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CITÁT MĚSÍCE: „Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra.“
Henry David THOREAU, americký autor a přírodovědec (1817-1862)

Lidé oplatili Pokojnému
přístavu pomoc v nouzi

Na kole k Vám nedojedeme! To hlásal slogan kampaně, pro kterou se nechal portrétovat celý tým hospice.
Velká vlna solidarity a krásná gesta lidské vzájemnosti následovala poté,
co mobilní hospic Charity Opava Pokojný přístav zveřejnil prosbu o pomoc při získání financí na pořízení automobilu pro novou zdravotní sestru. Za několik týdnů se na účtu Pokojného přístavu nasbíralo neuvěřitelných 510 tisíc korun, přičemž další příspěvky stále přicházejí. A nejen to
- mobilní hospic dostal návdavkem darem starší Fábii od kněze Bohumila
Víchy ze Skřipova.
Pokojný přístav se s prosbou o po- obětavé pomoci tisícům lidí v těžkých
moc obrátil na veřejnost poslední chvílích se teď Pokojnému přístavu
týden v dubnu. V hospici, který za vrátilo, když pomoc potřeboval sám,“
patnáct let své existence doprovodil říká ředitel Charity Opava Jan Hav domácím prostředí v posledních nuš. Kromě vybrané částky totiž na
dnech života téměř dva tisíce lidí několika místech lidé spontánně
z Opavska, totiž museli poslední do- vybírali peníze mezi sebou v práci
bou z kapacitních důvodů odmítat nebo uspořádali bazar, jehož výtěklienty.
žek věnovali mobilnímu hospici.
Aby mohli vyhovět všem zájemcům, A nejen to. „Když jsem ve zpravodajpřijali novou zdravotní sestru, která ství TV Noe viděl, že Charita Opava
ovšem ke své práci potřebuje auto, potřebuje osobní auto, rozhodl jsem
na jehož pořízení neměl hospic fi- se jí věnovat to své,“ napsal mobilnance.
nímu hospici otec Bohumil Vícha.
„Tento nádherný výsledek svědčí také „Už s ním totiž nemohu jezdit kvůli
o tom, že náš mobilní hospic se u ve- špatnému zraku,“ dodává.
řejnosti těší velké prestiži. Mnoho let V týmu mobilního hospice je nyní
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ČERVEN

Konference proběhla po dvou letech

šest sester, které dosud disponovaly
čtyřmi automobily. Díky skvělému
výsledku akce zde nastane optimální situace. Zdravotní sestry si pro
svou práci pořídí nové auto, a darovaný starší automobil jim velmi
pomůže, protože ho budou moci
používat k administrativním jízdám
na šetření situace u nových klientů.
Bankovní účet Pokojného přístavu
ale zůstává i nadále otevřený. Charita Opava ho využije k zakoupení
kyslíkového ventilátoru a dalšího
vybavení pro lékaře i pro samotný
provoz mobilního hospice, který je
finančně velmi náročný.
„Z celého srdce děkujeme všem dárcům, jejich pomoci si velmi vážíme
a je pro nás také vzpruhou i závazkem do další práce. Můžete se na nás
spolehnout,“ vzkazuje všem lidem,
kteří se na krásném výsledku podíleli, vedoucí Pokojného přístavu Eva
Mertová.

ČERVEN
Trápí nás praskající vodovodní trubky

Vytrvale a dlouhodobě nás trápí nedobrý
Konferenci na téma psychosomatika pod názvem
technický stav budovy na Kylešovské ulici č. 4, kde
„Řeč duše prostřednictvím těla“ uspořádala v úterý
31. května služba Fénix střediska Naděje – střediska sídlí naše terénní služby, Denní stacionář pro seniory a detašované pracoviště Wellness centra.
krizové pomoci. Konference určená pro odbornou
Už po několikáté nám zde například způsobila
veřejnost se uskutečnila v Kulturním domě Psychiatnemalé problémy prasklá vodovodní trubka.
rické nemocnice v Opavě a uspořádat se ji podařilo
V současné době jednáme s pronajímatelem
poté, co musela být v předchozích dvou letech
o opravách, snad budeme úspěšní.
dvakrát přeložena z důvodu epidemie covidu-19.

Slovo ředitele
Děkujeme!

Když jsme
se
před
měsícem a
půl v Charitě Opava
rozhodovali, zda se
obrátíme
na veřejnost s prosbou o finanční
pomoc na zakoupení automobilu
pro zdravotní sestru mobilního
hospice Pokojný přístav, byli jsme
si dobře vědomi toho, že na to
není vůbec vhodná doba. Lidé přispívali v různých sbírkách na pomoc napadené Ukrajině rekordní
částky, zároveň ale na mnohé
začaly citelně dopadat důsledky
zdražování energií a následně i
zboží a služeb. Nebude naše prosba o příspěvek na pořízení automobilu odsouzena k neúspěchu?
Jenže i přes tyto pochybnosti jsme
neměli na výběr – automobil naše
nová sestra pro svou práci potřebovala velmi nutně, ale na jeho
pořízení jsme finance v rozpočtu
nenašli. Na účet naší akce začaly
ihned přicházet peníze od stovek
dárců a částka, kterou jsme potřebovali vybrat, byla už zanedlouho
na dosah, takže jsme mohli začít
uvažovat i o potřebném vybavení
zdravotnickou technikou. I proto
necháme náš účet i nadále otevřený pro pomoc na pořízení dalšího
potřebného zdravotnického materiálu i finančně náročný provoz.
Náš mobilní hospic nezištně pomáhá lidem v těžkých chvílích už
patnáct let. Velký ohlas na naši
prosbu svědčí o tom, jak dobré
jméno jeho tým za tu dobu získal. Tato naše akce nemohla dopadnout lépe. Kromě potřebných
financí jsme zjistili, že lidé na
Opavsku práci Pokojného přístavu oceňují a že si jí váží. A že ji
považují za natolik potřebnou, že
jsou ochotni pomoci i za okolností, které pro ně nemusí být právě
příznivé. Chtěl bych všem z celého srdce poděkovat. Vaší podporu Vám budeme nadále vracet
v našich službách. Můžete se na
nás spolehnout, tak jako my jsme
se mohli spolehnout na Vás.

Jan HANUŠ
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STALO SE
• Byli jsme na fotbale

Pětatřicet klientů i zaměstnanců
Charity Opava mohlo ve středu
11. května navštívit fotbalový zápas SFC Opava s FK Ústí
nad Labem díky volným vstupenkám, které nám už podruhé
poskytl Slezský fotbalový klub.
Děkujeme!
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Na zámku se bude cvičit
jóga pro Pokojný přístav

• ISOTRA nám opět
pomohla s žaluziemi
Šicí a keramickou dílnu v Chráněných dílnách Charity Opava
vybavila sponzorsky horizontálními žaluziemi firma ISOTRA.
Celkem jsme dostali šestadvacet
žaluzií v hodnotě přes dvacet
tisíc korun. Je to již podruhé,
co tato firma bezplatně dodala
i namontovala žaluzie do nových prostor chráněných dílen v
Jaktaři. V tuto chvíli tak máme
krytí před ostrým sluníčkem ve
všech prostorách dílen, kde jsme
to potřebovali. „Děkujeme,“
vzkazuje Tomáš Schaffartzik
spolu se zaměstnanci Chráněných dílen Charity Opava.

KALENDÁRIUM
• První Sluníčkové odpoledne proběhlo v Charitě Opava
v červnu 1999.
• V červnu roku 2001 jsme
v Charitě Opava měli tu čest
hostit skutečnou legendu. Se
zástupci Občanské poradny se
sešel ombudsman Otakar Motejl.
• Při povodních, které udeřily
na Českou republiku, pomáhala v červnu roku 2009 také
Charita Opava.
• Přesně 130 reflexních pásků se v Charitě Opava vybralo
v červnu 2018 při sbírce pro
Ukrajinu, kterou vyhlásila Diecézní Charita ostravsko-opavská. Reflexní prvky, které na
neosvětlených komunikacích
mohou zachraňovat životy,
jsou v odlehlejších oblastech
na Ukrajině nedostatkovým
zbožím.
• Celkem 112.555 korun na
pořízení pojízdné kavárny pro
klienty sociálně terapeutické
dílny Radost se podařilo vybrat
v červnu loňského roku přispěvatelům crowdfundingové
akce s názvem Káva pro Radost
na Hradeckém slunovratu. Organizoval ji festival Slunovrat.

Pro mobilní hospic Pokojný přístav bude určen výtěžek akce „Jóga v
kouzelném prostředí zámku v Hradci nad Moravicí“, který pořádá v
úterý 21. června od 18 hodin známá opavská cvičitelka a majitelka
opavského studia SPORT PERFEKT Věra Hrušková.
Chystané benefiční cvičení jógy
není první akcí, kterou Věra Hrušková podpořila Pokojný přístav.
Před několika lety to byla také charitativní akce „Zumbatón“. Impulsem k akci byla smutná událost.
Věře Hruškové zemřela maminka,
o kterou v posledním období pečovaly sestry charitního hospice.
„Bez Pokojného přístavu bychom v
konečné fázi nemoci péči o maminku

se sestrou samy nezvládly,“ svěřila se
tehdy známá cvičitelka. Na oplátku
nyní pořádá pro Pokojný přístav již
druhou dobročinnou akci.
Vstupné na lekci, na kterou je možno dorazit bez objednání, je dobrovolné, přičemž celý výtěžek je určen
pro charitní mobilní hospic Pokojný
přístav. V případě nepřízně počasí
se akce nekoná, sledujte proto raději stránky www.verahruskova.cz,
www.sportperfekt.cz. Studio SPORT
PERFEKT se specializuje na cvičení pro ženy a odborné poradenství
v oblasti výživy a sportu.

Zajímavou a inspirativní návštěvu Slezského zemského muzea
v Opavě absolvovali klienti denního stacionáře Mraveneček. Prohlídka připravená na míru lidem s handicapem byla v pořadí již
druhá svého druhu, kterou pro Charitu Opava připravila muzejní
edukátorka Lucie Vlková.
Tou první byla dubnová prohlídka, klienti jsou lidé s kombinovaným,
která byla určena nevidomým tedy tělesným a mentálním
klientům Vlaštoviček. A také handicapem.
prohlídka
pro
Mraveneček „Milá paní průvodkyně nám na
zohledňovala skutečnost, že úvod povyprávěla o muzeu a

ukázala nám různé exponáty, které
si klienti mohli i osahat. A pak jsme
postupně sjeli výtahem do suterénu
do říše zvířat,“ popisuje vedoucí
Mravenečku Jana Konopková.
Malý problém, kterým byla obava
jednoho z klientů z uzavřeného
prostor výtahu, se podařilo rychle
zvládnout, a tak mohla začít
prohlídka exponátů. „Dozvěděli
jsme se plno zajímavostí o ptácích,
rybách a dalších zvířatech,“ dodává
Jana Konopková. „Rádi přijdeme
znovu a necháme se provést zase
další částí muzea,“ dodává spolu s
díky Slezskému zemskému muzeu
za pozvání.
A aby byl ten den pro klienty
co nejlepší, zarezervovali si
Mravenečci po návštěvě muzea
místo v restauraci Plzeňka, kde si
dali oběd.
„Jídlo bylo výborné, obsluha skvělá,
všechno pro nás bylo dopředu
nachystáno, tak můžeme všem jen
doporučit. Určitě jsme tam nebyli
naposledy,“ pochvaluje si Jana
Konopková.

Setkání v kouzelném prostředí zámku v Hradci nad Moravicí proběhne
u příležitosti mezinárodního dne
jógy. „Sejdeme se na travnaté ploše
pod Bílou věží v zahradě zámku v
Hradci nad Moravicí a čeká nás lekce
jógy pro všechny, kdy na vlně dechu
propojíme tělo s přírodou tak, abyste
se cítili skvěle plní energie a vnitřní
harmonie,“ zve všechny zájemce
Věra Hrušková.

Mravenečci si užili speciální
prohlídku v opavském muzeu
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Konference o sdílení v práci
s lidmi s duševními problémy

Projekt HelpEx měl původně v plánu šest pracovních setkání v jednotlivých zemích partnerů, což bohužel
zásadně znemožnila pandemie covidu-19. Fyzicky se tak uskutečnilo pouze první setkání v roce 2019
v Mnichově a další se musela přesunout do online prostoru. Díky
polevující pandemii mohlo letos
v březnu proběhnout alespoň setkání v Miláně, kterého se zúčastnili
také zástupci Charity Opava.
Vstup na konferenci, která proběhne v prostorách Slezské univerzity
na Bezručovém náměstí v Opavě, je
zdarma, pro účastníky bude zajištěMezinárodní konferenci o práci s osobami s duševními onemocno občerstvení.
něními pořádá 21. června dopoledne Charita Opava ve spolupráci
se Slezskou univerzitou. Její název zní „HelpEX – Práce s osobami
s duševními onemocněními: klíč ke sdílení a inkluzi“ a proběhne
v rámci mezinárodního evropského projektu HelpEx, kterého se
Charita Opava účastní již dva roky.
Kromě Charity Opava jsou součástí máhat lidem se stejnými zdravotníprojektu také partneři z Německa, mi problémy. Tomuto tématu bude
Itálie, Francie, Polska a Malty. Jeho věnována také konference, kde bude
cílem je vznik nadnárodních po- celý projekt představen, o což se postupů vzdělávání tzv. peerů, tedy starají Lucie Trunečková a Kateřina
sociálních pracovníků, kteří si sami Víchová z Charity Opava. Z Itálie
prošli psychickým onemocněním a přijede s referátem účastník projekmohou díky této zkušenosti lépe po- tu Andrea Ascari.

Charita Opava se bude opět
prezentovat na Slunovratu

Charita Opava bude opět součástí festivalu Slunovrat, který letos
neproběhne na rozdíl od předchozích let v Hradci nad Moravicí, ale
v řadě historických budov v centru Opavy. V termínu od čtvrtku 23.
do soboty 25. června se zde budou prezentovat Chráněné dílny Charity Opava a sociálně terapeutická dílna Radost. Po celou dobu také
bude svou lahodnou kávu nabízet Kavárna pro Radost.
Festival Slunovrat každý svůj roč- prostředí parku kolem Ptačího vrník spojuje s charitativní akcí. chu v Opavě rovnou celou Zónu
Uspořádal například úspěšnou charitní inspirace. Ve spolupráci
crowdfundingovou sbírku na elek- s komunitním plánem Opavy se v
trický invalidní vozík pro klientku ní představí řada organizací, které
Domu sv. Cyrila a Metoděje bás- se v neziskovém sektoru věnují
nířku Helu Jombíkovou, a podílel sociální a charitativní práci. V nese také na sbírce na pojízdnou mo- placené zóně čeká na návštěvníky
tokavárnu klientů Radosti.
celá řada vystoupení i nabídka
Letos Slunovrat uvede v krásném různých výrobků a občerstvení.

Chráněné dílny Charity Opava
nabídnou své originální keramické, šité a další výrobky, stánek Radosti kromě svých výrobků přijde
také s různými aktivitami pro děti.
Zóna charitní inspirace se zde
přirozeně promísí s gastrozónou,
dětskou zónou i pódii vystupujících umělců. Festival Slunovrat
tak bude moci opět ukázat, že boří
nesmyslné bariéry nejen mezi hudebními styly, ale také mezi lidmi s
handicapem a ostatní společností.
Hostem Zóny charitní inspirace bude moderátor a publicista
Jeroným Janíček, který za knihu
„Když úzkost bolí“ o úzkostných
poruchách obdržel Cenu České
neuropsychofarmakologické společnosti.
Besedovat bude o problematice
dramatického nárůstu úzkostných
poruch, depresí a sebepoškozování dětí a mladistvých v době koronakrize.
Za zmínku stojí také fakt, že naše
chráněné dílny vyrábějí pro Slunovrat značnou část reklamních
předmětů, počínaje dárkovými
vstupenkami přes originální trička
s potiskem.
Podrobný program festivalu najdete na stránkách www.hradeckyslunovrat.cz.

STANE SE
• Zveme do Opravárny
Od loňského listopadu je každou první sobotu v měsíci otevřená takzvaná „Opravárna“,
ve které Vám technik zdarma
diagnostikuje pokažené elektro a v případě menších závad
ho rovnou opraví. Větší opravy pak nacení, abyste se mohli
rozhodnout, zda se Vám vyplatí. Nejinak tomu bude v sobotu
4. června, kdy bude od 9 do 17
hodin technik opět k dispozici
v zelené kontejnerové sestavě
před areálem Chráněných dílen
Charity Opava na ulici Přemyslovců č. 37 na konci Jaktaře. Připomínáme, že technik
opraví nejen menší elektrospotřebiče, jako jsou varné konvice, žehličky, fény, televize nebo
mikrovlnky, ale také pračky,
lednice či myčky. Tyto opravy
budou zpoplatněny a dodány v dohodnutých termínech.
Na podrobnostech je možno se
dopředu domluvit s technikem
Opravárny panem Wallinem
na tel. čísle 799 510 480. Řešit
ale nemůže opravy mobilních
telefonů a tabletů. Seznam bezplatných oprav i těch, které jsou
zpoplatněny (např. cenou za
náhradní díly) najdete na webu
Charity Opava v aktualitách.

• Pouť Charit v Ostravě
Diecézní pouť Charit ostravsko-opavské diecéze proběhne ve středu 1. června 2022 v
katedrále Božského Spasitele
v Ostravě. Pořadatelé chtějí poděkovat všem, kteří mají
blízko k Charitě a charitnímu
dílu. Pouť začíná v 10 hodin
bohoslužbou celebrovanou biskupem Martinem Davidem, v
dalším programu je například
přednáška Mons. Václava Slouka na téma poslání charitní
práce.

Napsali o nás
• Hasíci pomáhají
Do základní výbavy hasičských aut
v České republice nepatří jen hadice,
motorové pily nebo dýchací přístroje.
V kabině řidiče je malá přihrádka a
v ní zelení plyšoví dráčci s červenými
helmami, kterým se říká Hasíci. Jejich
výhradním výrobcem a dodavatelem
jsou už mnoho let Chráněné dílny
Charity Opava. Hasíci pomáhají hasičům v celé republice nejen při preventivních výchovných přednáškách na
školách, ale také při ostrých zásazích,
při kterých potřebují snížit stres dětí.
Opavský a hlučínský Deník,
4. května 2022
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Ve Stěbořicích budeme vzpomínat
a děkovat za otce Jožku Motyku

Na otce Jožku Motyku budou zaměstnanci a klienti Charity Opava vzpomínat ve středu 22. června. Ve Stěbořicích, kde byl otec Jožka až do své
tragické smrti v červnu roku 2013 duchovním správcem, se dopoledne
potkají na mši svaté a navazujícím setkání na faře.
Vzpomínkové setkání na otce Jož- Charity Opava a také duchovním
ku, který byl spirituálem a radním mobilního hospice Pokojný přístav,

pořádáme již od roku 2014. I když
otci Jožkovi nebylo dopřáno mezi
námi pobýt příliš dlouho, stále na
něj v Charitě Opava vzpomínáme
s úctou a láskou.
Stěbořický Orel také ve spoluprá-

ci se zdejší farností pořádá rovněž
od roku 2014 běžeckou soutěž Memoriál otce Jožky na trasách 4 a 10
kilometrů, které se účastní několik
stovek závodníků.
Letošní vzpomínkové setkání otevře v 9.30 hodin mše svatá, kterou
budou ve stěbořickém kostele Narození Panny Marie sloužit stěbořický
kněz otec Klement Rečlo spolu s otcem P. Kříbkem.
Následovat bude modlitba u vzpomínkového místa na otce Jožku, které je součástí romantického parku
a areálu s chodníčky a jeskyní pro
sochu Panny Marie, které Jožka Motyka za svého života kolem kostela a
fary vybudoval.
Zveme všechny zaměstnance a klienty, aby přišli vzpomenout na otce
Jožku i jeho odkaz. Po mši a krátké
pietě se pak můžeme těšit na přátelské posezení v nově zrekonstruované bývalé stodole vedle stěbořické
fary.

Pamětní desku na faře odhalí v neděli 26. června farníci z Jaktaře P. Aloisi
Šebelovi, který působil mezi dvěma světovými válkami jako kaplan v Kateřinkách a jako farář v Jaktaři. Pamětní deska, jejímž autorem je sochař
Daniel Klose, bude odhalena u příležitostí výročí osmdesáti let mučednické smrti Aloise Šebely v koncentračním táboře v Osvětimi.

předcházet mezifarní fotbalový zápas na orelském hřišti v Jaktaři.
V neděli 26. června začnou oslavy v
9.30 hodin mší svatou v jaktařském

kostele. Po ní bude následovat odhalení pamětní desky na faře. Ve 14.30
hodin proběhne farní den na zahradě jaktařské fary.

V Jaktaři odhalí pamětní desku P. Aloisi Šebelovi

Alois Šebela, který byl mimořádně
aktivní v církevním i společenském
životě, byl farářem v Jaktaři jmenován v roce 1928 a působil zde deset
let.
Po podpisu mnichovské dohody
opustil svou farnost, odstěhoval se
do Kroměříže a věnoval se jako ředitel kněžskému svépomocnému hospodářskému sdružení Unitas. Dne
5. října 1941 byl zatčen, převezen

do Brna a koncem ledna 1942 byl
poslán do koncentračního tábora
Osvětim, kde 9. února 1942 zahynul.
Urna s jeho popelem byla odeslána
do Kroměříže a uložena do kněžského hrobu na místním hřbitově.
Farnost sv. Petra a Pavla v Jaktaři si
bude památku otce Šebely připomínat poutní slavností celý víkend.
Slavnostnímu odhalení pamětní
desky bude v sobotu 25. června

Vlaštovičky podpořily akci „Spolu ruku v ruce“

Navrátila. Akce se zúčastnili také
klienti a zaměstnanci Domu sv.
Cyrila a Metoděje.
Veřejné setkání probíhalo formou
zážitkových workshopů, v nichž
různé sociální služby přibližovaly
zájemcům život člověka s postižením. „Chráněné bydlení ve Vlaštovičkách připravilo zvukovou střelbu,
která byla velkým tahounem nejen
pro děti, ale i pro dospělé,“ říká vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje
Zuzana Janků. Návštěvníci akce si
ale mohli na stanovišti také zahrát
hmatové pexeso, vyzkoušet si zvukové hodinky nebo nalít si do hrnku
Pod názvem „Spolu ruku v ruce“ proběhla v sobotu 14. května v ostrav- nápoj se zavřenýma očima. Mnozí
ském Trojhalí Karolina akce, která si klade za cíl upozornit na důležitost také využili možnost nechat si naa přínosy neformální domácí péče o potřebné.
psat své jméno v Braillově písmu.
Veřejné poděkování domácím slezský kraj pod záštitou náměstka Celá hojně navštívená akce, na
pečovatelům pořádá Moravsko- hejtmana pro sociální oblast Jiřího které například vystoupili zpěvák

Sebastian, skupina DESmod či Cirkus trochu jinak, se podle klientů
z Vlaštoviček velmi vydařila. „Děkujeme paní Evě Pyrtové za možnost
zde prezentovat naši službu,“ vzkazuje Zuzana Janků.
„Neformální péče je enormně náročná, proto chceme všem, kteří doma
pečují o blízkého člena rodiny se
sníženou soběstačností, poděkovat a
podpořit je. Jejich přístupu si upřímně ceníme a přejeme si, aby byli inspirací i pro ostatní,“ dodal náměstek Jiří Navrátil, který se během akce
zastavil na kus řeči také u stanoviště
Vlaštoviček.
Výtěžek z této akce, která měla kromě osvětového i benefiční charakter,
je určen pro organizace Tandem
Duha z Karviné a ANGELMAN CZ
z Bohumína.
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ROZHOVOR MĚSÍCE

„Ženy mají mezi zaměstnanci Charity
Opava jasnou převahu nad muži,“
říká Eva Pospěchová, vedoucí personálního úseku Charity Opava

Jak jsem již říkala, často také poptáváme dělnice či dělníky do
chráněných dílen. Odtud totiž
často a z různých důvodů zaměstnanci odcházejí – jejich zdravotní
handicap jim již nedovolí pracovat, nebo si naopak najdou novou
práci nebo také odcházejí na jiné
pozice mimo Charitu Opava.
Jaká je věková struktura zaměstnanců Charity Opava?
Nejvíce, konkrétně 102, nás je ve
věku od 41 do 50 let. Následuje kategorie od 51 do 60 let, ve které se
nachází 97 zaměstnanců. Ve věku
od 21 do 30 let máme 14 zaměstnanců, v kategorii od 31 do 40 let
65 zaměstnanců a ve věku nad 61
let zaměstnáváme 16 lidí.

Statistika má nejen cenné údaje, ale vůbec nemusí být nuda. Tak jako v případě údajů o zaměstnancích
Charity Opava. Je už nás totiž opravdu hodně, tak moc, že se navzájem ani nemůžeme všichni znát. Kolik nás vlastně v Charitě Opava pracuje žen a kolik mužů? Kolik nám je let? A kdo zde vlastně hledá a nachází zaměstnání? Když některé z těchto údajů zazněly v polovině května na poradě vedoucích středisek,
řekli jsme si, že by určitě zajímaly i čtenáře Domovníku. Odpovědi nám poskytla vedoucí personálního
úseku Charity Opava Eva Pospěchová.

Co ještě prozradí o našich zaměstnancích další údaje? Jaké je
například jejich vzdělání?

Od základního až po vysokoškolské. Základní vzdělání má 34
lidí, 127 našich zaměstnanců je
vyučených, středoškolské vzdělání absolvovalo 88 osob. Vyšším
práce a šest dohod o pracovní čin- odborným vzděláním disponuje
8 zaměstnanců a vysokoškolským
nosti.
Letos k nám do práce zatím na- 31 osob.
stoupilo 24 zaměstnanců, přičemž
největší množství, celkem 17 z Činnost Charity Opava stojí v
nich našlo zaměstnání v chráně- mnoha oblastech i na práci dobných dílnách. Pracovní činnost rovolníků? Máte údaje i o nich?
naopak ukončilo 20 zaměstnanců,
přičemž opět převažovali zaměst- Ano, evidujeme i práci dobrovolnanci z chráněných dílen, kterých níků. Například v roce 2021 vypomáhalo v Charitě Opava celkem
odešlo 12.
Zajímavé jsou ale také údaje 716 dobrovolníků, kteří odpracoo tom, jak dlouho u nás lidé pra- vali celkem 3838 hodin. Z toho
cují. Do pěti odpracovaných let je 700 dobrovolníků z Tříkrálové
máme 176 zaměstnanců, do deseti sbírky, kteří dohromady odpracolet 33 zaměstnanců, do patnácti let vali tři tisíce hodin.
36 zaměstnanců a do dvaceti let 34
zaměstnanců. No a déle než dvacet Na zdejším personálním úseku
let spojilo s Charitou Opava svůj pracujete už dvacet let. Jak se za
tu dobu změnila administrativa?
pracovní život dokonce 15 lidí.

Kolik nás v Charitě Opava vlast- svým handicapům asi často stoně pracuje?
nají. Jaká je mezi zaměstnanci
Charity Opava nemocnost?
„K 10. květnu letošního roku jsme
měli celkem 293 zaměstnanců. Za- Ano, máte pravdu, velká nemocjímavostí je to, že z tohoto počtu je nost je naším problémem. Jen
202 žen. Takže máme převahu...“ loni jsme například evidovali 1259
nemocenských. A k tomu je zapoDůležitou částí poslání Charity třebí připočíst 68 pobytů na ošetOpava je to, že chceme nabízet řovném a 42 pobytů na krizovém
práci osobám se zdravotním po- ošetřovném. Na této situaci se postižením. Kolik takovýchto lidí depsala epidemie covidu-19.
zaměstnáváme?
To bylo loni, jak si na tom stojíJe to většina z celkového počtu. me letos?
Osob v prvním a druhém stupni
invalidity a zdravotně znevýhod- V letošním roce zatím evidujeme
něných osob zaměstnáváme 128, ke konci dubna 502 nemocendalších 48 našich zaměstnanců je ských, 30 případů klasického ošetve třetím stupni invalidity. Takže řovného a dva případy krizového
celkově zaměstnáváme 176 osob ošetřovného.
se zdravotním postižením.
Na řadu míst také pořádáte výběJak jsme na tom s fluktuací? Ko- rová řízení. Kolik jich musíte za
Kde většinou tito lidé nacházejí lik lidí ročně odchází a kolik jich rok zvládnout?
zaměstnání?
naopak přijímáme?
Za loňský rok jich bylo čtrnáct,
Je to převážně v Chráněných díl- V loňském roce nastoupilo do letos zatím pět. Nejvíce hledáme
nách Charity Opava, ale ojediněle Charity Opava 46 zaměstnanců, nové sociální pracovníky, což je
také v dalších střediscích.
pracovní poměr naopak ukončilo dáno tím, že jejich týmy jsou mla48 zaměstnanců. Kromě toho jsme dé a ženy často odcházejí na maTito lidé ovšem vzhledem ke uzavřeli třicet dohod o provedení teřskou dovolenou.

Narostla skoro až na trojnásobek.
Na úřady dnes musíme dodávat
velké množství dokladů a dokumentů, které po nás před dvaceti
lety nikdo nepožadoval. Nárůst
byrokracie je opravdu značný. Ale
snažíme se ho zvládnout. Odměnou je nám to, že naše práce pomáhá lidem, kteří pomoc skutečně
potřebují.
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ZVEME VÁS NA SLUNÍČKOVÝ DEN S RADOSTÍ!

č. 6 - červen 2022

SLUNÍČKOVÝ DEN S RADOSTÍ
Oslavte s námi v pátek 17. června 2022
30 let sociálně terapeutické dílny Radost!

Sluníčkové dopoledne s Radostí
Dopolední program pro pozvané hosty

Sluníčkové odpoledne s Radostí

Rodinná slavnost pro širokou veřejnost: tvořivé dílničky s Radostí, skákací
hrad, zvuková střelba, malování na obličej, dobré jídlo a pití. Atrakce zdarma!
14.30: Zahájení
14.45: Autogramiáda a soutěž s basketbalisty BK Opava
15.15: Vystoupení dětí z MŠ Jaktař
15.45 a 17.00: Vystoupení mažoretek Banimo
16.15: Koncert Petra Cieplého

Charita Opava, Přemyslovců 26, Opava-Jaktař

č. 6 - Červen 2022

PUBLICISTIKA

Zveme malé i velké na
Sluníčkový den s Radostí!

Dvakrát za sebou musela v předchozích letech Charita Opava zrušit
Sluníčkové odpoledne, tradiční setkání, během kterého se vždy
koncem června na dvoře ředitelství v Jaktaři potkávají pracovníci,
klienti, dobrovolníci, tříkráloví koledníci a další příznivci opavské
Charity. Letos proto nabídne v pátek 17. června místo Sluníčkového
odpoledne rovnou celý Sluníčkový den s Radostí. A určitě bude stát
za to!
Sluníčkový den s Radostí přinese ristické a kuchařské dovednosti,
opět rodinnou veselici na oslavu naučit se pracovním postupům při
blížících se prázdnin i začátku práci se dřevem, keramikou, textiléta. Zábava pro malé i velké se lem, voskem a dalšími materiály.
letos ponese v duchu připome- Právě sem pozve v dopoledních
nutí třiceti let vzniku sociálně hodinách Charita Opava na proterapeutické dílny Radost, jejíž hlídky a slavnostní setkání bývalé
zrekonstruované prostory sídlí zaměstnance, sponzory a samov areálu ředitelství Charity Opava zřejmě také klienty a jejich rodiče
na ulici Přemyslovců 26 v Jaktaři. či opatrovníky.
Radost totiž dostala k třicátým Širokou veřejnost pak přivítá řenarozeninám zcela nové prostory, ditel Charity Opava Jan Hanuš ve
ve kterých mohou uživatelé soci- 14.30 hodin a odstartuje tak odpoálně terapeutické dílny získat ba- ledne plné tvořivých dílne a aktivit

pro děti a mnoha atrakcí, tradičně
spojených s bohatým občerstvením. Na děti čeká i drobný dáreček
z tomboly. Velkým lákadlem bude
nepochybně účast basketbalistů
BK Opava v čele s trenérem Petrem Czudkem. Ti si pro návštěvníky připravili soutěž v házení na
koš a také autogramiádu. Akustickým vystoupením obohatí odpoledne opavský hudebník Petr Cieplý, který nedávno vydal duet se
zpěvačkou Petrou Janů, a nachystána je řada dalších překvapení.
Děti si vyzkouší pletení košíků,
výrobu odznaků a papírových sluníček, skládání dřevěného puzzle,
zdobení letní dekorace či vyšívání.
Chybět nebude vystoupení mažoretek, skákací hrad, malování
na obličej, zvuková střelba a další
atrakce. Lahodnou kávu Vám připraví klienti Radosti ve své pojízdné Kavárně pro Radost.
„Zveme všechny příznivce Charity
Opava, bývalé zaměstnance či koledníky, zkrátka širokou charitní
rodinu,“ vzkazuje jedna z organizátorek Slunečního dne s Radostí
Pavlína Králová. „Nové prostory,
které dostala Radost k třicátým
narozeninám, jsme mohli pořídit i
díky penězům z Tříkrálové sbírky,
tak se přijďte podívat, čemu jste
svými dary napomohli.“
Podrobný program i s časy začátků jednotlivých atrakcí najdete na
plakátku na protější straně tohoto
Domovníku.

V úterý 24. května to byly tři měsíce, co ruská armáda napadla
Ukrajinu. Do pomoci válkou těžce zkoušené Ukrajině se za plného
provozu všech svých středisek zapojila podle svých možností
také Charita Opava. Uspořádali jsme sbírku pro Řeckokatolickou
eparchii Košice, přidali jsme se k centrálním sbírkám Charity ČR
a Diecézní charity ostravsko-opavské a spolupodíleli se na řadě
dalších sbírek i distribuci materiální pomoci válečným uprchlíkům.
A v pomoci pokračujeme i nadále.
Koordinací pomoci válečných máhali uprchlíkům s doprovodem
uprchlíkům byla za Charitu Opa- na úřady a k lékařům či s hledáva pověřena Marie Hanušová. ním ubytování, zprostředkovali
Podíleli jsme se zprostředková- jim kontakty s Úřadem práce při
ní základní materiální pomoci hledání zaměstnání a podíleli se i
uprchlíkům i ubytovatelům, jimž na výuce češtiny.
jsme poskytovali ošacení, lůžko- Nyní úzce spolupracujeme s Dobviny, jídlo, drogistické zboží či rovolnickým komunitním centnábytek. Krom toho jsme také po- rem pomoci válečným uprchlí-

kům Paľanycja sídlícím v areálu
bývalé tiskárny Optys v Opavě na
Rybářské ulici 44. Ukrajinci zde
najdou tzv. freeshop s materiální
pomocí, infocentrum s potřebnými kontakty, nabídku volnočasových aktivit pro děti i dospělé,
kurzy češtiny, různé druhy setkávání a přednášek.
„Uprchlíky na Opavsku, mezi nimiž
jsou v drtivé většině ženy a děti, je
stále možno podpořit také například darováním oblečení, nositelné
obuvi, potravin, základních hygienických prostředků, plenek, vlhčených ubrousků či kosmetiky pro
děti,“ informuje Marie Hanušová.
„Určitě se budou hodit také hračky,
dětské koloběžky, kola a přilby, ručníky, utěrky, lůžkoviny, vybavení
domácností jako hrnce, nádobí či
drobné spotřebiče, ale také školní
a výtvarné potřeby, kufry či tašky,“
vyjmenovává dále. Dary je možno
odevzdat od pondělí do čtvrtku v
centru Paľanycja nebo se domluvit
přímo s Marií Hanušovou na tel.
čísle 604 175 518. Děkujeme!

Tři měsíce pomoci válečným uprchlíkům
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• Rodiče se rozvádějí

Je mi 34
let,
jsem
svobodná, pracuji
jako prodavačka.
Mám pěkný a klidný
život, práce mě baví, plním si sny a s
přítelem se máme rádi. Jedinou vráskou na čele jsou mí
rodiče, kteří se po 25 letech
manželství rozhodli rozejít.
Je to klidný rozchod, ale já
to nechápu. Téměř nespím,
jsem vyčerpaná, dělám chyby, což je při práci s penězi
problém.
Ivana
Chtěla bych ocenit Vaši snahu
se s těmito problémy a pocity
někomu svěřit, chce to jistou
dávku odhodlání a odvahy.
Neodvažuji se odhadovat, co
způsobuje Vaši nespavost, diagnózu by měl stanovit specialista. Nicméně ve chvíli, kdy
náš organismus reaguje na neznámou situaci, může tak činit
různými způsoby, a to i nespavostí. Jak jste již sama uvedla,
spojujete si změnu ve Vašem
spánku se situací Vašich rodičů. Je samozřejmě možné, že
Vaše podvědomí reaguje právě na zmíněný rozvod rodičů.
Vy si situaci umíte rozumově
zcela bezchybně vysvětlit, ale
Vaše podvědomí může reagovat jiným způsobem. Kdybych
se s Vámi mohla osobně setkat
a hovořit, zeptala bych se, zda
jste již zkusila nějaké možnosti spánkové hygieny, či změnu
spacích nebo usínacích návyků.
Rovněž bych se ptala na současnou situaci ve Vašem životě.
Co je jinak? Jaké nové skutečnosti nastaly nebo se změnily
od doby, odkdy se Vám hůře
spí? Je možné, že cítíte i jako
dospělá jistou nejistotu z nové
životní situace Vašich rodičů a
vnímáte celou situaci z pozice
dítěte. Vnímáte pro sebe tuto
novou situaci jako ohrožující?
Zkusila jste s rodiči o Vašich
pocitech hovořit? Vyslovit tuto
Vaši nejistotu? Tato životní situace je pro Vás náročná, jistým způsobem také omezující a
vyčerpávající, nicméně věřím,
že ji zvládnete. Pokud byste si
chtěla o Vaší situaci pohovořit
osobně, můžete navštívit naše
středisko Naděje – středisko
krizové pomoci. Konzultace
probíhají anonymně a bezplatně.
Dita DERICHOVÁ,
Naděje - středisko krizové
pomoci

LIDÉ
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Krátce

Zajímavosti

• Klub sv. Anežky
beseduje i opéká
Třikrát se v červnu potkají členové Klubu sv. Anežky - dobrovolného sdružení Charity
Opava ve svém sídle v Denním stacionáři pro seniory
na Kylešovské ulici 4. V úterý
7. června to bude na informativní schůzce, o týden později,
tedy v úterý 14. června, to pak
bude na besedě o aktualitách v
Opavě s náměstkem primátora
Opavy Michalem Jedličkou.
Poslední
předprázdninové
posezení se v úterý 21. června
přesune na zahradu, protože se
na něm budou opékat buřty.
K poslechu zahraje akordeonový orchestr Andante ze ZUŠ
V. Kálika v Opavě pod vedením dirigentky Hany Noskové.
Všechna setkání začínají v 16
hodin.

Listárna
• Dárci děkují
Pokojnému přístavu

Řadu vzkazů dostal mobilní hospic Pokojný přístav od
lidí, kteří v květnu přispěli na
pořízení auta pro zdravotní
sestru. Přinášíme alespoň několik z nich.
• Odvádíte skvělou práci, moc
Vám děkuji za vše, co děláte.
Děkuji Vám za tak obrovskou
pomoc a chuť pomáhat lidem,
kteří to tak moc potřebují. Vážím si Vaší práce . S pozdravem
M. R.

• Ďakujem, že pomáháte. M. H.
• Na vůz pro mobilní hospic,
díky za mého tatínka. J. K.
• Děkujeme za Vaši práci. Š. H.
• Děkujeme za tatínka. P. H.
• Moc děkuji za péči o maminku v říjnu 2021. P. Č.
• Třeba vás taky budu potřebovat. B. K.

Eko okénko
• Připravujeme se
na havarijní situace

Kavárna pro Radost má novou image,
jejími tvářemi jsou Radim a Kuba

Pojízdná Kavárna pro Radost, kterou obsluhují klienti sociálně
terapeutické dílny Charity Opava Radost, se oblékla do slušivého kabátu. Tváří nového polepu z dílny grafika Martina Feikuse
se stali klienti Radosti Radim a Kuba. Radim i Kuba, kteří patří
mezi ochotné barmany pojízdné kavárny, jsou na svou novou roli
patřičně hrdí a ochotně pózují před fotoaparáty. Kavárnu, která se
těší stále větší oblibě, jste mohli minulý měsíc potkat na mnoha
místech – například v opavské víceúčelové hale na zápasech BK
Opava či na Memoriálu otce Jožky ve Stěbořicích.

Charita
Opava
vybavila
všechny odstavné plochy pro
automobily vybavením pro
zvládnutí havárie, například
sorbenty, lopatkou, smetáčkem, nádobou na nebezpečný
odpad a podobně. Pokud by
došlo k úniku oleje či pohonných hmot z motorového vozidla, může kterýkoli pracovník
či dokonce návštěvník ihned
zasáhnout a zabránit tak ekologické havárii. Zaměstnanci
Charity Opava jsou v oblasti
ochrany životního prostředí
pravidelně školeni. Od zavádění systému v roce 2007 ale
naštěstí v Charitě situace, která
by ohrozila životní prostředí,
nenastala.

Krátce
• Vlčí máky pro Vás

Novou kolekci s názvem „Vlčí
máky“ připravily Chráněné
dílny Charity Opava. Polštáře,
hrníčky, misky a další úžasné originály se vzorem vlčích
máků najdete v limitované
edici na e-shopu chráněných
dílen www.obchod.chdcho.cz
nebo v kamenných prodejnách
v obchodním centru Breda &
Weinstein, jaktařském supermarketu Terno a v prodejně na
Kolářské 14 naproti kinu Mír.

• Drobný příspěvek na vaši záslužnou činnost. J. H.
• Ať aspoň dnešní malá částka
přispěje Vaší záslužné práci. R.
P.
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Překvapení v Denním stacionáři pro seniory
Velké překvapení čekalo ve čtvrtek 12. května na zaměstnance
Denního stacionáře pro seniory. V deset hodin dopoledne se zde
rozdrnčel zvonek a za dveřmi stál kurýr zásilkové služby z květinářství Slunečnice s krásnou kyticí určenou právě pro ně.
A kdo ji zaměstnancům na Kylešovskou ulici poslal? Byli to uživatelé stacionáře pro seniory, kteří tak chtěli poděkovat za vše, co
pro ně zaměstnanci stacionáře dělají a doslova také za to, že „mají
své klienty rádi“. „Byli jsme tím všichni velmi dojatí a hodně potěšení,“ říká vedoucí stacionáře Jana Řehulková. „A protože jsme měli
na tento den zrovna připravený program pod názvem ´udělej si svůj
drink´, mohli jsme vše náležitě oslavit,“ dodává. A jelikož došlo i na
tanec, mohli se stážisté, kteří byli v tento den ve stacionáři na pozorování, na vlastní oči přesvědčit, že zde pečují nejen o psychickou,
ale také fyzickou kondici svých klientů.

Pište nám! 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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