Měsíčník pro zaměstnance, klienty a příznivce Charity Opava

Dále čtěte:

• Postřižiny pro
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• Dětská burza se vrací!
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CITÁT MĚSÍCE: „Loajalita se zakládá na důvěře a úctě. Lze ji pouze nabídnout, nikdy vymáhat.“
Leo BUSCAGLIA, spisovatel (1924 - 1998)

Anděl Páně v Charitě Opava.
Navštívil nás Ivan Trojan

Anděl Páně v Charitě Opava. Pod tímto názvem se skrývala jedna z akcí,
které pořádáme po celý rok 2019 k oslavě kulatého výročí svého vniku pod
názvem „30 dobrých skutků k 30 letům Charity Opava“. A tento dobrý
skutek stál skutečně za to - ve čtvrtek 26. září se přišel nejpopulárnější
český herec Ivan Trojan v doprovodu své herecké kolegyně Kláry Melíškové a dalších lidí z týmu Dejvického divadla pozdravit se zaměstnanci a
především klienty Charity Opava. Na všechny čekaly dvě nezapomenutelné a velmi srdečné hodiny plné různých překvapení.
Dejvické divadlo sehrálo den před- čas na vizitu dvou charitních středitím ve Slezském divadle k poctě sek. Jako první si prohlédli ChráněCharity Opava hru Zásek. Ta se ode- né dílny sv. Josefa, kterými je provehrává celá v zaseknutém výtahu a je dl vedoucí Tomáš Rychlý. Tady už je
režisérskou prvotinou Ivana Tro- čekaly dárky – speciální podsedáky
jana. A přestože v ní sám nehraje, či výrobky z keramiky. Ivan Trojan
našel si ve svém nabitém programu si navíc odvezl tričko a ručník v barčas přijet do Opavy, aby pozdravil vách týmu Bohemians. Klokan na
opavské publikum a především pak tričku má ovšem podobu jeho vlastního portrétu.
navštívili Charitu Opava.
Dvacetiletý Jirka Salzmann, který je Největší překvapení ale vzácnou návelký fanoušek seriálu Četnické hu- vštěvu čekalo v sociálně terapeutické
moresky, zářil štěstím. Právě na něj dílně Radost. Pro tuto příležitost setotiž ve čtvrtek 26. září dopoledne stavené hudební těleso zaměstnanců
připadl úkol přivítat Ivana Trojana, a klientů zde zazpívalo píseň z filmu
Kláru Melíškovou a hudebníka a Anděl Páně 2 s originálním textem,
herce Matěje Kroupu na dvoře ředi- oslavujícím příjezd Dejvického ditelství v Jaktaři. Po krátkém poseze- vadla do Charity Opava. Není divu,
ní, při němž ředitel Charity Opava že hudebník Matěj Kroupa neodolal
Jan Hanuš hosty seznámil s tím, co a přidal se hrou na violu.
vše vlastně Charita Opava dělá, byl Mezitím se již na dvoře shromáž-
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ŘÍJEN

Rekonstrukce Radosti je schválena
Poslední administrativní bariéra, která nás dělila
od schválení evropského projektu na rekonstrukci
prostor Radosti, konečně padla. Ještě nás sice
čeká dlouhá a náročná cesta, ale už víme s jistotou,
že prostory, které v areálu ředitelství Charity Opava
na ulici Přemyslovců 26 v Jaktaři obývá sociálně
terapeutická dílna Radost, čeká v dohledné době
zásadní změna k lepšímu.

dilo asi sto zaměstnanců a klientů
z dalších středisek. Ivan Trojan jim
pak odpověděl na několik otázek a
povyprávěl o tom, zda se bude natáčet třetí pokračování filmu Anděl
Páně, nebo jak se seznámil s trenérem opavských basketbalistů Petrem Czudkem, který se na vizitu
Dejvického divadla přišel podívat i
s manželkou.
Poslední půlhodina pak byla vyhrazena na autogramiádu a focení, díky
čemuž je v tuto chvíli jen málo klientů či zaměstnanců Charity Opava,
kteří nevlastní selfie s Ivanem Trojanem a Klárou Melíškovou.
Setkání s herci Dejvického divadla
bylo velmi bezprostřední a příjemné
a potěšilo obě strany. Ivan Trojan a
jeho kolegové ten den rozdali opravdu hodně radosti, sami ale byli návštěvou také nadšeni. „Ještě jednou
moc děkujeme za milé přijetí v divadle i v Charitě Opava! Cestou vlakem
jsme si říkali, že takovéto zájezdy se
nám líbí,“ vzkázali telefonicky ještě
cestou vlakem domů do Prahy.
(Další fotografie a videa najdete na
www.charitaopava.cz)

ŘÍJEN
Čekání v kolonách zdržuje sestry
Dopravní zácpy v Opavě trápí také pracovnice našich terénních služeb. Vinou dlouhého čekání
v kolonách je nemožné dostat se k uživatelům
naší pečovatelské, ošetřovatelské či hospicové
služby včas. „Třeba na cestě do Komárova
bylo běžné čekat i půl hodiny,“ říká manažerka
Charity Opava Petra Thiemlová. „Doufáme,
že se to brzy zlepší,“ dodává s omluvou.

Slovo ředitele
Spolu to zvládneme
Vá ž e n í
kolegové,
spolupracovníci. Jak
již víte,
Char itu
O p a va čeká
mnoho
změn,
řada z nich bude skutečně zásadních a přelomových. Jak podrobně popisuje v rozhovoru uvnitř
tohoto vydání Domovníku můj
zástupce Tomáš Schaffartzik,
chystáme se v následujících dvou
letech přesunout všechny naše
chráněné dílny do areálu bývalé
Strojní traktorové stanice v Jaktaři, kterou v současné době usilovně opravujeme a rekonstruujeme.
Velké stavební úpravy nás čekají
také v areálu ředitelství v Jaktaři,
konkrétně v prostorách sociálně
terapeutické dílny Radost. To vše
budeme muset zvládnout za plného provozu všech našich středisek.
Nezastírám, že to občas může být
velmi náročné.
Zároveň jsem ale přesvědčen, že
tyto změny jsou nutné pro náš
další růst a že nám všem pomůžou posunout se zase o kus dál.
Na jejich konci nás určitě čeká
zlepšení kvality celé řady našich
služeb a mnoho možností k dalšímu rozvoji, které všichni oceníte.
Nic z toho se nám ovšem nemůže
povést, pokud během celého procesu změn nebudeme držet při sobě.
Charita Opava vždy stála na týmové práci a také díky tomu je
zde již tři desetiletí.
Chtěl bych Vás proto všechny poprosit o spolupráci a pozitivní přístup při zvládání dočasného nepohodlí. Pokud budeme táhnout za
jeden provaz, zvládneme všechny
změny, které jsou před námi, lépe
a snad i rychleji. Začínáme společně pokládat základy pro další
desetiletí Charity Opava, a to je
velký úkol i velká zodpovědnost.
Věřím, že ho díky Vám všem s
Boží pomocí zvládneme.

Jan HANUŠ, ředitel
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události v charitě

Stalo se
• Ověřená digitální váha
bude sloužit také firmám
Je dlouhá 18 metrů a její nosnost
je 60 tun. Zcela nová ověřená
digitální váha, která je součástí vznikajícího areálu Charity
Opava na ulici Přemyslovců v
Jaktaři, je k dispozici také zájemcům z řad firem. Část areálu
bývalé Strojní traktorové stanice, kam bude Charita Opava
postupně stěhovat všechny své
chráněné dílny, se mění před
očima. Jednou z prvních velkých
změn bylo vybudování ověřené
digitální váhy s možností tisku
vážního lístku, jejíž kapacita
umožní také vážení pro firmy.
Ty mohou tuto službu využít na
adrese Přemyslovců 37d vždy v
pracovní dny v době od 6 do 14
hodin. Vážení je zpoplatněno
částkou 80 korun bez vážního
lístku a 200 korun s vážním lístkem, ceny jsou uvedeny včetně
DPH. Firmy však mají možnost
domluvit si také speciální režim
i smluvní ceny.

• Dobrovolnice z DM
drogerie pomáhají
Na dobrovolnickou brigádu
dorazily ve středu 11. září do
chráněného bydlení Domu sv.
Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách dvě
pracovnice opavské prodejny
DM drogerie. „Když zavolaly a
nabídly nám pomocnou ruku,
neváhali jsme ani minutu,“ pochvaluje si vedoucí Vlaštoviček
Zuzana Janků. „Každá pomoc
se nám totiž hodí,“ dodává.
Dvěma dobrovolnicím z DM
drogerie se podařilo za dopoledne umýt okna v celém patře
tohoto bývalého kláštera. Opavská prodejna DM drogerie spolupracuje s Domem sv. Cyrila a
Metoděje již dlouho. Před časem například její zaměstnanci
přispěli částkou 38.700 korun
na pořízení nového nábytku do
zdejší kuchyně.

kalendárium
• V říjnu roku 1993 jsme
v Charitě Opava hostili na
ozdravném podytu děti z oblasti Černobylu, zamořené po
havárii jaderné elektrárny.
• Řád T. G. Masaryka III.
stupně obdržel 28. října 2009
opavský děkan Msgre. Josef
Veselý.
• V říjnu roku 2006 vznikla
Chráněná dílna ve Vlaštovičkách.
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Na Kylešovské proběhly
„Postřižiny pro nemocné“

Postřižiny pro nemocné. Takto zvláštně se jmenuje jedna z akcí, jimiž
si letos připomínáme své kulaté výročí v rámci celoročních oslav pod
názvem „30 dobrých skutků k 30 letům Charity Opava“. Skrývá se za ní
dobrý skutek, kterým se rozhodla pracovnice Pečovatelské služby Tereza
Piková pomoci lidem, kteří trpí vinou onkologického nemocnění ztrátou
vlasů.
Paní Tereza se chystala po prázd- ženy, děti, ale i muže mohou vlasy
ninách výrazně zkrátit své dlouhé znamenat. Zpravidla ženy razí heslo
vlasy. Zároveň se rozhodla, že je v
věnuje nadaci Daruj vlasy, která se
zaměřuje na pomoc ženám a dívkám, jež přišly kompletně o vlasy a
jimž pomáhá získat paruku na míru
zcela zdarma. „Vnímáme, co pro

´vlasy jsou korunou krásy´. A přestože dnešní móda je značně pokročilá,
stále přetrvává fakt, že člověk bez
vlasů vypadá jako člověk nemocný.
A tak je na něj bohužel i nahlíženo.
Chceme lidem, kteří o vlasy přišli,
pomoci, aby tyto lítostivé pohledy z
jejich okolí zmizely,“ píše se na stránkách nadace.
Ostříhané dlouhé a zdravé vlasy
Terezy Pikové tak putovaly v krabici poštou do nadace Daruj vlasy,
prostřednictvím které pomohou
některé z postižených pacientek
vrátit pocit ženskosti. „Zároveň jsme
ale chtěly upozornit na možnost obdarovat tímto způsobem lidi s onkologickým, ale také kožním nebo
psychickým onemocněním,“ dodává
paní Tereza. Téma ztráty vlasů je totiž velmi choulostivé a málokterá z
postižených žen je ochotna se s ním
veřejně svěřovat. Ženy se také často
setkávají s bagatelizujícími poznámkami, že to jsou přece jen vlasy, o co
přišly, navíc mohou dorůst. Jenže
pocit stigmatizace má vážné dopady
také na psychiku a průběh léčby.

I když jsou nevidomí, sledují
obyvatelé Vlaštoviček fotbal ostře

„Byť nevidomí, ostře Vás sledujeme!“ I takováto věta zazněla ve čtvrtek 5. září v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené na
setkání zdejších klientů s hráči SFC Opava. Dominik Simerský, Pavel
Zavadil, Filip Souček a Jan Žídek se v doprovodu technického ředitele klubu Jaroslava Rovňana mohli seznámit se světem nevidomých,
ale také přesvědčit o tom, že přes své postižení sledují sportovní dění
a chodí na jejich zápasy.
Klienti z Vlaštoviček se s opavskými šet řadu přístrojů, které nevidomým
fotbalisty nepotkali poprvé. „Již loni usnadňují život, například elektrojsme absolvovali prohlídku opavského nický rozpoznávač barev, mluvící
stadionu včetně zázemí, také proto váhu, mluvící hodinky, rozlišovač
jsme je pozvali na oplátku k nám,“ bankovek a podobně. Se škraboškou
vysvětluje vedoucí Domu sv. Cyrila na očích si pak zahráli pexeso pro
a Metoděje Zuzana Janků. Opavští nevidomé nebo vyzkoušeli Brailloborci tak měli možnost si vyzkou- vo písmo. A zde zase padaly velmi

netypické dotazy ze strany fotbalistů, například Jan Žídek chtěl vědět,
kterým prstem nevidomí čtou. Fotbalisty ale také zajímalo, jak vnímají
klienti Vlaštoviček atmosféru na zápase, který prožívají na tribuně, ale
nevidí ho.
Spolupráce mezi Vlaštovičkami a
SFC Opava tím ale ke spokojenosti
všech nekončí. „V říjnové reprezentační přestávce určitě najdeme termín
na to, abychom Vás opět pozvali k
nám a zahráli si s Vámi zápas,“ oznámil na závěr setkání Jaroslav Rovňan.
Ale pozor - výsledek utkání, které se
uskuteční v rámci celoročních oslav
výročí založení Charity Opava pod
názvem „30 dobrých skutků k 30
letům Charity Opava“ není zdaleka
jasný. Hrát se totiž bude poslepu se
speciálním míčem pro nevidomé,
který vydává zvuk.
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UDÁLOSTI V CHARITĚ

Pomohli jsme paní Hele
chytit „Druhý dech“

Charita Opava a Hradecký slunovrat mají neuvěřitelně skvělé sympatizanty a fanoušky! Jen osm dní stačilo, aby společně vybrali skoro
80 tisíc korun na elektrický invalidní vozík pro paní Helu Jombíkovou a umožnili jí tak v listopadu dorazit na zimní edici festivalu
Hradecký slunovrat přečíst publiku své básně. Crowdfundingová
sbírka paní Hely, v níž se do konce září sešlo už více než sto tisíc
korun, navíc pokračuje až do neděle 13. října.
Sbírka s mottem „Umožněme paní li, že potřebných 73 tisíc korun se
Hele přijet na Hradecký sluno- podaří vybrat již za osm dní!
vrat“ odstartovala 2. září v 18 ho- Již nyní je jisté, že Hela Jombíkodin. Charita Opava a tým festivalu vá bude moci dorazit v sobotu 9.
Hradecký slunovrat se spolu s paní listopadu na zimní edici festivalu
Helou sešli v restauraci U jabloní Hradecký slunovrat do Velké dvoa napjatě sledovali, jak na účet rany zámku v Hradci nad Moravipřicházejí první peníze. Ale ani cí na novém elektrickém vozíku a
největší optimisté nepředpokláda- po boku legendárného muzikanta

Jana Spláleného a skupin Houpací
koně, Helemese a Stinka a kapela
přečíst publiku své verše. První
ochutnávku si mohli poslechnout
účastníci koncertu jihoafrického
bluesového muzikanta Geralda
Clarka (na snímku s paní Helou),
před jehož vystoupením pro Hradecký slunovrat paní Hela všem
velmi srdečně a emocionálně poděkovala a přečetla svou novou
báseň „Druhý dech“.
Do konce projektu ale zbývá ještě skoro čtrnáct dnů a v nabídce
je stále mnoho skvělých odměn a
dokonce přibývají i nové. Byla by
škoda je promarnit. „Pojďme společně dokázat něco velkého a kromě
elektrického vozíku, z něhož je paní
Hela již dnes neskonale šťastná, ji
pomozme ještě více. Za finance,
které se vyberou nad rámec projektu, ji můžeme umožnit na novém
elektrickém vozíku kromě návštěvy
festivalu Hradecký Slunovrat také
absolvovat léčebnou kůru v lázních
v Klimkovicích. Paní Hele velmi pomůže a nám všem, kteří se sbírky
účastníme, to udělá velkou radost,“
vzkazují organizátoři.
Děkujeme!

Burza se vrací! Charita pořádá
další bazárek dětského oblečení

Burzu dětského oblečení uspořádá pro velký úspěch letos již podruhé Charita Opava. Maminky mohou pro své ratolesti levně nakoupit
nebo také k prodeji nabídnout všemožné dětské zboží ve středu 16.
října od 8.30 do 12 hodin v prostorách pastoračního střediska v prvním poschodí minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě.
Burzu dětského oblečení pořáda- zániku koncem roku 2016 ale
lo před lety pravidelně středisko musely bohužel skončit také mezi
Charity Opava Neškola, po jeho maminkami velmi oblíbené pravi-

delné bazárky.
Letos v březnu se Charita Opava
rozhodla uspořádat jednorázovou burzu dětského oblečení v
rámci celoročního připomínání
kulatého výročí svého vzniku pod
názvem „30 dobrých skutků k 30
letům Charity Opava“. Na akci dorazilo ohromné množství maminek, které zde nabízely nebo kupovaly nejen dětské oblečení, ale
také hračky nebo dětské sedačky a
další dětské zboží. „Pro velký zájem jsme se proto rozhodli burzu
ještě jednou zopakovat,“ říká bývalá vedoucí NEŠKOLY Svatava Bláhová, která obě akce organizuje.
„V případě zájmu o prodejní místo
zasílejte objednávky na e-mail blahova@charitaopava.cz,“ dodává.
V době konání bazárku je pro
maminky zajištěno hlídání dětí v
herně, zároveň si také mohou bez
obav odložit kočárek na hlídané
místo v chodbě v přízemí.
Vstup je opět zdarma.
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STANE SE
• Tříkráloví koledníci
jsou zváni do aquaparku
Na plavání zdarma zve v pátek
18. října od 20 hodin Charita
Opava do Aquaparku Kravaře
všechny koledníky Tříkrálové
sbírky. Zájemci se ale mohou
již nyní hlásit u koordinátorky
Tříkrálové sbírky Marie Hanušové na mail tks@charitaopava.cz, nebo poslat SMS na
číslo 604 175 518. „Prosíme
také všechny koledníky, aby do
aquaparku dorazili alespoň třicet minut před 20. hodinou, ať
stihnou využít celou dobu, kdy
mají plavání k dispozici zdarma,“ vzkazuje Marie Hanušová. A zatímco tato odměna
je určena koledníkům letošní
Tříkrálovky, v Charitě Opava
se již usilovně připravujeme na
Tříkrálovou sbírku 2020.

• Výprava do Kunína
Dvě přednášky a jeden poutní
zájezd čekají v říjnu členy Klubu sv. Anežky - dobrovolného
sdružení Charity Opava. Po
informativní schůzce v úterý 1.
října v16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské
ulici bude za týden v úterý 8.
října v 16 hodin na stejné adrese vyprávět otec Bohumil Vícha
z Oldřišova o setkání mládeže v
Panamě. V úterý 15. října čeká
Klub sv. Anežky poutní zájezd
do Kunína a okolí a v úterý 22.
října pak přednáška otce Petra Smolka na téma „Boží lid a
(ne)klerikalismus“. Ta proběhne od 16 hodin v pastoračním
středisku minoritského kláštera
na Masarykově třídě v Opavě.

Napsali o nás
• Mám v sobě tolik

radosti, děkuji!

„Mám v sobě tolik emocí! Radost, štěstí, nesmím to tak prožívat. Musím si dávat pozor i na
radost, protože mi začínají tuhnout svaly, ale nikdy se kolem
mne toho tolik nedělo, netušila
jsem, že se může spojit tolik lidí
a pomoci mi. Já bych jim tolik
chtěla poděkovat a nevím, jak to
mám udělat. Já jsem zvyklá si se
vším poradit sama. Už dlouho
jsem nezažila takový pocit, snad
několik let. Já bych si tak ráda
zatančila!“
Z poděkování Hely
JOMBÍKOVÉ Charitě Opava
a Hradeckému slunovratu
za pomoc při sbírce na
elektrický invalidní vozík
(září 2019)
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ROZHOVOR MĚSÍCE
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„V novém areálu bude už za rok
říká Tomáš Schaffartzik o akci „Kulový blesk“, při níž se do nových

Poměrně velký rozruch způsobila minulý měsíc zpráva o tom, že Charita Opava získala část rozsáhlého areálu bývalé Strojní traktorové stanice na ulici Přemyslovců v Jaktaři, kam hodlá postupně přesunout všechny své chráněné dílny. Není se co divit, je to změna
skutečně zásadní a navíc velmi odvážná. Na to, co a v jakém čase nás nyní čeká, hovoříme se zástupcem ředitele Charity Opava Tomášem Schaffartzikem, který má všechny tři charitní chráněné dílny na starost.
Co vedlo Charitu Opava k tak zásadní změně?
Nutnost. Stáli jsme na rozcestí.
Všechny tři dílny jak v Jaktaři, ve
Vlaštovičkách nebo ve Velkých
Hošticích byly kapacitně na maximech, prostory byly přeplněné,
pomalu jsme si začali šlapat po
hlavě. Ztráceli jsme možnost brát
zakázky, které vyžadovaly prostor
a byly pro nás zajímavé. Stávající prostory neumožňovaly z řady
důvodů rozšíření. Proto jsme řešili, co s tím. Akutně jsme potřebovali nové a větší prostory pro
hoštické dílny, které narážely na
mnoho limitů ať už legislativních,
prostorových nebo hygienických,
a ke všemu nám zde končil nájem.
Bohužel bez této dílny a jejich zaměstnanců bychom se dostali s
přepočteným stavem zaměstnanců pod hranici 50 % OZP, což by
znamenalo ztrátu příspěvku na
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením podle §78a ZoZ. Znamenalo by to chráněná pracoviště
napříč celou Charitou postupně Co vše máme nyní v nových prozrušit a propustit tak až 150 za- storách k dispozici?
městnanců.
V areálu bývalé STS-V byly zaSháněli jste vhodný objekt dlou- koupeny dva objekty s přilehlými
ho? Jaké parametry musel splňo- pozemky. Jedná se o čtyřpodlažní
administrativní budovu a budovu
vat?
tzv. čtyřhalí. Objekty se stavěly něNové prostory pro dílny na zpra- kdy začátkem šedesátých let a nácování elektroodpadů, kterou sledně prošly v dalších letech růzmáme ve Velkých Hošticích, jsme nými přestavbami a dostavbami.
hledali asi deset let. Tip na areál
bývalé STS-V nám dala při jed- Prostory bývalé Strojní traktoronom z jednání tehdejší paní ře- vé stanice nebyly dlouho využíditelka opavské pobočky Úřadu vané a asi tomu odpovídal i jejich
práce Jarmila Mateřánková na stav? Bude zapotřební mnoho
konci roku 2016. Hoštická dílna oprav a rekonstrukcí?
je skutečně specifická v mnoha
ohledech, takže jsme hledali are- Tuším, že v roce 2012 došlo k
ál, který by byl zařazen v rámci ukončení činnosti STS-V formou
územního plánu jako tzv. průmys- konkurzu a rozprodeji areálu.
lová zóna mimo zátopovou oblast, Různé části areálu koupily různé
museli jsme řešit proces EIA, kte- firmy, které do nemovitostí více
rý je nezbytný pro tento provoz. či méně investovaly. AdministraŘešili jsme i dopravní obslužnost tivní budova zůstala prakticky
areálu veřejnou dopravou, protože bez využití od ukončení činnosti.
většina našich zaměstnanců nemá Bylo zvláštní procházet kancelámožnost jezdit do práce autem. řemi, které jako by zamrzly v čase
Potřebovali jsme dostatečně vel- a lidé je opustili jen s osobními
ký areál ideálně v Opavě o rozlo- věcmi. Největší problém budovy
ze minimálně 8 000 m², který by je nefunkční dešťová kanalizaumožnil i budoucí rozvoj, vjezd ce, která nestačí odvádět vodu, a
při každém větším dešti musíme
kamionové dopravy a podobně.

čerpat vodu ze sklepů. V rámci
plánované rekonstrukce nám zůstanou obrazně řečeno obvodové
a nosné zdi a stropy a vše ostatní
bude rekonstruováno – od elektřiny, oken, topení, vody, kanalizace,
podlah, sociálních zařízení atd. V
bývalém čtyřhalí je situace trochu
odlišná, nějaké rekonstrukce tam
proběhly již před několika lety.
Budova ale čekala na přestavbu, ze
které nakonec sešlo, takže většina
objektu se moc nevyužívala. Některé části byly pronajímány jako
sklady. I zde platí, že větší část by
měla projít obdobným rozsahem
oprav jako administrativní budova. Obě budovy prozatím vypadají
v celém areálu nejhůře i přesto, že
jsme vyčistili jejich okolí.
Nesetkáváte se s tím, že někdo
není schopen si představit, že
sociální práce může znamenat
také vybudování jakési střední
továrny?
Sociální prací bych to nenazval, to
je úplně jiná a úspěšná a kvalitní
oblast zaměření Charity Opava.
Máte ale pravdu, že kus „sociálna“ zde je. Charita Opava se přihlásila ke konceptu sociálního

podnikání a již několik let je členem Klastru sociálních inovací a
podniků SINEC. I když Charita
Opava nebude nikdy ze své podstaty podnikatelských subjektem,
je nám koncept sociálního podnikání blízký a snažíme se ho v
rámci našich možností naplňovat.
Zkušenosti ze zahraničí ale i např.
v rámci našeho kraje ukazují, že
neziskové subjekty mohou provozovat úspěšné podnikatelské
aktivity různé velikosti od malých
projektů po projekty, kde pracují
stovky osob různého hendikepu
ať už zdravotního nebo sociálního.
Zvládání provozu všech dílen už
bude vyžadovat řízení na úrovni
poměrně velké firmy… Není to
pro Charitu Opava velké sousto?
Změna to jistě bude, ale nevnímám ji nijak dramaticky. V podstatě sestěhováváme tři funkční
provozy do jednoho celku. O
změně průběžně komunikujeme
a máme již vytvořenou novou
organizační strukturu. Postupně řešíme a konzultujeme takové
věci jako je skladové hospodářství,
evidence docházky, náplně práce, spolupráce mezi jednotlivými
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pracovat více než sto dvacet lidí,“
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prostor v Jaktaři postupně přestěhují všechny chráněné dílny Charity Opava
částmi, ale i konkrétními zaměstnanci. Některé věci je snadné
propojit či sloučit, někde to trochu drhne, ale věřím, že funkční
model dáme dohromady. Vždyť
se známe řadu let a jsme součástí
jedné organizace. Máme zavedený systém dle norem ISO 9001 a
14001, na kterém můžeme také
stavět. Rizika zde samozřejmě jsou
a nejsou malá. Někteří zaměstnanci mohou odejít, neustále se navyšuje minimální mzda a někdy je
bez kompenzace ze strany ÚP ČR,
mluví se i o zrušení statutu OZZ,
což by také nepomohlo. Souběh
těchto, ale i dalších okolností by
byl vražedný. Na druhou stranu,
pokud chceme naplňovat naše
poslání a zaměstnávat lidi s postižením, tak se snažíme udělat vše,
co je v našich možnostech. Pokud
bychom to neudělali a nesnažili
se, tak desítky lidí s postižením
a jejich rodinní příslušníci by se
dostali do problémů. Snažíme se
udělat vše pro to, aby tento scénář
nenastal.
Charitu Opava teď tedy čeká
akce „Kulový blesk“, tedy postupné stěhování chráněných dílen z Velkých Hoštic, Vlaštoviček
a Jaktaře. V jakém čase ho chcete
zvládat?
Část provozu z Hoštic jsme již
přestěhovali a v ideálním případě bychom chtěli vše přestěhovat
nejpozději do roka. Moc prostoru
pro zpoždění nemáme, protože
na přesun jaktařských dílen hned

navazuje projekt podpořený EU,
týkající se rozšíření sociálně terapeutické dílny RADOST pro
mentálně postižené. Ve Vlaštovičkách ale zůstane keramická dílna,
protože tam máme závazek udržitelnosti z dřívějšího evropského
projektu, takže stěhovat se bude
jen šicí a tkací dílna.
Jaké možnosti se poté, co bude
akce „Kulový blesk“ u konce,
před Charitou Opava otevírají?
Z mého pohledu je to jen začátek
akce „Kulový blesk“. V následujících letech přesun umožní i jiným
charitním střediskům rozšíření,
přesuny či zkvalitnění služeb a to
nejen výše zmíněné RADOSTI.
Je to příležitost ke změně, která,
jak doufáme, přinese další rozvoj
služeb Charity Opava. V případě
dnešních chráněných dílen soustředění činností na jednom místě
přinese určitou úsporu z rozsahu,
přehlednost a sjednocení činností,
ukončení neefektivních procesů a
výrob a podobně. Rád bych, kdyby se otevřela i cesta k novému
informačnímu systému, navázání
spolupráce s novými partnery a
firmami, ale i zvýšení povědomí o
kvalitní práci lidí s postižením.
Tak velký projekt by Charita
Opava určitě nezvládla z vlastních zdrojů. Kdo se na něm ještě
podílel, komu vděčíme za pomoc?
Zásadní roli převzal náš zřizovatel,

Biskupství ostravsko-opavské, který objekty zakoupil a bude hradit
většinu nákladů na rekonstrukci a
opravy. Bez jeho zapojení by zcela
jistě nastal negativní scénář, zmíněný v úvodu, a mnoho desítek
lidí s postižením by ztratilo práci.
Část nákladů na opravy ale budeme hradit i my. Chtěl bych zde
také poděkovat statutárnímu městu Opava, které přispělo nejen na
zpracování projektové dokumentace k tomuto záměru, ale činnost chráněných dílen podporuje
dlouhodobě nejen finančně, ale i
zadáváním práce. Část nákladů na
výstavbu mostové váhy podpořil
soukromý dárce, a věřím, že nás
lidé podpoří i v rámci Tříkrálové
sbírky. Podporu projektu vyjádřil
MSK, který nám taktéž dlouhodobě pomáhá zlepšovat pracovní podmínky lidí s postižením,
například nákupem vybavení,
naposledy například přispěl na
nákup nového vysokozdvižného
vozíku. Pozitivně hodnotím i přístup různých úřadů a institucí a
stávajících obchodních partnerů.
Záměr by nebyl možný bez dlouhodobě dobré spolupráce s opavskou pobočkou Úřadu práce ČR.
A v neposlední řadě bych chtěl
poděkovat nejbližším spolupracovníkům, ale i kolegům napříč
celou organizací za trpělivost,
podporu, ale i ochotu a odvahu
přijmout tuto změnu, i když jsem
si vědom, že pro některé to nebude
jednoduché.

dou všichni pracovníci a klienti
dopravovat? Většina z nich má
nějaký zdravotní problém nebo
handicap…
Myslíme i na to. Rádi bychom
projednali s Městským dopravním
podnikem Opava posílení některých spojů linky 212, protože v
novém areálu bude už asi za rok
nově pracovat více jak 120 lidí,
z nichž většina bude hromadnou
dopravu využívat. Rádi bychom,
kdyby u zastávek MHD JaktařSTS vznikl přechod pro chodce,
byla tam omezena rychlost, třeba
jen tím, že by se posunula značka
konec obce, vybudovala se zastávka ve směru do Opavy a tak podobně.
A ještě něco… Novým prostorám se zatím pracovně (a dost
nezvučně) říká „estéeska“ podle
zkratky bývalého majitele objektu Strojní traktorová stanice. Jak
se bude nazývat poté, co v něm
působí Charita Opava?

Prozatím název tvoříme. Nápadů
je celá řada, stejně jako požadavků
na něj. Některé názvy jsou i vtipné. Má být krátký, výstižný i dobře
zapamatovatelný. Rádi bychom,
aby byl využitelný i marketingově,
ale není to jednoduché. Část zaměstnanců má jednoho favorita,
část jiného a další skupiny zase
jiné. Snad se na něčem rozumném shodneme, i když stejně se
asi dlouho bude používat název
A jak se do nových prostor bu- „estéska“.
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Sportovní den (nejen) pro
klienty se mimořádně vyvedl

Krásné počasí, které spolu se zajímavým programem přilákalo několik stovek lidí, obsazená stanoviště
netradičních sportů, vydařený fotbal i úctyhodná částka, která se vybrala na mobilní hospic Charity
Opava Pokojný přístav. Sportovní den (nejen) pro klienty, který v sobotu 21. září na hřišti v Kylešovicích
pořádala Charita Opava spolu s opavským Okresním fotbalovým svazem, nemohl dopadnout lépe.
Sportovní dopoledne zahájil v 9 vém hřišti se o pohár sportovního obdrželi v cíli originální diplom a
hodin René Černohorský. Přivítal dne utkala mužstva OPaLL-AG- medaili.
nejen senátora Herberta Paveru, RI, Witzenmann, Charita Opava, Ale tím seznam atrakcí nekončil –
který nad akcí přebral záštitu, ale Policie České republiky – územní děti mohly dovádět na skákacím
také ředitele Charity Opava Jana odbor Opava, LG Bar Opava,Ma- hradu nebo si s klaunem vyrobit
Hanuše, opavského primátora gistrát města Opavy a Starostové zvířátko z nafukovacích balónků,
Tomáše Navrátila, šéfa okresního Opavska. Souběžně si pak mohli dospělým nabídli maséři Wellness
fotbalové svazu Miroslava Zálo- zájemci, kteří se zdaleka neskládali centra Charity Opava zdarma mahu a zástupce sponzorské firmy jen z handicapovaných návštěvní- sáž šíje. Samozřejmostí bylo bohaHagemann Zdeňka Grómana. A ků, vyzkoušet celu řadu netradič- té občerstvení.
hned na začátku mohl také ozná- ních disciplín. Na více než stovku Ve velmi urputném fotbalové klámit radostnou zprávu o tom, že soutěžících byl na jednotlivých ní nakonec zvítězilo mužstvo Podíky sponzorským firmám a ob- stanovištích přichystán slalom na licie České republiky, když borci
cím, z nichž mnohé postavily také invalidním vozíku, showdown, šu- Charity Opava si odnesli pěkné
vlastní fotbalové mužstvo, se vy- pec, jízda na dvoukole, překážko- sedmé místo ze sedmi soutěžních
vá dráha, slalom či speciální ruské týmů. Ale o umístění při této akci
bralo 121 tisíc korun.
Vzápětí se začalo soutěžit, a to kuželky, které používají nevidomí. vůbec nejde, protože kromě skvěhned na dvou místech. Na fotbalo- A pokud zvládli všechny úkoly, lé zábavy pro mnoho návštěvníků

přibylo díky darům jednotlivců k
vybraným 121 tisícům pro mobilní hospic Pokojný přístav dalších
přibližně 7 tisíc korun. A to vše
je podle pořadatelů skvělý důvod,
proč Sportovní den (nejen) pro
klienty zopakovat zase příští rok.
O vydařené sobotní odpoledne se
zasloužilo mnoho sponzorů, jejichž jména a loga najdete spolu
s dalšími fotografiemi z akce na
webových stránkách Charity Opava. Charita Opava by také ráda
poděkovala Okresnímu fotbalovému svazu, Fotbalovému klubu
Kylešovice za poskytnutí hřiště i
zázemí, řeznictví a uzenářství Lukáš Gebauer za skvělé občerstvení a v neposlední řadě také všem
dobrovolníkům a zaměstnancům
Charity Opava, bez jejichž pomoci
by se akce neobešla.

Terénní služby Charity Opava jich mají čtyřicet, a kdyby jich bylo
dvakrát více, stále by našly uplatnění. Polohovací elektrické postele
jsou pro hospicové klienty a klienty upoutané na lůžku v domácnosti
nezbytností.

deset polohovacích postelí jsme koupili
z výnosu letošní Tříkrálové sbírky,“
připomíná Petra Thiemlová a přidává slova díků. „To, že můžeme vyhovět
více klientům, je také díky štědrosti
všech, kdo v této Tříkrálové sbírce přispěli. Vaše dary skutečně každý den
velmi účinně pomáhají potřebným,
děkujeme za to také jejich jménem.“

Polohovací postele přinesla „Tříkrálovka“
„Zvyšují komfort klientů, zabraňují
dekubitům a pečovatelé díky nim mohou snadněji manipulovat s klienty,“
vypočítává některé přednosti polohovacích postelí manažerka Charity
Opava Petra Thiemlová. O postele je
stále velký zájem a tak bohužel nemůžeme vyhovět všem žadatelům. Proto
Charitní pečovatelská péče, Charitní
ošetřovatelská péče a mobilní hospic
Pokojný přístav polohovací elektrické
postele přednostně zapůjčují klientům, které mají v péči. „Polohovací
postel mohou svým pojištěncům zprostředkovat také zdravotní pojišťovny,
ale je to velmi zdlouhavý administrativní proces, a přitom klient velmi často potřebuje tuto nezbytnou pomůcku
ihned,“ dodává Petra Thiemlová.
Donedávna přitom Charita Opava
disponovala pouze třiceti takovýmito polohovacími postelemi. „Nových
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Pět skvělých měsíců
s Kavárnou pro Radost

Když jsme v listopadu loňského roku dostali návrh na otevření
a provozování kavárny v Obchodním centru SIlesia, velice jsme
váhali. Zhodnotili jsme všechny naše možnosti a tenkrát se nám
zdálo nereálné provoz kavárny zvládnout. Myšlenka kavárny,
kde budou obsluhovat zákazníky právě naši klienti, se nám ale
hodně líbila a tak jsme se přece jen pořád snažili vymyslet způsob, jak by to šlo.
Pět měsíců uteklo jako voda zasloužili. A tak všem osobně řeS velkou pomocí nadace Konto
bariéry jsme tedy letos v květnu
mohli kavárnu slavnostně otevřít.
Tehdy byl úmysl provozovat kavárnu dva měsíce a se začátkem
letních prázdnin provoz ukončit.
Byť jsme se tehdy ještě pořád učili
a vlastně vymýšleli systém, jak být
dobrými kavárníky, moc se nám
provoz kavárny líbil. Tak moc, že
jsme se rozhodli prodloužit provoz o další tři měsíce. Uteklo to
jako voda, my se opravdu málem
nezastavili a v pondělí 30. září
jsme kavárnu pro Radost slavnostně ukončili ve velkém stylu. Při
slavnostním dopoledni dokonce
bouchalo (samozřejmě nealkoholické) šampaňské, proč také ne,
všichni zúčastnění si to opravdu

ditel Jan Hanuš předal Osvědčení
o absolvování kavárenské praxe,
a na každého klienta čekalo také
speciální tričko z našich dílen s
logem Radosti a svítícím nápisem
Kavárna pro Radost.

Přes čtyři tisíce káv

V kavárně se za dobu provozu vystřídalo pět provozních pracovnic,
devět pracovnic naší služby a celkem šestadvacet klientů. Našich
26 klientů zde odpracovalo celkem
1.662 hodin. A uvařili jsme přes
4.200 káv!

Hodně jsme se naučili

Tohle ale není vše, co nám to přineslo. Mnoho jsme se naučili, vyzkoušeli zase něco nového a doká-

zali si, že na to máme. Lidé s námi
byli spokojení a rádi se sem vraceli. To je pro nás největší odměna.
Každý den jsme si zde totiž dokazovali, že i lidé s mentálním
postižením, nebo duševním onemocněním mohou být a JSOU
plnohodnotnými a rovnocennými
lidmi mezi námi, kteří zvládnou
perfektně připravit kávu, zákusek
a vše s úsměvem naservírovat.
Umí se přemoct a i když na takovou práci nejsou zvyklí, dělají ji
poprvé a každý den není zrovna
výhrou, vytrvají zodpovědně až
do konce směny. V případě potřeby umí upozadit své pohodlí a
zastoupit svého kolegu-kamaráda,
který zrovna onemocněl. A navíc,
tohle vše dělají jen tak, čistě pro
radost, bez nároku na finanční odměnu.
No řekněme si sami, kolik z nás
by zvládlo být vždy pozitivními a
radostnými kavárníky?
Tereza ŠENKOVÁ,
vedoucí sociálně
terapeutické dílny RADOST
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OBČANSKÉ JUDO
• Nemůžu otěhotnět
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zlýpřináčlošívěk.
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už
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Pokusy o umělé oplodněplánovat
dne na
někdy
ní jsme ze
vzdali.
Aniden,
nevím,
zdai z
hodiny
hodinu,
jakCelých
tomu kdysi
mámena
spolu
zůstat.
pět
let násNajednou
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o miminko
bývalo.
jsme
nuceni se
a mám obavu,
že když
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reakce. Vaše kamarádkaa čeká
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docházím
k jednoznačdruhé
a vás trápí,
že s ní
nému
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i na obtíž,
ve chvílích,
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touhu Pořád
po vlastním
kdy
jsem se nudila.
převládítěti. Vnímám také vaši starost
dá natěšení se na víkend s vidinou
o manželství. Popřemýšlejte, co
odpočinku
a trávením
můžete udělat
pro sebevolna
a vášse
svými
blízkými
teď
snad
jen ve
vztah, pokud nebudete věnovat
větším
energiiměřítku.
pouze snaze o otěhotně,,Co
Tato
fráze jižmít/
tření? vCopráci?“
pro vás
znamená
nemít
s manželem
dítě?obohacuje
Někteří
tím
rokem
významně
lidé slovní
vnímají
početíAspolečného
mou
zásobu.
nezáleží na
dítěte
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tom,
zdajako
ji pokládám
nebo se
lásky. Jak to vnímáte vy? Může
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nejvíce
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dítěte? Jak
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lidském
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nežv jste
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snahu o miminko? Zkuste se
Posuďte
Kolikrát
za týden
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co jstese
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toutorádi
otázkou
setkáváte?
ba semáte
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špatnou
náladu
půden zpodrážděně,
druhého. To pobízíte
samozřejmě
sobíte
druneznamená přestat úplně po
dítěti toužit. Spíše to považujte
za doporučení rozhýbat znovu
věci, které se zastavily společně
s faktem, že otěhotnět se vám
nedaří. Investujte energii i do
jiných pro vás důležitých oblastí. Věřím, že máte šanci vše
společně zvládnout a najít společnou cestu. Kdybyste si chtěla více promluvit, můžete nás
navštívit i osobně. Konzultace
jsou poskytovány anonymně a
bezplatně.
Teraza ZÁVADSKÁ,
Služba krizové pomoci Fénix

LIDÉ
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Krátce

• Růženec za Charitu

Informace, společnost

• Voňavé vstupenky

• Patnáctka pana ředitele

Velké překvapení čekalo v práci v úterý 3. září na Jana Hanuše. Bylo to
totiž právě 15 let, co v Jaktaři nastoupil do funkce ředitele Charity Opava.
Gratulanti ve velkém zástupu mu postupně předali symbolických
patnáct červených růží a knížečku s přáními z jednotlivých středisek.
Závěrečný přípitek (pochopitelně nealkoholickým) šampaňským,
trocha vzpomínání – a mohly pokračovat reporting jednotlivých
středisek. Tak vše nej do dalších patnácti let!

• Trabantem rychlostí padesát

Dvorem ředitelství Charity Opava v Jaktaři burácel ve čtvrtek 12. září
hlasitý zvuk motoru a valil se hustý dým. O to vše se postaral malý
modrý Trabant a vedoucí Wellness centra Pavel Veverka (na snímku
vpravo), který dostal od svých kolegů projížďku tímto pekelným
strojem jako dárek k padesátínám.

Přání
Milá Liduš,
přejeme Ti
hodně zdraví,
štěstí,
nechej se
správným
směrem vésti,
abys svoje sny

naplnila
a v dobré náladě pořád byla.
Vše nejlepší k narozeninám
Ti přejí kolegové
z Chráněných dílen sv. Josefa

Listárna
Poděkování hospici

Hned pět klientů z Vlaštoviček
běželo v září na silničním závodu Opavská míle. A všichni
tento závod na 1609 metrů,
což v Opavě znamená úsek od
restaurace Split až ke „kouli“
na Horním náměstí, zaběhli
ve skvělém čase. „Byl to sice
také boj s handicapem, ale stálo to za to,“ vrací se k závodu
Vladimír Hermann, jeden z
dobrovolníků, který běžce z
Vlaštoviček doprovázel. A zde
jsou výsledky: Michal Chovanec 09.32 minut, Peter Ballay
11.36 minut, David Bjelunek
12.29 minut, Bedřich Ratiborský a Evička Rohovská 20.43
minut. Za zmínku stojí i to, že
originální trička pro všechny
závodníky vyrobily naše Chráněné dílny sv. Josefa.

• MŮJ SVĚT ve Žďáře

• Kulatiny
Ludmily Krpcové

Dobrý den, ještě jednou bych Vám
chtěl ze srdce poděkovat za Vaši
obětavou péči o mou maminku
Marcelu Ratajovou. Životní boj
bohužel prohrála, ale i díky Vám
byl pro ni tento boj snesitelnější.
Vaše práce je náročná, obdivuhodná a smysluplná a já mám před
Vámi neskutečný respekt. S díky a

Krátce
• Vlaštovičky bodovaly
na Opavské míli

Také letos v říjnu proběhne v
kostele sv. Vojtěcha na Dolním
náměstí společná modlitbě růžence s prosbami o požehnání
pro Charitu Opava. Ve středu
23. října v 17.15 hodin budeme děkovat a prosit o požehnání nejen pro Charitu, ale i
pro nás a naše rodiny.
Dřevěné voňavé permanentky
na festival Hradecký slunovrat 2020 na speciálním laseru
vyrobily Chráněné dílny sv.
Josefa. Stojí 500 korun, je jich
omezené množství a jako vánoční dárek je můžete koupit v
předprodeji Sluna, Informačním centru v Hradci nad Moravicí či na prodejně VAMA v
Opavě na Komárovské 9. Také
si o ně můžete napsat na email info@hradeckyslunovrat.
cz, kde si také si můžete vybrat
i číslo, které preferujete.

č. 9 - Říjen 2019

Pak jsme dostali na uši sluchátka,
pozdravem
Ing. Ladislav KRIEGISCH v nichž běžel komentář, nasedli
do vláčku a projížděli provozy celé
továrny.
A co teprve pivovar!
A když už jsme byli v těch NošoJsem moc rád, že jsem mohl být na vicích, nebylo by možná někdy
exkurzi v Automobilce Hyundai. špatné podívat se do pivovaru
Samotná prohlídka trvala asi dvě Radegast.
hodiny. Mohli jsme si osahat nové
Marek, klient
výrobky, dokonce si vlézt do aut.
Domu sv. Cyrila a Metoděje

Ve Žďáře nad Sázavou budou
celý říjen vystaveny vítězné
fotografie 11. ročníku fototoustěže zaměstnanců, klientů
a dobrovolní Charit České republiky MŮJ SVĚT. Výstava
sem doputovala poté, co si ji
měli celé prázdniny možnost
prohlédnout návštěvníci zámku v Raduni. Fotografové ze
Žďáru nad Sázavou se fotosoutěže účastní pravidelně, v
posledním ročníku bodoval
místní grafik Jan Šustr, který
úzce spolupracuje s Oblastní
Charitou Žďár nad Sázavou.
V přípravách je už ale také vyhlášení 12. ročníku fotosoutěže
MŮJ SVĚT, jejímž patronem
je Jindřich Štreit. Těšit se na ně
můžete příští měsíc.

Pište nám! Popřejte svým kolegům a spolupracovníkům!

Listárna zpravodaje Domovník je určena Vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu: mludek@charitaopava.cz. Těšíme se na ně!
DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky a příznivce.
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