Sluníčkové odpoledne letos
budeme muset opět oželet

STANE SE
• Budeme vzpomínat
na otce Jožku
Vzpomínkové setkání na otce
Jožku Motyku, svého spirituála, radního, duchovního hospice Pokojný přístav, chystá na
čtvrtek 17. června ve Stěbořicích Charita Opava. Tradiční
setkání začne v 9.30 hodin mší
svatou ve stěbořickém chrámu
Narození Panny Marie, kterou
budou společně sloužit otec
Klement Rečlo a otec Petr Kříbek. Následovat bude modlitba
u památeční mohyly otce Jožky
a posezení před farou s občerstvením a povídáním. Otec Josef
Motyka tragicky zahynul na
dovolené na Slovensku v červnu 2013.

• Pouť za hospice

Zaměstnanci mobilního hospice Charity Opava Pokojný
přístav se v sobotu 12. června
zúčastní na Velehradě Národní pouti za hospice. Pořádající
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče zde připravila kromě mše svaté také
přednášky M. Svatošové a R.
Huneše na téma „Poslání hospiců v dnešním světě“.

Napsali o nás
• Hana Papežová
Miluje přírodu a všude, kde to
lze, fotografuje. Bylo tomu tak
i loni na podzim, kdy se Hana
Papežová vydala do Beskyd a k
přehradě Šance. Samozřejmě s
fotoaparátem. A výsledek? První místo ve fotografickém klání.
Soutěž s názvem Můj svět pořádá Charita Opava. Dlouholetá
spolupracovnice charitního střediska Gabriel v Zábřehu přitom
zvítězila v kategorii Jak to vidím
já. „Nad přehradou byla ještě
mlha, vykukovalo zamlžené
slunce a můj doprovod to nabudilo postavit se na hráz a z toho
vznikl tenhle zajímavý snímek,“
popisuje svůj oceněný snímek
Hana Papežová. Každopádně
nutno zdůraznit, že Hana Papežová patří k velmi aktivním
seniorům. Od roku 2007 pracuje v galerii G ve zmíněném
charitním středisku Gabriel, kde
organizuje výstavy, vernisáže, i
besedy. Všechny tyto činnosti ji
dle jejích slov nabíjejí obrovskou
energií. Zároveň se podílela na
založení Virtuální univerzity
třetího věku na Ostravské univerzitě a byla zakládající členkou Univerzitního klubu seniorů v Ostravě. JIŽNÍ LISTY,
zpravodaj městského obvodu
Ostrava-Jih (květen 2021)
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„Strašáků schovaných ve skříni se při
říká manažerka Charity Opava Pavlína Králová, která má na

Radost sídlila v areálu ředitelství
Charity Opava v Jaktaři ve dvou
budovách. Proč jste se nakonec
rozhodli pro tak velkou a náročnou rekonstrukci a dostavbu?
Důvodů pro rozsáhlou rekonstrukci a vybudování nového
vhodného zázemí bylo více. Jedním z nich je získání bezbariérového prostředí, abychom neměli
zavřené dveře pro osoby se sníženou mobilitou. Dosud jsme totiž
provozovali všechny terapeutické
dílny v nadzemních podlažích,
které byly dostupné pouze výstupem po schodišti. Dalším důvodem je získání větších prostor,
které nám umožní navýšit kapacitu služby. Neméně důležitým důvodem je také získání vhodných
prostor k novým účelům. Jak jsem
již zmínila, leží nám na srdci rozLoni v listopadu se areál ředitelství Charity Opava změnil v jedno velké staveniště. Začala stále ještě pro- voj služby a s tím spojené rozšíření
bíhající přestavba sociálně terapeutické dílny Radost, která se plánovala déle než pět let. Díky ní bude nabídky pracovních činností socimožno rozšířit materiálně technické zázemí i kapacitu Radosti, která dosud sídlila ve dvou budovách. álně terapeutické dílny.
Ty nejen že nebyly propojeny, ale nebyly ani bezbariérové. Do přestavby se Charita Opava pustila ihned
po dokončení rekonstrukce zdevastovaných prostor bývalé strojní traktorové stanice na spojené Chrá- Co nového tedy přestavba klienněné dílny Charity Opava. Obě tyto náročné akce na sebe navazovaly, protože s rekonstrukcí Radosti tům přinese?
jsme mohli začít až tehdy, kdy se z areálu ředitelství do nových prostor přestěhovaly Chráněné dílny sv.
Josefa. Po všech stránkách náročnou rekonstrukci dostala na starost manažerka Pavlína Králová, která
Uživatelé služby se mohou těšit na
se tak ze dne na den musela změnit ze sociálního pracovníka na stavebního inženýra.
krásné nové prostory, například
Představte nám, prosím, na začá- terapeutická dílna mu nabízí své až na čtyřicet osob. Je skutečně šicí dílnu, výtvarnou dílnu, dílnu
tek typického klienta sociálně te- zázemí s širokým portfoliem čin- po službě sociální prevence tako- pro práci se dřevem, cateringorapeutické dílny Radost. Kdo to ností, ve kterých může najít svou vá poptávka?
vou kuchyň či cvičnou kavárnu,
je a co mu můžeme nabídnout?
specializaci. V tuto chvíli jsou činve kterých budou mít příležitost
nosti orientované na drobné ruko- Pořadník zájemců o sociální služ- se rozvíjet v oblasti přípravy poUživatelem sociálně terapeutické dělné, výtvarné a kreativní práce. bu byl stále naplněn. Podpora so- krmů, kavárenství, v nejrůznějších
dílny Radost je dospělý člověk, V nových prostorách se chystáme ciální služby je ve většině případů rukodělných činnostech a zpracokterý by rád pracoval, ale nemá množství činností významně roz- dlouhodobého charakteru, a proto váních materiálů. Součástí „nové
odvahu si hledat zaměstnání šířit.
se na mnohé zájemce nedostávala Radosti“ bude také provozování
nebo se mu to zatím nepodařilo.
řada. Už od roku 2016 se proto mobilní kavárny, od které si sliJe mentálně znevýhodněný nebo Sociálně terapeutickou dílnu snažíme navýšit kapacitu sociál- bujeme, že usnadní proces sociálmá psychické onemocnění, chce Radost navštěvovalo už před za- ní služby tak, abychom uspokojili ního začleňování osob se znevýzískat nebo prohloubit pracov- čátkem rekonstrukce hodně kli- poptávku. To ale předpokládá mít hodněním. V nových prostorách
ní dovednosti a do budoucna se entů, nové prostory ale umožní odpovídající materiálně technické najdou uživatelé také příležitost k
ucházet o zaměstnání. Sociálně nárůst současné kapacity služby zázemí.
odpočinku v relaxační místnosti či
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rekonstrukci Radosti objevilo více,“

starost rozsáhlou přestavbu sociálně terapeutické dílny v Jaktaři
na zelené terase v zahradě. Potíže
s využíváním prostor už nebudou
mít ani osoby na vozíku, protože
nové prostory budou bezbariérové. Přesun mezi přízemím budovy
a prvním podlažím bude zajištěn
výtahem.
Každý, kdo opravoval starší dům,
dobře ví, že když se do něho začne vrtat, objeví se problémy, o
kterých předtím nevěděl. A náklady stoupají... Jaké pasti skrývaly budovy v Jaktaři?
Kostlivců schovaných ve skříni se
samozřejmě objevilo víc. Vypíchnu například, že v průběhu realizace stavby jsme zjistili, že vlhne
zdivo na západní straně budovy
a bylo nutné najít vhodné řešení.
Tím řešením je kompletní sanace
zdiva z vnitřní i vnější strany budovy B, která bude sloužit nové
Radosti. A kdybych měla jmenovat všechny další potíže, bylo by to
na dlouhý článek.
Rekonstrukce Radosti bude určitě finančně náročná. Kolik bude

stát a kde na to Charita vzala?
Celkové náklady se pohybují kolem 20 milionů korun. Projekt je z
95 % financován z evropských sociálních fondů, 5 % nákladů nese
Charita Opava. Pro financování
spoluúčasti byl letos stanoven účel
Tříkrálové sbírky, takže se dá říct,
že na novou Radost jste přispěli
Vy všichni, kteří jste v letošním
ročníku poskytli svůj dar. A za to
Vám velice děkuji. V průběhu realizace se však objevily další neočekávané vícenáklady, které je
nutné uhradit, proto budeme rádi
za každý sponzorský dar, který by
nám pomohl s financováním.

okolností. Hned po započetí prací
to byla změna v konstrukci opěrné zdi podpírající travnatý svah
v zahradě. Později nám do toho
vstoupila již zmiňovaná potřeba
sanace zdiva. A taky letošní zima
byla dlouhá a mrazivá. Dlouhotrvající mrazy a později časté deště
zdržovaly stavebníky od plánovaných stavebních kroků.

kou. To vše se odehraje na počátku
letošního října. Termín ještě bude
upřesněn.
A ještě nám, prosím, odpovězte
na jednu osobní otázku. Jaké to
je, když se ze sociálního pracovníka musí ze dne na den stát stavební inženýr?

To je těžká životní zkouška. Ale
Kdy se budou moci vrátit původ- doufám, že s pomocí podpory stavebně technického dozoru, pana
ní klienti a kdy přivítáte nové?
Kamila Neuwirtha a kolegů, kteří
Všechno směřujeme k tomu, aby- se na projektu se mnou podíleli
chom nový provoz zahájili v září nebo podílejí, tedy Tomáše Schaffartzika a sestry Samuely Louboletošního roku.
vé, ji nakonec úspěšně složím.
Chystá se na otevření nových
V České republice je téměř pra- prostor nějaká sláva?
vidlem, že se termíny ukončení
staveb stále posunují a posunují. Samozřejmě, takovou událost jaPřestavba Radosti by měla být kou bude otevření nových prostor,
podle plánu hotova koncem čer- očekávají s napětím stávající uživatelé a jejich rodiny, pracovníci
vence. Podaří se to dodržet?
sociální služby i široká odborná a
Děláme všechno proto, aby se laická veřejnost. Prvním krokem
stanovené termíny dodržely. Ale bude žehnání prostor otcem bisporučit větru dešti neumíme. Do- kupem a poté slavnostní otevření
držení termínů ohrožovalo více prostor spojené s jejich prohlíd-
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Dům sv. Cyrila a Metoděje je 25 let ve
službě lidem se zrakovým handicapem

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy vnímá většina lidí jako jednolité
středisko Charity Opava. Ve skutečnosti jsou zde poskytovány hned dvě sociální služby – chráněné bydlení a
sociální rehabilitace. Určeny jsou dospělým lidem s těžkým zrakovým postižením a lidem s lehkým mentálním
znevýhodněním z celé republiky. Dům sv. Cyrila a Metoděje byl otevřen v roce 1996 v bývalém klášteře dominikánek. Budova ale už měla v té době za sebou velmi pohnutou historii odrážející celé kruté dvacáté století.
Česká kongregace sester dominiká- války byly sestry zbaveny možnosti Ravensbrück, kde 8. prosince 1943
nek přišla do Vlaštoviček a Jarkovic vyučovat a na jejich místa nastou- zemřela.
v r. 1915. Stavbu kláštera dokončily pili němečtí učitelé. Nevraživost Útlak sester po skončení války neo dva roky později a od té doby se okupantů vyvrcholila odsouzením skončil. Z Vlaštoviček byly komuzde věnovaly výchově dětí a péči představené kláštera Marie Filome- nistickým režimem tajně brzy ráno
o ně v základní a mateřské škole a ny Dolanské za navádění k poru- v rámci Akce Ř vyvezeny 28. září
také sirotčím útulku. Během ně- šování říšských zákonů a jejím od- 1950 do Bohosudova v severních
mecké okupace v čase druhé světové vlečením do koncentračního tábora Čechách. Klášter byl znárodněn a

Služba Chráněné bydlení
poskyktuje domov i pomoc

Chráněné bydlení je pobytová služba, což znamená, že všichni její uživatelé zde nacházejí nový domov. Jsou jimi dospělí lidé s těžkým zrakovým
postižením nebo s lehkým mentálním znevýhodněním z celé republiky.
Uživatelé chráněného bydlení chtějí i přes svůj handicap žít běžným
životem - chtějí se svobodně pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost
z práce, samostatně bydlet či aktivně
trávit svůj volný čas.
Zaměstnanci je zde podporují v nabytí samostatnosti v péči o vlastní
osobu a domácnost, jako je například úklid, vaření, praní, žehlení či
nakupování, ale také hospodaření
s financemi.
Součástí služby jsou také výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně tera-

peutické činnosti či pomoc při obstarávání osobních záležitostí,
Míra nabízené podpory ale směřuje
k tomu, aby mohli žít co nejsamostatněji, nebo aby si mohli vyzkoušet a naučit se takovým dovednostem, které by jim později umožnily
bydlet zcela samostatně.
Služba chráněného bydlení je poskytována nejen v Domu sv. Cyrila
a Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách u Opavy, ale také v
Opavě na ulici U Trojice. Ve Vlaštovičkách nabízíme 17 bytových jednotek a v Opavě mohou bydlet čtyři
klienti.

postupně v něm sídlila základní škola a JZD Hraničář Loděnice. Když
sestry dostaly po roce 1989 budovu
ve Vlaštovičkách zpět v restituci,
přebíraly místo kdysi krásného kláštera polorozpadlou a vybrakovanou
ruinu. Na obnovu vybydlené nemovitosti neměly dostatek síly ani
financí, a proto ji darovaly Charitě
Opava. Od roku 1996 se zde začíná
psát nová historie, historie Domu
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené.
cc

Dům sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené

Adresa: Marie Dolanské 19, Opava, 746 01
Telefon: 553 793 401, 733 741 793 (vedoucí domu)
E-mail: vlastovicky@charitaopava.cz
Web: www.charitaopava.cz
Kontaktní osoba: Zuzana Janků

Sociální rehabilitace je
pomoc k samostatnosti

Službu sociální rehabilitace poskytujeme ambulantní a terénní formou.
To znamená, že její uživatelé již bydlí samostatně, ale do Vlaštoviček mohou docházet, nebo naši pracovníci jezdí k nim domů. Také tato služba je
poskytována dospělým osobám s těžkým zrakovým postižením a s mentálním znevýhodněním v lehkém pásmu.
Posláním sociální rehabilitace je běžně dostupné služby a naučil se s
posílit jejich základní dovednosti využitím svých schopností a dovedtak, aby dovedli žít zcela samostat- ností pracovat a sám vydělávat peníně a nebyli závislí na pomoci druhé ze. Motivován je tak k získání větší
osoby. Poskytována je osobám v ne- sebedůvěry ve vztazích s ostatními
příznivé sociální situaci, kam kromě lidmi
problémů s orientací v souvislosti se Ambulantní služba je poskytována
ztrátou zraku patří také omezení v přímo v Domě sv. Cyrila a Metoděje
sebeobsluze, osamocenost, špatné ve Vlaštovičkách u Opavy. Její terénzázemí, problémy v komunikaci či ní pracovníci dojíždějí za uživateli
nízké příjmy.
domů do Opavy a okolních vesnic.
Uživatel služby by měl zvládnout a Mezi nejčastější aktivity této služby
osvojit si vše potřebné k sebeobslu- patří nácvik prostorové orientace a
ze, aby byl co nejvíce samostatný. Ve samostatného pohybu, nácvik práce
Obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje dokonce vydávají svůj vlastní veřejném prostoru by se měl orien- s kompenzačními pomůckami, včetčasopis, ke stažení je na www.charitaopava.cz.
tovat natolik jistě, aby mohl využívat ně počítače s hlasovým výstupem.
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Na raduňském zámku chystají pro
naše klienty další Den Charity Opava

„Klienti Charity Opava byli neskutečně milí, cítila jsem z nich
radost a chuť poznávat, moc jsme se toho od nich naučili a cítila
jsem, že naše práce dává smysl,“ hodnotila kastelánka zámku v
Raduni Markéta Kouřilová akci Den Charity Opava, kterou na
raduňském zámku uspořádala loni v červnu. A hned slíbila, že
pokud to okolnosti dovolí, chtěla by podobné setkání uskutečnit za
rok znovu. Vyšlo to, a tak bude v úterý 22. června pro klienty Charity
Opava na raduňském zámku znovu připravený speciální program.
Prohlídky budou opět upraveny terapeutické dílny Radost. A na
s ohledem na různé handicapy, a prohlídky se už těší také klienti
tak se se zámkem i jeho okolím Chráněného a podporovaného
budou moci seznámit nevido- bydlení.
mí či slabozrací klienti Domu sv. „Loni jsem si během provádění neCyrila a Metoděje, klienti Mrave- vidomých klientů uvědomila, jak
nečku, kteří se pohybují pouze na často se během prohlídek používavozíčku, nebo klienti ze sociálně jí slova ´vidíte´, ´můžete vidět´ a

podobně,“ vzpomíná kastelánka
Markéta Kouřilová. „Vizualizace je
nesmírně silná, nicméně stejně tak
se dá jakýkoliv předmět popsat slovy. Navíc, pro nevidomé i vidomé
návštěvníky je stejně nejzajímavější příběh, který rozhodně vyprávět
můžeme,“ dodává.
Průvodci raduňského zámku proto upraví prohlídky tak, aby byly
pro klienty zajímavé. Pro osoby se
zrakovým hendikepem přichystají i haptické ukázky a výjimečně
jim umožní si na některé prvky
mobiliáře sáhnout. Zajímavou
dotykovou a voňavou prohlídku
umožňuje také zdejší bylinková
zahrada. Pro klienty se sníženou
schopností pohybu a orientace
zase bude připravena venkovní
bezbariérová prohlídka. Zpestřením bude pro všechny jistě možnost pořídit si fotografii s replikami dobové zbroje.
Klienty ale čeká ještě další sláva.
Součástí Dne Charity Opava na
zámku v Raduni totiž bude vernisáž vítězných fotografií třináctého
ročníku fotosoutěže Můj svět ve
zdejší oranžerii. Nejlepší snímky
zde budou k vidění v červenci a
v srpnu, tedy skoro během celé zámecké sezóny.

Oficiální založení Charity Opava
nese třicet let staré datum 5. 6. 1991

Počátek devadesátých let přinesl díky nově nastoleným poměrům
ohromný vzmach občanských aktivit a iniciativ. Řada z nich vznikala
živelně díky nadšení lidí, kteří mohli konečně v demokratické
společnosti realizovat své nápady, plány a aktivity. Nejinak to bylo
se vznikem Charity Opava, jejíž počátky sahají ještě před rok 1989.
Neoficiálně působící skupina žen ecéze nová Ostravsko-opavská
v čele s Annou Ekslerovou, která diecéze, stala se také novým zřizopomáhala se souhlasem a podpo- vatelem opavské Charity. Biskup
rou tehdejšího opavského děkana ostravsko-opavský František Vácotce Josefa Veselého potřebným, lav Lobkowicz pak v návaznosti na
začala ihned po Sametové revo- tuto změnu dekretem z 21. ledna
luci pracovat veřejně pod názvem 2001 změnil název Oblastní cha„Služba křesťanské pomoci“ a usilovat o oficiální založení Charity
Opava. Podařilo se to 5. června
1991, tedy právě před třiceti lety,
tehdy ještě pod jménem Oblastní
charita Opava.
O tom, jak legislativa v nových
podmínkách teprve dobíhala
rychle se měnící vývoj, svědčí i následující data – právní subjektivita
byla na Oblastní charitu Opava
delegována až 7. ledna 1992 a oficiální zřizovací dekret, podepsaný
arcibiskupem olomouckým Janem
Graubnerem, je datován až 26. říjnem 1993.
Poté, co 30. května 1996 vznikla
vydělením z olomoucké arcidi-

rita Opava na jeho současnou podobu. „To, jak velkou a prospěšnou
organizací se za několik desetiletí
Charita Opava stane, mne tehdy nenapadlo ani v nejdivočejším
snu,“ komentovala to v roce 2014
první ředitelka Charity Opava
Anna Ekslerová. „Představovali
jsme si převážně dobrovolnickou
občanskou iniciativu několika lidí,
kteří se snaží projevovat své křesťanství jako konkrétní osobní službu potřebným v okolí.“
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• Výbor dobré vůle
obdaroval náš
mobilní hospic

Dar třicet tisíc korun obdržel
náš mobilní hospic Pokojný přístav od Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové
v rámci projektu „Hospicová
péče v covidové době“. V náročné službě za velmi přísných
hygienických opatření jsme
za ně mohli pořídit potřebné
jednorázové rukavice, jednorázové pláště a dezinfekci.
Pracovníci Pokojného přístavu zajišťující specializovanou
paliativní péči v domácím prostředí klientů museli v době
zpřísněných epidemiologických opatření využívat ve zvýšené míře ochranné pomůcky
a dezinfekci. V měsíci únoru
se zde například v několika
rodinách potýkali s nákazou
klientů, které personál chodil
ošetřovat v jednorázových oblecích. Právě ty byly pořízeny z příspěvku Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové.
Děkujeme!

č. 6 - Červen 2021

•Denní stacionář
pro seniory přidává
hodinu, otevřeno zde
bude do 16 hodin

Komise Rady statutárního města Opavy pro
komunitní plán zasedala v našich dílnách

Na netradičním místě zasedala v pondělí 10. května Komise Rady
statutárního města Opavy pro komunitní plán. Její členové se
potkali v prostorách Chráněných dílen Charity Opava v Jaktaři.
Členové komise si tak po projednání všech pracovních bodů mohli
prohlédnout nově zrekonstruované prostory, do kterých Charita
Opava sestěhovala všechny své chráněné dílny. I s odborným
výkladem je jimi provedl zástupce ředitele Charity Opava Tomáš
Schaffartzik, který je také členem této komise. „Členové komise byli
překvapení velikostí našich chráněných dílen i šíří jejich zaměření od
likvidace nebezpečného odpadu po kompletační, šicí a keramické dílny
nebo třeba speciální laser,“ uvedl Tomáš Schaffartzik.

Motivační klub Chráněného a podporovaného
bydlení Setkávárna po dlouhé době otevírá
Od října minulého roku musel být z důvodu protikoronavirových
opatření uzavřen motivační klub Chráněného a podporovaného
bydlení Setkávárna. Po dlouhé době máme pro jeho návštěvníky
dobrou zprávu – v úterý 8. června otevíráme! Setkávárna bude opět
na Kylešovské ulici č. 10 otevřena každé úterý od 14 do 18 hodin
především bývalým klientům Chráněného a podporovaného bydlení,
kterými jsou dospělí lidé s duševním onemocněním.
„Často dnes bydlí na různých místech Opavy, ale velmi rádi se spolu
setkávají, mohou si za přítomnosti terapeutky popovídat o svých
problémech a starostech, ale také třeba oslavit narozeniny a podobně,“
vysvětluje vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení Kateřina
Víchová. Volnočasové aktivity jsou také občas zpestřeny promítáním
filmů, hraním deskových her nebo i společným výletem.

Denní stacionář pro seniory
stále zkvalitňuje své služby
a přibírá nové klienty. Hlavní novinkou je prodloužení
doby provozu tohoto střediska
Charity Opava. Od 1. června
zde bude otevřeno od 7 do 16
hodin, tedy o hodinu déle než
dosud. Již před časem se také
zvětšila vzdálenost, ze které
zaměstnanci dopraví klienty
z Opavy a z okolních vesnic
do sídla střediska na Kylešovské ulici a posléze zpět domů.
Nově tato služba platí až do
vzdálenosti patnáct kilometrů
od stacionáře. Denní stacionář sídlící na Kylešovské ulici
v Opavě je zařízení rodinného
typu, které nabízí seniorům od
60 let věku bohatý program i
odbornou péči. Samozřejmostí jsou různá kondiční cvičení,
pracovní činnosti, mezigenerační setkávání a všemožné
společenské aktivity. Klienti
mají k dispozici nově zřízenou
relaxační místnost. „Novinkou
jsou také modernější metody
aktivizačních programů, jako
je například trénování paměti, programy k zlepšení fyzické
i psychické kondice klientů, to
vše pod vedením zkušených terapeutů,“ vyjmenovává dále
vedoucí střediska Jana Řehulková.
Bližší informace najdete na
stránkách www.charitaopava.
cz, v případě zájmu můžete
kontaktovat vedoucí Janu Řehulkovou na tel. čísle 603 731
845 nebo na mailu rehulkova@
charitaopava.cz.

Listárna
Rádi bychom si pořídili
ruské kuželky

Obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje mají možnost se ve svém volném
čase věnovat mimo jiné i různým
hrám. Doposud máme v našem chráněném bydlení k dispozici například
některé stolní hry, jako je upravený
scrabble v Braillově písmu, showdown, což je speciální stolní tenis pro

osoby se zrakovým postižením, nebo
také zvukovou střelbu, při které si mohou klienti zlepšovat sluchovou orientaci a k tomu si zastřílet.
Aktuálně plánujeme rozšířit výběr her
pro naše klienty o ruské kuželky, na
které sháníme peníze. Pokud byste se
chtěli finančně zapojit, můžete to učinit prostřednictvím bankovního účtu
154871941/0300, var. symbol 22.

Více informací o finančních darech
najdete na stránkách www.charitaopava.cz pod záložkou “Pomáhejte
s námi” nebo u vedoucí Zuzany Janků na tel. čísle 733 741 793 či e-mailu
janku@charitaopava.cz.
Marie KOŘÍNKOVÁ, Dům sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách
u Opavy

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!
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