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Poděkování
Děkujeme všem zaměstnancům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, dárcům, lidem
s otevřeným srdcem, kteří pomohli v roce 2008 modlitbou, svou nezištnou prací,
finančním nebo materiálním darem.

Motto: Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR:

Výroční zpráva 2008
Město Jablunkov
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Celkem misie Ukrajina:
Dary na podporu dětí na Ukrajině:

Charita Jablunkov
adresa:

Bezručova 130, 739 91 Jablunkov

telefon:

558 359 539 nebo 733 755 843

email:

jablunkov@caritas.cz

web:

www.jablunkov.caritas.cz

číslo konta:

1690974359/0800

IČ:

26520923

statutární orgán:

ředitel Josef Suchánek
(od 1.7.2009 Mgr.Beata Sikorová)

2

60.860
16.000

Nový projekt
Od roku 2007 je organizační a finanční úsilí Charity Jablunkov do značné míry
zaměřeno na snahu o připravení přestavby bývalé základní školy v Jablunkově
na ulici Bezručově na Charitní domov pokojného stáří ‐ CHDPS (Domov pro seniory).
V červenci 2007 byla zpracovaná architektonická studie a vypracován rozpočet
přestavby, dále byl zpracován energetický audit, statický posudek a následně
připravena a předložena na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádost o dotaci
ze státního rozpočtu. Tato žádost zůstává platná i pro roky 2008 a 2009. V roce 2009
došlo k rozšíření záměru rekonstrukce budovy staré základní školy na zřízení
Domova pro seniory nebo Domova se zvláštním režimem (DZR).
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z každoroční Třikrálové sbírky, dary soukromých osob a firem, dále je to od roku
2008 dotace na poskytování sociální služby v Denním stacionáři ze státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, kromě toho menší část příjmu
tvoří výtěžek z prodeje výrobků uživatelů Denního stacionáře (viz Další aktivity).
Město Jablunkov podporuje činnost Charity Jablunkov formou poskytování prostor,
ve kterých Charita Jablunkov sídlí, za symbolickou cenu 1.000 Kč měsíčně (nájemné
včetně vody, elektřiny, plynu, odpadu). Nejvyšší položky na činnost Denního
stacionáře tvoří náklady na mzdy, na služby a pracovní materiál. Prvních téměř 5 let
existence Denního stacionáře byla tato sociální služba zajišťována dobrovolníky bez
nároku na odměnu. V roce 2006 Charita Jablunkov získala na období 2006 – 2007
grant
v rámci
akce
Profesionalizace
stacionáře
Charity
Jablunkov,
která je spolufinancována Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj
a Moravskoslezským krajem. Na toto se podařilo navázat v roce 2008 prostředky ze
státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2007
došlo k registraci sociální služby Denní stacionář dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
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V Jablunkově a okolních obcích se vybralo celkem 583.874 Kč. Částka, která se vrátila
do Charity Jablunkov, činila 388.803 Kč. Tyto prostředky z Tříkrálové sbírky byly
použity na činnost Denního stacionáře sv. Josefa pro zdravotně postižené mladé lidi
v Jablunkově. Zbylá částka byla rozdělena dle předem stanoveného vzorce
na humanitární pomoc, na činnost DCHOO a Charity ČR.
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2008:
65 % ‐ na činnost Denního stacionáře sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním
postižením v Jablunkově
15 % ‐ na činnost Diecézní charity ostravsko‐opavské
10 % ‐ na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
5 % ‐ na činnost Charity Česká republika
5 % ‐ na režie (náklady s pořádáním Tříkrálové sbírky Charity ČR)
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Poděkování ........................................................................................................... 24

Vyúčtování velikonočního koláče 2008
Velikonoční koláč 2008 celkem:

76.860
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O Charitě Jablunkov
Charita Česká Republika pomáhá lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporuje
samostatnost těch, kteří si pomoci neumějí.
Posláním Charity Jablunkov je nabídnout pomoc potřebným ‐ poskytování sociálních
služeb, sociálně‐zdravotních služeb a humanitární pomoci v duchu křesťanských
zásad. Charita ‐ latinsky CARITAS znamená milosrdná láska. Posláním naší Charity
Jablunkov není pouze poskytování služeb, ale služba lásky ke konkrétnímu člověku,
pozvednutí jeho lidské důstojnosti. Láska k bližnímu je hnací silou našich pracovníků
i dobrovolníků.
Oblastní Charita Jablunkov je samostatnou právnickou osobou zřízenou diecézním
biskupem ostravsko‐opavské diecéze Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem,
a je účelovým zařízením Římskokatolické církve. Vznikla v roce 2000 a působí
v regionu Jablunkovska. Charita Jablunkov je základní složkou Diecézní charity
ostravsko‐opavské, která je samostatnou součástí Charity České republiky, je členem
mezinárodního svazku Caritas Internationalis.
Statutární orgán:
Rada Charity Jablunkov:

ředitel
JUDr. Marek Jakubík,
PhDr. Dana Branna,
Ing. Richard Gazur

Charita Jablunkov provozuje tyto zařízení a činnosti:
•

Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením

•

Občanská poradna

•

Humanitární pomoc

•

Tříkrálová sbírka
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Úroky z půjčky

0

0

0

0

0

Ostatní výnosy

68

56

0

0

12

Tržby z prodeje majetku

0

0

0

0

0

Dary tuzemské

277

85

1

191

0

Dary ze zahraničí

0

0

0

0

0

Sbírky ostatní

389

389

0

0

0

Sbírky církevní

61

0

0

61

0

Dotace ministerstvo (MPSV ČR)

600

600

0

0

0

Dotace kraje

0

0

0

0

0

Dotace obec

10

10

0

0

0

Dotace EU

0

0

0

0

0

Dotace ÚP

0

0

0

0

0

Výnosy celkem

1 441

1 176

1

252

12

Hospodářský výsledek

14

14

0

0

0

Výsledek hospodaření 2008 v Charitě Jablunkov

celkem

Investice stavební

38

0

0

0

38

Investice zařízení

0

0

0

0

0

Celkem investiční výdaje

38

0

0

0

38

Dotace na investice

0

0

0

0

0

Ostatní investiční zdroje

38

0

0

0

38

Celkem investiční zdroje

38

0

0

0

38

Investice: zdroje - výdaje

0

0

0

0

0

Počet zaměstnanců k 31.12.2008
ve fyzických osobách

9

7

0

1

1

přepočtený

4,63

4,44

0,00

0,13

0,06

Denní stacionář i ostatní aktivity Charity Jablunkov (Občanská poradna, Humanitární
pomoc) jsou financovány z několika zdrojů. Především se jedná o část výtěžku
4
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Úvodní slovo ředitele
Ekonomické ukazatele za rok 2008

Drazí přátelé,

Výsledky hospodaření 2008
Výsledek hospodaření 2008 v Charitě Jablunkov
Spotřeba mat.

Celkem v
Stacionář Poradna Humanit.p. CHDPS
tis. Kč
111

111

0

0

0

Spotřeba energie

0

0

0

0

0

Spotřeba PHM

0

0

0

0

0

Prodané zboží

0

0

0

0

0

Opravy a udržování

0

0

0

0

0

Cestovné

13

13

0

0

0

Náklady na reprezentaci

0

0

0

0

0

Ostatní služby

113

108

1

4

0

Mzdové náklady

661

639

0

13

9

Soc. a zdrav pojištění

232

225

0

4

3

Zák. pojištění (Kooperativa), stravné

3

3

0

0

0

Daně a poplatky

0

0

0

0

0

Úroky z BÚ, úvěru

0

0

0

0

0

Dary

231

7

0

224

0

Ostatní náklady

15

8

0

7

0

Odpisy, prodaný majetek

48

48

0

0

0

Poskytnuté příspěvky

0

0

0

0

0

Daň z příjmů

0

0

0

0

0

Náklady celkem

1 427

1 162

1

252

12

Tržby za vlastní výkony

36

36

0

0

0

Tržby od pojišťovny

0

0

0

0

0

Tržby za služby

0

0

0

0

0

Tržby za prodané zboží

0

0

0

0

0

Změny stavu zásob

0

0

0

0

0

Aktivace

0

0

0

0

0
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v této výroční zprávě máte možnost blíže se seznámit s činností jednotlivých
středisek Charity Jablunkov v roce 2008. V současné době došlo k předání vedení
Charity Jablunkov, kdy do funkce ředitelky
byla navržena a následně jmenována Mgr.
Beata Sikorová. Nová ředitelka Charity
Jablunkov zahájila práci na této pozici
1. července 2009. Ze srdce jí blahopřeji ke
jmenování a prosím, aby ji náš Pán v této
práci hojně obdařil svými dary.
Pro vytvoření mozaiky charitního díla
je potřebný každý jednotlivý kamínek
každodenní práce, dobrého skutku, daru,
pomoci, modlitby, oběti. Jsem přesvědčený,
že se nejedná pouze o dílo našich
pracovníků,
dobrovolníků,
koledníků,
příznivců a dárců, ale že naše charita je také dílem Božím.
Touto cestou chci Vám všem, kteří jste se na tomto společném díle lásky podíleli
a podílíte, z celého srdce poděkovat.
Josef Suchánek
ředitel Charity Jablunkov

5
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Úvodní slovo P. Vladimíra Ziffera
Žádný člověk není ostrov a všichni potřebujeme někam patřit. Do společenství lidí,
kteří nás nejen mají rádi, ale kteří nám to také dokážou dát najevo.
Jistě, rodina je na prvním místě, ona sama však
nestačí. Potřebujeme i partu přátel, kteří nás
podrží, když potřebujeme podporu, ale také nás
dokážou zkritizovat, když děláme něco špatně.
Takoví přátelé se dokážou obohacovat vzájemně.

Výroční zpráva 2008

Jednou jsme se nemohli dostat k jednomu domu, vrata byla pokažená, zvonek nikde, ale my
jsme to nevzdali a dovnitř se dostali. K našemu překvapení tam na nás čekal krásný urostlý
a vzteklý vlčák. Ta rychlost, s kterou jsme opustili zahradu, se nedá popsat. Mimo to já jsem
osobně ucítila jeho tesáky na svém pozadí. Naštěstí jsem byla dost oblečená, že se mi nic
nestalo. Nicméně později jsme zjistili, že jsme se do zahrady dobývali zadním vchodem. Dům
jsme tedy obešli, zazvonili a dál už vše probíhalo tak, jak mělo.
Vidíš smysl v této charitativní činnosti?
Smysl vidím, už jen proto, že jsou lidé, kteří nás dopředu vyhlíží. Pak, když přijdeme, řeknou
nám, že jdeme pozdě, a že už si mysleli, že nepřijdeme a také nám hned na to sdělí, že jsou
moc rádi, že jsme na ně nezapomněli. Je to pro nás krásné povzbuzení.

Když jsem před několika lety přišel jako externí
spolupracovník do Charity Jablunkov, našel jsem
tam právě takovou partu přátel.

Mnoho lidí nás vítá s otevřenou náručí, pro mnoho lidí je to jediná návštěva za celý rok.
Někteří jsou zase rádi, že přišli koledníci a tak zpívají s námi, nebo si nás natáčí na video.
Někteří také svolávají celou rodinu ke dveřím a až poté nám dovolí zpívat. Je to radost vidět,
že lidem na tom záleží, že si této služby váží. A hlavně je krásné přinášet radostnou zvěst
i nevěřícím.

Snaží se vytvářet společné dílo jako jedna velká
rodina, v níž nejde především o produkci výrobků,
ale především o vzájemné vztahy. Myslím, že se jim
to daří velmi dobře.

Chtělo by to nějakou změnu? Jinou formu?

Do budoucna jim přeji, aby je dobrá vůle tvořit opravdu blízké společenství
neopouštěla, a aby při tom neustále vnímali Boží pomoc.

Myslím, že ne. Jen bych se víc zaměřila na území, která se skupinkám přidělují, někde
je koledníků málo a někde příliš mnoho.
Díky za svědectví a podněty, Lucko!

P. Vladimír Ziffer
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Tříkrálová sbírka 2008 – rozhovor s koledníkem

Denní stacionář sv. Josefa

Milá Lucko, pár otázek k Tříkrálové sbírce 2008.

pro mladé lidi se zdravotním postižením

Co se Vám podařilo zdolat během TKS 2008? Která území?
Každoročně během TKS zdoláváme
celé území vesnice Hrádek ve Slezsku.
Rozloha této obce je 980 hektarů.
S kým spolupracuješ při koledování?
Zhodnoť svou skupinku koledníků.
S dětmi od 6 do 15 let. Je to stálá
skupinka, která se každým rokem už
dopředu hlásí, jestli by zase mohli
chodit s námi v Hrádku. Celkem
pokryjeme práci 3 skupinek. V tomto
roce však pro nás bylo milým
překvapením, že se k nám přidal
jeden tatínek s dětmi, takže tvořili
4. skupinku a moc nám pomohli.
Většinou máme problém stihnout
všechna zákoutí Hrádku.

adresa:

Bezručova 130, 739 91 Jablunkov

telefon:

558 359 539

email:

jablunkov@caritas.cz

vedoucí stacionáře:

Jolanta Suchánková

sociální pracovník:

Mgr. Alice Mizia

provozní doba:

po‐pá od 7.00 do 14.00 (nově od 6.30 do 14.30,
v době školních prázdnin zavřeno, mimo červenec)

Sociální služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
od roku 2007.

Poslání Denního stacionáře sv. Josefa

Co říkáš na beskydský terén?
No to je problém každý rok. Děti
bývají brzo unavené a ještě když jim řeknete, že mají jít třeba na Filipku (jeden z vrcholků
Moravskoslezských Beskyd), tak jsou nešťastné, ale vždy s pokorou jdou a nakonec přijdou
s nezapomenutelnými zážitky.
Na dárce?
V Hrádku už trošku víme kdo a kde nás přijme s otevřenou náručí. Přesto, ale nikdy
nevynecháme žádný dům, okolo kterého jdeme. Často se nám stalo, že nám lidé nabídli teplý
čaj, popovídali si s námi a ještě nám na cestu zabalili svačinku.

Posláním našeho Denního stacionáře je vést osoby s mentálním a kombinovaným
postižením k samostatnosti a podporovat je v rámci jejich možností v začleňování
do společnosti, umožnit jim v co největší možné míře žít běžným způsobem života.
Svou službou chceme působit na každého jedince podle individuálních potřeb tak,
aby byl schopen určité samostatnosti nejen v rodině, ale i mimo ni. Neusilujeme
pouze o zachování lidské důstojnosti uživatelů, ale také o její pozvednutí.

Cílová skupina
Uživateli Denního stacionáře jsou zejména mladí lidé, kterým hrozí z důvodů jejich
zdravotního nebo mentálního hendikepu sociální vyloučení. Věk pro nově přijímané
uživatele je od 16 do 40 let, pro uživatele již umístěné je horní hranice do 55 let.

Máš nějakou veselou, povzbudivou příhodu z koledování?

18
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Cíle sociální služby

Humanitární činnost

•

umožnit uživatelům žít ve své rodině – po využití služby během dne se vrací
domů, není nutný pobyt v týdenním nebo celoročním zařízení,

•

podpora a rozvoj samostatnosti a soběstačnosti každého klienta
a zvyšování jeho sebevědomí,

•

podpora přirozených vazeb s okolím a vrstevníky, sociální začlenění,

•

udržení, získání a rozvoj nových znalostí a dovedností,

•

pomoc a vedení k samostatnosti při komunikaci s okolím,

•

smysluplné naplnění dne a nabídka odlehčovací služby pro rodiny uživatelů.

V oblasti humanitární pomoci pokračovala Charita Jablunkov ve spolupráci s dárci při
dovybavení dětských domovů v lokalitě Velký Bereznyj na Ukrajině. Na tuto pomoc
byly určené prostředky získané během akce Velikonoční koláč, kdy dobrovolníci
nachystali tradiční velikonoční pečivo a to pak o Květné neděli rozdávali odměnou
za dary na humanitární pomoc.
Mimo jiné prostřednictvím Charity Jablunkov a dárců byla podpořena výstavba
a provoz Domova na půl cesty v Užhorodu na Ukrajině.
Dopis ředitele Charity Jablunkov dárcům a podporovatelům dětských domovů
na Ukrajině:

Uživatelům nabízíme
•

Výroční zpráva 2008

podporu a nácvik sebeobslužných návyků,

•

podporu při integraci do společnosti,

•

široké spektrum výuky rukodělných činností a výtvarných technik
(tkalcovství, výroba svíček, keramiky,
práce se dřevem a textilem apod.),

•

nakupování s asistentem,

•

výuka přípravy jídel, vaření, pečení a
zavařování,

•

kondiční cvičení,

•

aktivity
s prvky
a muzikoterapie,

•

besedy s katolickým knězem

dramaterapie

•

základy práce na PC, internet, procvičování psaní v textových editorech,

•

hry zaměřené na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností,

•

vycházky do přírody, výlety, akce (bazén, vířivé koupele, solná jeskyně, ...),

•

sportovní aktivity dle možností klienta (stolní tenis, stolní fotbal, bowling,
...),

•

individuální péči s ohledem na schopnosti a přání klienta,

•

možnost podílení se na humanitární pomoci,

•

možnost práce na pozemku v okolí stacionáře,
8

Vážení přátelé,už několik let podporujete provoz dětských domovů sv. Gabriela a Královny Pokoje ve
Velkém Berezném na Ukrajině formou patronátu nad konkrétními dětmi. Dovolte, abych Vám za Vaši
pomoc ze srdce poděkoval a předal tímto dopisem informace o aktuální situaci.
Díky této Vaší pomoci se v době, která byla pro domovy velmi těžká, podařilo nejen udržet jejich
provoz, ale i zajistit dětem život v dobrých podmínkách. Od začátku naší spolupráce ukrajinský stát
těmto domovům finančně nepřispíval a tak Vaše pomoc byla pro děti životně důležitá. V průběhu
roků 2007 a 2008 se projevily se zpožděním pozitivní změny. Ukrajinské orgány dozrály
k přirozenému zodpovědnému přístupu k těmto domovům a začaly jejich provoz finančně
podporovat.
Náklady na běžný provoz obou domovů jsou v současné době hrazeny státem a tak naše pomoc již
není nezbytně nutná. Stát však dle informací, které jsme dostali, nepřispívá na opravy domů. Další
změna je, že některé podporované děti jsou již dospělé a osamostatnily se. Z těchto důvodů
necháváme na Vašem zvážení pokračování v další podpoře.
Pokud byste se rozhodli děti dále podporovat, není už nezbytně nutný příspěvek v takové výši jak
doposud. Jeho výše závisí tedy na Vašem rozhodnutí. Vaše dary budou využity především na potřebné
opravy a rekonstrukce obou domovů.
Ať už se rozhodnete pokračovat nebo podporu ukončit, případně ji nasměrovat na jiné potřebné,
dovolte, abych Vám tímto ještě jednou jménem dětí ze srdce poděkoval. Velmi si vážím Vaší
obětavosti a věřím, že Vám Dobrý Bůh Vaši štědrost mnohonásobně odplatí.
Se srdečným pozdravem, spojen v modlitbě Josef Suchánek
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•

Humanitární pomoc

zajištění stravování a pitný režim.

Kapacita

adresa:

Bezručova 130, 739 91 Jablunkov

telefon:

558 359 539

email:

jablunkov@caritas.cz

sběr textilu:

každé pondělí od 8.00 do 15.00
(nově od 7.30 do 14.30, mimo školní prázdniny)

Denní stacionář Charity Jablunkov je jediným zařízením pro tuto cílovou skupinu ve
spádové oblasti Jablunkov a okolí. Oprávněnost založení a velkou potřebnost služeb
Denního stacionáře sv. Josefa je už skoro 8 let potvrzována trvalým zájmem klientů
a jejich blízkých. Kapacitně je stacionář určen pro 17 klientů (nově 15), uvedená
kapacita je prakticky po celou dobu zcela naplněna.

Humanitární pomoc se dělí na humanitární sklad a humanitární činnost.

Humanitární sklad
Charita Jablunkov provozuje humanitární sklad, do kterého občané odevzdávají
použité nebo nepotřebné ošacení a jiné textilie. Toto se v Charitě třídí a následně
odevzdává k dalšímu využití pro Diakonii Broumov (www.diakoniebroumov.org).
Toto občanské sdružení provozuje sklad a Třídírnu Broumov, ve kterém pracují
klienti azylových domů, dovezené věci jsou následně tříděny na nositelné oděvy
pro potřebné občany, na materiál určený pro průmyslové zpracování a odpad.

Další aktivity
•
•
•

16

vánoční výstava v prostorách Charity Jablunkov spojená s dnem otevřených
dveří.
prezentace a prodej výrobků Denního stacionáře sv. Josefa na folklórních
akcích na Jablunkovsku – „Miyszani łowiec“ v Košařiskách, Jablunkovský
jarmark.
velikonoční koláč
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•

spolupráce s informačním centrem v Mostech u Jablunkova
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konzultací se lze pouze dozvědět, co by mělo být obsahem těchto listin. Právní
poradenství se týká nejčastěji práva občanského, rodinného, pracovního, správního
a výjimečně i práva trestního, mezinárodního či dalších právních odvětví. V roce
2008 se zvýšil počet osob, které řeší problémy související s exekučním řízením.
Pochopitelně ne všechny problémy lze uspokojivě vyřešit v rámci konzultací. Pokud
klient potřebuje jinou odbornou pomoc, je nasměrován na příslušnou instituci.
Poradnu lze samozřejmě navštívit i opakovaně a v praxi se to často také děje.
JUDr. Marek Jakubík

10
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Občanská poradna
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Co se dělo v tomto roce

adresa:

Bezručova 130, 739 91 Jablunkov

telefon:

558 359 539

email:

jablunkov@caritas.cz

provozní doba: každý čtvrtek (s výjimkou svátků), a to vždy od 16.00 do 18.00
hodin, přičemž není třeba se předem nijak objednávat.
odborný garant: JUDr. Marek Jakubík, advokát a společník Advokátní kanceláře
Hajduk a partneři, s.r.o.
Od roku 2001 je nedílnou součástí nabídky služeb poskytovaných Charitou Jablunkov
také občanská poradna, která slouží všem spoluobčanům, kteří se ocitnou v tíživé
životní situaci, potřebují kvalifikovanou pomoc právníka a z finančních důvodů
si nemohou dovolit navštívit advokáta nebo notáře.
Charita Jablunkov zde do jisté míry supluje stát, který až doposud nevytvořil ucelený
systém bezplatného poskytování právní pomoci. Snad ani není třeba zdůrazňovat,
že pomoc je poskytována všem potřebným, a to bez ohledu na jejich národnost,
vyznání, pohlaví, politickou příslušnost, věk a podobně.
Nutno podotknout, že smyslem a účelem tohoto charitního zařízení je poskytnutí
kvalifikovaného právního poradenství. Přestože neexistuje žádná evidence
uskutečněných porad nebo osob, které tuto poradnu navštívily (porady jsou
poskytovány anonymně), obecně lze konstatovat, že se postupně zvyšuje počet
osob, které služby Občanské poradny Charity Jablunkov využívají. Nejedná se jen
o občany Jablunkova a okolních obcí – do poradny občas zavítají i zájemci z Třince,
Českého Těšína a dalších měst, kde obdobné poradny citelně chybí nebo působí
krátce. V průměru se jedná o cca 10 osob týdně, ovšem není výjimkou, že ve čtvrtek
během dvou hodin navštíví tuto poradnu i 15 osob.

Program v Denním stacionáři sv. Josefa
pro mladé lidi se zdravotním postižením
se řídí týdenním plánem. Plán
tvoří činností, které se pravidelně
opakují, např. rukodělné činnosti, vaření,
tělocvik, besedy s knězem… a činností,
které vybíráme podle nabídky (např.
divadla, výstavy, solná jeskyně, maškarní
ples), podle počasí (výlety, práce na
zahradě, bazén) a podle potřeby. Veškeré
aktivity se snažíme klientům co nejvíce
zpříjemnit a zatraktivnit, např. při výuce vaření jsme zavedli vaření podle krajových
zvyků, např. židovský den, kuchyně italská, gorolská. Pokud to počasí dovolí,
chodíme do přírody a vaříme v kotlíku. Nejenom kluci uvítali návštěvu tankodromu v
Návsí s možností seznámit se s tanky zvenku i zevnitř.
Cílem nabízených aktivit je objevit a rozvíjet talent a schopnosti každého
jednotlivého klienta, vytvářet stabilní a podnětné prostředí pro jeho rozvoj.
V roce 2008 nabídka aktivit byla rozšířena o dramaterapii vedenou studentkou
pedagogické fakulty, oboru dramaterapie, pod odborným dohledem pracovníka
v sociálních službách. Dramaterapie pomáhá klientům uvolnit se, projevit
a kontrolovat vlastní emoce, rozvíjet koncentraci, představivost. Klienti pracují se
svým hlasem a tělem, posilují paměť a také vztahy mezi sebou. Uvědomují si své
schopnosti, vnímají své odlišnosti, navzájem si pomáhají a učí se respektovat druhé.

Nelze tedy očekávat (a s ohledem na omezené kapacity poradny to ani objektivně
není možné), že zájemcům bude v rámci poradny právník sepisovat nějaké smlouvy
nebo podání adresovaná soudům či orgánům veřejné správy. V rámci bezplatných
14
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V jednotlivých hodinách dramaterapie klienti
nacvičili divadelní představení „Mrazík“, které
prezentovali svým rodičům a známým.
Veřejné vystupování však není naší prioritou,
důležitá je cesta, která k tomu vede.

(Dopis dlouhodobého uživatele Denního stacionáře sv. Josefa.)
Poděkování
Chci pro všechny kamarády a kamarádky a přátelé něco říct.

Nadále v roce 2008 pokračovala spolupráce
s duchovním P. Vladimírem Zifferem. Jeho
návštěvy byly pro nás velkým obohacením.
Otec Vladimír učil klienty nejenom poznávat
nové věci, ale vedl je k úctě, toleranci,
k vzájemnému odpouštění, jak rozpoznávat
své chyby, ale i přednosti. Jeho přítomnost
a jemné
vedení
nám
napomáhalo
spoluvytvářet bezpečné, důstojné a respektující místo pro život klientů v Denním
stacionáři.
Náš Denní stacionář můžeme přirovnat ke klidnému přístavu, kde každý klient může
očekávat péči, podporu, povzbuzení a když je potřeba, tak účinnou pomoc. Díky úsilí
všech pracovníků se nám společně daří stanovený cíl, kvalitní rozvoj života klientů,
naplňovat. Z reakce klientů je zřejmé, že v takovémto přístavu je radost pobývat.
Jolanta Suchánková
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Celé Charitě děkujeme za všechno, co jste pro nás všechno udělali. Dali jste nám
Charitu a také přátelství a celou chariťackou rodinu. Máme Vás rádi. Celý život
Charitu a vás všechny. Máte dobré srdce a dobrou lásku máte. To je dobře,
tak to píšu na pátek aspoň jeden jedinečný dopis do Charity. Milujeme Charitu.
Charita je nejsuprovější na světě. Pro Charitu uděláme všechno možné.
Charita je srdce a Charita je láska, srdečná, laskavá, dobrá, roztomilá, milá, veselá,
hravá, milující, křehká, mladá, báječná, světlo světa, sluníčko, paprsky barevnější,
duha slunečná, dobrota silná (…) je Charita. My jsme rádi, že můžeme chodit
do Charity. Nic nám tam nechybí. Jsme tam společně s kamarády a kamarádkami
a s přáteli. A to je dobře. Pořád budeme chodit do Charity, celý život. Máte dobré
srdce a dobrou lásku. (…)
Celičké Charitě chci poděkovat, za to všechno co jste pro nás udělali. Jste dobří
kamarádi, kamarádky, přátelé. Já Vás mám rád z celého srdce. (…) Jste pro mne
všechno na celém světě. Tak to je pořád, Charito. Budeš mi chybět Charito
(komentář: přes prázdniny). (…) Za to všechno chci poděkovat, co jste všechno pro
nás udělali, (…) otevřeli Charitu a všechno jste dali do Charity. (…) Celá naše Charita
je srdce. Máme rádi Charitu. (text upravován)
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