ZRCADLO
Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 1., březen 2014

V pondělí 27. ledna letošního roku byla předána
svému účelu jako Domov se zvláštním režimem
zbrusu nová stavba do užívání Čtyřlístku –
Hladnovská. Čtyřlístek tak nabídne lidem se
centra pro osoby se zdravotním postižením
zdravotním postižením zcela novou a v Ostravě
Ostrava.
V nejbližších
týdnech
dostanou
dosud chybějící sociální službu.
konečnou podobu také interiéry této budovy,
která od letošního dubna začne plně sloužit
Jak jsme o tom již psali v minulém vydání našeho
časopisu, Domov se zvláštním režimem Hladnovská je
jedním z úspěšných projektů ostravského Čtyřlístku,
podpořených z evropských fondů – Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Jeho stavba byla zahájena v září loňského roku a během pěti
měsíců vyrostla v Ostravě – Muglinově atypická nízkopodlažní budova, v níž najde nový domov dvanáct
dospělých žen a mužů se zdravotním postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory během celého dne. Žádný
poskytovatel sociálních služeb v Ostravě jim dosud podobnou službu nabídnout nemohl. V domově se zvláštním
režimem o ně bude pečovat celkem třináct pracovníků v sociálních službách a pět zdravotních sester. Klienti zde
budou mít k dispozici dvanáct samostatných pokojů, v nichž budou mít dostatečné soukromí, dvě společenské
místnosti, jednu společnou jídelnu a moderní hygienické zázemí. Zájem o tuto službu je veliký a již dnes je
kapacita domova naplněna.
Pod projektem budovy, jež vyrostla pod střechou bývalého jezdiště pro hipoterapii, je podepsán ing. Christos
Kirkopulos. Nákladem přes
9 milionů korun stavbu
vybudovala firma SV Unips
na
základě
veřejného
výběrového řízení. Nové
zařízení
Čtyřlístku
je
součástí transformačního
procesu,
jímž
tato
organizace v současné
době prochází ve snaze
vycházet maximálně vstříc
individuálním potřebám i
možnostem klientů.
V těchto dnech začínají
dostávat konkrétní podobu
také interiéry budovy a
koncem dubna si budeme
moci říci hotovo, až se
sem
začnou
stěhovat
klienti a zaměstnanci, kteří
o ně budou pečovat.
Slavnostní otevření této
nové služby se uskuteční
ve středu 28. května.
V příštím vydání Zrcadla
vám určitě přineseme nové
zprávy…
Text a foto: BOHDANA
RYWIKOVÁ

Otevřený dopis ředitele organizace

STOJÍME PŘED NOVÝMI VÝZVAMI
Vážení spolupracovníci,
chtěl bych se s Vámi podělit o několik postřehů
k tomu, co se událo v minulém roce, a také se
zmínit o tom, co nás čeká v tom letošním.
Transformace je slovo, které může skoro
nahánět hrůzu. Nás ale nezajímají složité definice,
ale co to znamená pro život ve Čtyřlístku.
Především chceme
objektivně posoudit
osobnost každého
uživatele, jeho
celkovou situaci
a výstupem je
stanovení míry
nezbytné podpory pro
každého z nich. Jde
tedy o to, abychom
„nepřepečovávali“, ale
uspokojili individuální
potřeby každého
uživatele (pokud je to
v našich možnostech
a není to na úkor
jiných uživatelů)
a zajistili jeho práva.
Protože je
transformace náročný
a dlouhodobý proces,
byly podány
a Ministerstvem práce
a sociálních věcí
schváleny dva
projekty, jejichž
smyslem je získat
prostředky na
poradenství,
vzdělávání a supervize
špičkových
a zkušených
odborníků v oblasti
transformačních procesů. Základem je tedy změna
přístupu k uživatelům, umožnění prožít jim život tak,
aby se co nejvíce blížil životu lidí v běžném
prostředí. Pro někoho to bude znamenat možnost
žít samostatně v bytě s podporou terénní služby,
pro další společný život v malých skupinkách
s velkou mírou samostatnosti v chráněných
bydleních. Pro ty, jejichž schopnosti neumožňují
samostatné bydlení, je šance alespoň přiblížit jejich
podmínky co nejvíce životu v běžném prostředí.
Mohou vykonávat některé činnosti, pro něž mají
schopnosti, ale stávající systém jim to neumožňuje.
I jejich bydlení může být takové, aby nemuseli být
tolik omezeni řádem velkého zařízení.
Systematicky jsme „nastartovali“ transformační
proces v polovině loňského roku se zahájením
transformačních projektů. Ale řadu kroků pro
zlepšení života klientů jsme již uskutečnili. Získali
jsme dva byty pro větší osamostatnění klientů
z podpory samostatného bydlení. Otevřeli jsme
v loňském roce dvě chráněná bydlení pro celkem

patnáct žen a mužů. Rekonstrukcemi jsme zlepšili
prostředí v Domově na Liščině a v Domově
Beruška. Před dokončením je objekt pro novou
službu Domov se zvláštním režimem Hladnovská,
jejíž poskytování by mělo být zahájeno v dubnu. Na
rekonstrukce Domova na Liščině, Domova Beruška,
denního stacionáře ve Vítkovicích na Chráněné

bydlení Thomayerova a na výstavbu Domova se
zvláštním režimem Hladnovská se nám podařilo
získat zdroje z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko. V listopadu loňského roku jsme
podali další žádost do tohoto programu, která se
týká rekonstrukce Stacionáře Třebovice a tento
projekt byl schválen. Stacionář by měl brzy změnit
svou podobu na domov pro osoby se zdravotním
postižením pro 20 klientů a samostatné chráněné
bydlení pro 6 klientů.
Další kroky bychom měli navrhnout do
transformačních plánů jednotlivých zařízení –
Domova Barevný svět, Domova na Liščině, Domova
Beruška a Stacionáře Třebovice, které jsme začali
připravovat v prvním čtvrtletí 2014. Rozhodující
bude samozřejmě stanovisko zřizovatele.
V souvislosti s transformačními změnami
vyjadřuje mnoho zaměstnanců obavy ze ztráty
zaměstnání. Ty však nejsou na místě. Přestože
jsme uzavřeli dva denní stacionáře a snižujeme
kapacitu v Domově Barevný svět, žádné hromadné
snižování počtu zaměstnanců nenastalo. Je to

způsobeno tím, že jsme současně otevřeli dvě
chráněná bydlení a v dubnu nastoupí
19 zaměstnanců do Domova se zvláštním režimem
Hladnovská.
I když by z transformačního plánu pro Domov
Barevný svět vyplynulo, že stávající budova bude
sloužit městu pro jiný účel, stále to bude Čtyřlístek,
který bude poskytovat péči současné více než
stovce klientů. Jen by přešli do jiné služby nebo
zůstali ve stejné službě v menších zařízeních.

A pokud by se Domov
Barevný svět přeměnil
z jednoho velkého na více
menších zařízení, bude to
znamenat spíše zvýšení
počtu zaměstnanců. Jak
v přímé péči, tak
v potřebném servisu
(stravování, praní prádla,
údržba, doprava)
a nezbytné administrativě.
Školení k transformaci,
která byla zahájena ve
druhém pololetí loňského
roku, ukázala, že řada věcí
v našem přístupu
ke klientům se musí
změnit. Neznamená to
však, že jsme doposud
pracovali špatně. Ale
pokud je naším cílem
opravdové přiblížení života
našich klientů životu lidí
v běžném prostředí, pak
není jiná možnost, než
změny přijmout za své. Je
to samozřejmě dlouhodobý
proces, protože není vůbec
jednoduché změnit něco, co jsme dělali dlouhá léta,
byli přesvědčeni, že je to to nejlepší pro klienty, byli
za to chváleni, odměňováni. Většina z Vás se s tím
určitě úspěšně vyrovná. Ti, kteří však o této cestě
nejsou přesvědčeni, chtějí si pracovat stále „po
svém“, působí negativně na své okolí, vyvolávají
nesmyslné konflikty, by měli co nejrychleji hledat
práci jinde.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za velký kus
obětavé práce, který jste věnovali a věnujete
starosti o naše klienty.
SVATOPLUK ANIOL
Ilustrační fota: Vladimíra Kaločová a Bohdana Rywiková

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

DOMOV BERUŠKA – VELKÉ STĚHOVÁNÍ
Poslední březnový den vypadal v Domově Barevný
svět opravdu poněkud chaoticky. Mezi údery kladiv a
zvuky vrtačky hlomozila nákladní auta stěhovacích
firem, protože nastal dlouho očekávaný okamžik
hlavně pro klienty a zaměstnance Domova Beruška.
Po půl roce totiž začali opouštět svůj dočasný azyl v Domově Barevný svět a stěhovali se zpátky do
svého „domečku“ v Ostravě – Zábřehu. Od loňského září byl Domov Beruška v rekonstrukci a všichni už
se těšili na změnu, která je od dubna čeká.
Rekonstrukce domova se mohla uskutečnit především díky finanční podpoře z evropských fondů –
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Během šesti uplynulých měsíců prošly výraznou
proměnou téměř všechny prostory budovy, jejichž úprava navíc usnadní pohyb dětem upoutaným na invalidní
vozík. Všech čtyřiadvacet obyvatel domova najde od 1. dubna v Domově Beruška mnohem víc pohodlí i
soukromí, než dřív. V nově upravených ložnicích už budou děti spát jen po dvou, nové vybavení dostaly i
společné prostory a sociální zařízení, klienti Domova Beruška se mohou těšit také na zbrusu novou místnost pro
multismyslovou terapii snoezelen. Stavební náklady na rekonstrukci Domova Beruška představují částku ve výši
téměř 3,8 milionu korun, další 1.2 milionu korun stálo vybavení vnitřních prostor domova. Stavbu realizovala na
základě výběrového řízení společnost SV Unips a na vybavení interiérů se podílela společnost Manlomka.
Rekonstrukce Domova Beruška je součástí probíhajícího procesu transformace v naší organizace.

V příštím vydání našeho časopisu určitě zavítáme mezi klienty „Berušky“, abychom se podívali, jak se jim
v novém domově, který dostal i nový vnější „kabát“, žije. Pro dnešek přinášíme alespoň ilustrační snímek Domova
Beruška, měnícího nejen vnitřní, ale i vnější tvář…
(rw)
Foto: VRATISLAV PROKOP

Náš snímek zatím zachycuje pouze pracovní ruch, který v posledních týdnech vládl v Domově Beruška, jenž
procházel zásadní proměnou, a to jak zevnitř, tak zvenku. Jeho slavnostní znovuotevření se uskuteční 29. dubna.
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Vzděláváním k integraci a profesionalitě
v sociálních službách
V loňském roce se v naší organizaci zrodil nový projekt nazvaný „Vzděláváním k integraci a profesionalitě
v sociálních službách“, jenž systematicky řeší další profesní růst a vzdělávání zaměstnanců jednotlivých
zařízení Čtyřlístku. Plně byl uveden v život počátkem letošního roku a koncem března se uskutečnil první
kurz pro naše zaměstnance financovaný z tohoto projektu, jenž částkou přesahující tři miliony korun
podpořil Evropský sociální fond v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva
práce a sociálních věcí České republiky.
„Tento projekt reaguje na potřebu organizace poskytovat svým klientům kvalitní sociální služby dle Standardů
kvality sociálních služeb a řeší aktuální
potřebu
dalšího
vzdělávání
zaměstnanců v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb.,“ vysvětluje záměry
projektu jeho autorka a zároveň
manažerka Bc. Monika Šlahorková a
pokračuje: „Smyslem tohoto projektu je
zvyšování
úrovně
kompetencí
jednotlivých pracovníků, kteří mají díky
němu lepší přehled i odborné znalosti
při
zavádění
a
zlepšování
procedurálních,
personálních
i
provozních
standardů.
Jeho
inovativním cílem je vytváření vlastních
zkušeností a znalostí v praxi sociálních
služeb, seznamování se s novými
metodami a formami práce, výměna
zkušeností
mezi
jednotlivými
zaměstnanci, zlepšování provázanosti
odborných činností a lepší komunikace

mezi jednotlivými zařízeními.“
Do projektu je zapojeno celkem 227 zaměstnanců Čtyřlístku z pěti různých a obsahově odlišných sociálních
služeb a je určen jak vedoucím jednotlivých zařízení organizace, tak sociálním pracovníkům a pracovníkům
v sociálních službách. Vzdělávání je rozděleno do několika samostatných modulů, jež mají zvýšit odbornost a
dovednosti zaměstnanců a zároveň prohloubit kompetence jednotlivých cílových skupin, takže všichni jeho
absolventi si ověří a zdokonalí své znalosti v oblasti standardů kvality, sociální práce a péče o klienty,
v komunikačních dovednostech, osobnostním rozvoji, pozornost bude věnována i manažerským dovednostem
řídících pracovníků, legislativě a samozřejmě i transformaci sociálních služeb. Propojení napříč organizací dává
zaměstnancům možnost vzájemného poznávání, výměny zkušeností, lepší informovanosti o odlišnostech
přístupů a metodiky při poskytování sociální služby a zaměstnanci tak získávají komplexnější pohled na celou
organizaci.
Na základě výsledků výběrového řízení realizuje jednotlivé kurzy tohoto projektu vzdělávací agentura Ahra,
disponující špičkovými odborníky pro jednotlivé oblasti ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a společností
Amos. Projekt potrvá do června příštího roku.
(rw)
Na snímku na předcházející straně: jeden ze školitelů projektu – ing. Miroslav Konvičný na jednom z prvních
Seminářů tohoto vzdělávacího projektu pro Čtyřlístek
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Co nám řekla anketa?
Malé zamyšlení nad výsledky dotazníkového šetření Magistrátu
města Ostravy v naší organizaci
Magistrát města Ostravy – odbor sociálních věcí, školství a volnočasových aktivit, uspořádal na sklonku
loňského roku dotazníkové šetření mezi zaměstnanci všech zařízení naší organizace. Dotazníkového
šetření (ankety), které zkoumalo zejména spokojenost zaměstnanců na pracovištích, mezilidské vztahy,
úroveň komunikace, přenos informací a možnost ovlivňovat řešení problémů nebo pracovních postupů v
organizaci, se zúčastnilo celkem 296 zaměstnanců Čtyřlístku.
Vypovídací schopnost ankety samozřejmě ovlivnil
fakt, že zájem o ni projevila (statisticky) méně než
polovina zaměstnanců všech osmi oslovených
zařízení. Nejméně zaměstnanců se do ankety
zapojilo v domovech – Domově Beruška a
v Domově na Liščině. Respondenti odpovídali na
celkem 10 otázek: 1. Co se vám líbí ve vašem
současném zaměstnání?; 2. Na co jste ve své
službě hrdí?; 3. Jaké jsou podle vás mezilidské
vztahy na vašem pracovišti?; 4. Jak hodnotíte
profesní spolupráci, komunikaci a přenos informací
mezi pracovními týmy navzájem?; 5. Jak
komunikujete s vaším přímým nadřízeným?; 6. Co
byste chtěli změnit v uvedených oblastech služby a
jak?; 7. Myslíte si, že se odlišuje praxe od
písemných pravidel /interních pracovních postupů?;
8. Myslíte si, že je ve vaší službě nějaký problém, o
kterém se nemluví, který se neřeší?; 9. Máte
možnost osobně navrhovat změny ve způsobu
poskytované služby, jsou vyslyšeny vaše poznatky,
návrhy, připomínky?; 10. Délka vaší praxe v oboru?
Celkově však vycházejí výsledky ankety velmi
pozitivně, i když se mohou lišit podle jednotlivých
zařízení. Nejvíc pozornosti věnovali respondenti
především mezilidským vztahům, jež patří
k nejpalčivějším
tématům
zejména
mezi
zaměstnanci Domova Barevný svět, kde je celých

24 procent respondentů označilo jako špatné, což je
nejvíc ze všech zařízení. Zde by mohly tvořit
samostatnou kapitolu především důvody, proč tomu
tak bylo (a někde možná stále ještě je). Tento fakt
komentuje ředitel organizace, PhDr. Svatopluk
Aniol, slovy:
„Zmiňované
mezilidské
vztahy
zabírají
v hodnocení největší prostor. Jasně tak na nás
´vyskočí´ dva nesmiřitelné tábory v Domově
Barevný svět. Jednomu táboru se nelíbilo předchozí
vedení (vedoucí zařízení, vedoucí úseku 1. patra),
uvádějí jejich špatnou komunikaci s kolektivem,
neřešení pracovních problémů a pochvalují si
současné vedení. Druhý tábor zase vzpomíná na
předchozí vedení a tomu novému vyčítá, že údajně
se řeší problémy výhrůžkami, výpověďmi, sankcemi,
přeřazováním kritizujících zaměstnanců apod.
Problémy v mezilidských vztazích se nevyhnuly
v menší míře ani Domovu na Liščině a Domovu
Beruška, kde mají někteří respondenti dojem, že
některým jejich kolegům (kolegyním) chybí
sebekritika, ale zdá se, že zde jsou zaměstnanci
schopni mezi sebou lépe komunikovat a vzájemně
si pomáhat.“ K tématu se pak PhDr. Aniol vrací
slovy: „Nebudeme si zakrývat, že v Domově
Barevný svět vznikl největší problém v prvním patře,
kde se kolektiv prakticky rozdělil na dvě části: na ty,

kteří odcházejí do domova se zvláštním režimem a
ty ostatní.“ Bohužel, právě zde se projevily trhliny
v komunikaci mezi vedoucími pracovníky zařízení a
zaměstnanci, vedoucí k nesprávným závěrům
některých z nich, pomluvám a schválnostem, jež
způsobily napětí v personálních vztazích a přímo
narušovaly nebo ohrožovaly chod oddělení.
K tomu pan ředitel dodává: „Naše zařízení jsou
tady proto, aby pomáhala lidem s mentálním
postižením. Pokud je péče nesprávným nebo
nedbalostním způsobem ohrožena, nemá ten, kdo
to způsobil, v naší organizaci místo. A to by mělo
být jasné i těm největším kritikům. Je-li někdo
přesvědčen, že ohrožení zdraví, případně i života
klientů není důvodem k odchodu zaměstnance, měl
by se nad sebou zamyslet a zvažovat raději jiné
zaměstnání, kde nemusí nést žádnou odpovědnost.
Na co se však musíme zaměřit, zejména vedení
Domova Barevný svět a ředitel organizace, to je
zlepšení informovanosti zaměstnanců. Pro vedoucí
to znamená najít efektivnější způsob předávání
informací a kontroly, zda informace byly předány.
Pro ředitele pak nezbytnost častěji zajít do menších
kolektivů a probrat s nimi záměry organizace.“

Vedle kritických připomínek však anketa odkryla i
řadu pozitivních reakcí, jež převažovaly nad těmi
negativními, a to napříč celou organizací. „Je
potěšující, že velká většina zaměstnanců si své
práce váží, spokojenost klientů jim přináší dobrý
pocit. Hodnotí kladně pracovní podmínky, možnost
stravování, životní podmínky pro klienty, možnost
spolupráce s ostatními kolegy a kolegyněmi. Zkrátka
tuto nelehkou práci vidí jako poslání a nepodléhají
žabomyším válkám mezi některými zaměstnanci.
Dokážou vidět také úspěchy, jako je koncert
Všechny barvy duhy, za který bylo Čtyřlístku
uděleno již několik ocenění, včetně Ceny hejtmana
Moravskoslezského kraje, ocenění Křišťálovým
kamínkem na Evropských dnech handicapu našim
klientům i zaměstnancům, každoroční účast
organizace na Mezinárodním fotbalovém turnaji
v rámci Evropských dnů handicapu a na jiných
sportovních a kulturních akcích, množství výstav
výtvarných prací našich klientů nevyjímaje. To
všechno svědčí o obětavosti a kreativitě většiny
našich zaměstnanců. A za to jim upřímně děkuji,“
dodává na závěr ředitel organizace, PhDr.
Svatopluk Aniol.
(rw)
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Události

TAK TROCHU „KÁVOVÝ“ KŘEST
Nejen pro naše klienty nastala slavnostní chvíle, když byla v úterý 4. března letošního roku v zahradě
bývalé Špačkovy vily u Komenského sadů v Ostravě slavnostně pokřtěna první ostravská pojízdná
kavárna Mental Café. A proč zrovna na zahradě Špačkovy vily, v níž dnes sídlí společnost Respiro, a ne
někde v ostravských ulicích? Je to trochu zapeklitá historie…
Slavnostním křestem pojízdné kavárny byl
uveden do života další záslužný projekt
občanského sdružení Kulturní Ostrava, za
nímž stála manažerka sdružení, ing. Ivana
Martáková. Pojízdná kavárna Mental Café
bude zaměstnávat deset klientů ostravského
Čtyřlístku, kteří by jinak neměli šanci uplatnit
se na volném trhu práce. Lidé se zdravotním
postižením budou moci díky pojízdné kavárně
nabízet kávu lidem v ulicích nebo v parcích
města Ostravy. Finančně tento projekt
podpořilo statutární město Ostrava a
společnost ArcelorMittal Ostrava a. s.
Jenže, chybička se vloudila: Úřad
městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz, na jehož území by měla pojízdná
kavárna fungovat, neudělil občanskému
sdružení Kulturní Ostrava výjimku ze zákazu
stánkového prodeje v ostravském městském
centru, která se vztahuje i na soukromé
pozemky. A tak místo v Komenského sadech
se první kávové šálky v pojízdné kavárně
podávaly na zahradě Špačkovy vily díky
vstřícnosti firmy Respiro prvním hostům, bohužel však za zavřenou brankou zahrady a zdarma.
Na skutečný provoz pojízdné kavárny Mental Café si budou muset nejen Ostravané, ale i klienti ostravského
Čtyřlístku ještě nějaký čas počkat, až rozhodne magistrát, zda výjimku ze zákazu stánkového prodeje
občanskému sdružení Kulturní Ostrava udělí. Teprve pak budou moci vyjet i naši klienti do ulic s pojízdnou
kavárnou Mental Café. Už se na to opravdu těší…
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Nová cvičná kuchyňka
v Centru pracovní činnosti
Svou premiéru měla letos v únoru v Centru pracovní činnosti zbrusu nová „cvičná“ kuchyňka
s moderním vybavením, kde se mohou naši klienti učit základům vaření a stolování a díky tomu také
hledat cestu k osobní samostatnosti. Přitom však samozřejmě nejde jen o vaření, ale také o vše, co tomu
předchází i následuje.
Mnozí z nich, kteří žijí v ústavním
zařízení, se poprvé v životě učí zvládat i
takové zdánlivě všední „maličkosti“, jako je
příprava na vaření - zvážit, jaké suroviny je
třeba připravit pro určité druhy jídel a jak
s nimi zacházet, rozeznávat hodnotu peněz,
nakupovat, zpracovat suroviny potřebné na
vaření i vaření samotné, ale také třeba
prostírání, mytí a úklid použitého nádobí…
Ve cvičné kuchyňce postupně začínají
zvládat vše potřebné s pomocí pracovníků
v sociálních službách a také se vždy hodně
těší na to, až se výsledky jejich kuchařského
snažení objeví na talíři. To je pak
samozřejmě největší odměna a radost. Hned
napoprvé přišel klienty podpořit náš pan
ředitel, PhDr. Svatopluk Aniol, jenž si na
domácí „číně“ z kuřecího masa opravdu
pochutnal.
Cvičná kuchyňka v Centru pracovní
činnosti mohla vzniknout díky účelové dotaci
statutárního města Ostrava poskytnuté
v loňském roce z odvodů z loterií a jiných
podobných her.
Text a foto: (rw)

V Česku vzniká unikátní projekt, který pomáhá handicapovaným s cestováním:

PROJEKT DISWAY
Projekt Disway je sociální síť, umožňující sdílení
informací o turisticky zajímavých místech nejen u
nás, ale zejména ve světě, o jejich přístupnosti pro
lidi s různými druhy postižení, ať už se jedná o
vozíčkáře, nevidomé nebo neslyšící. Projekt vyvíjí
tým vozíčkářů z České republiky, kterým jde
především o propojování handicapovaných
cestovatelů.
Cestování pro vozíčkáře a jinak postižené
osoby, je již mnoho let nejen snem, ale pomalu se
stává i realitou. Ve světě i u nás rychle přibývá
ubytovacích zařízení, hotelů, kulturních zařízení
nebo cestovních společností, podporujících
cestování handicapovaných lidí. Bohužel se ale
stává, že uváděné informace neodpovídají
skutečnosti, a to je pro handicapované velký
problém. Pro vozíčkáře je pak smutnou realitou,
narazí-li na turistické cestě určené lidem s
omezeným pohybem na schody či místo, kde není
vhodné použít invalidní vozík. Cestovatelé se tak
nemohou spoléhat jen na informace, které uvádějí
provozovatelé v katalogu ubytování nebo na
webových stránkách, ale spoléhají se zejména na
informace, získávané od ostatních cestujících
vozíčkářů.
,,Informace o bezbariérovosti, jsou pro
cestovatele - vozíčkáře velice důležité. Spolu s mojí
maminkou jsme navštívily s vozíkem 25 zemí na 4
kontinentech, od USA, přes Brazílii, JAR, Indii, až
po Thajsko. Jsem ráda, že mohu být součástí
projektu Disway a pomoci tak ostatním
cestovatelům prožít méně stresující dovolenou,“
doplňuje Marie Harcubová, známá cestovatelka a
ambasadorka projektu Disway.
“Cestování je pro vozíčkáře rok od roku
dostupnější, ale většina poskytovatelů služeb uvádí
neúplné či nedostačující informace. Jistě v tom není
zlý úmysl, prostě se nedokáží vžít do kůže člověka
na vozíku a neumí si jeho potřeby představit. Proto
jsme se rozhodli vybudovat Disway jako místo, kde
vozíčkáři mohou sdílet zkušenosti a doporučení s
ostatními cestovateli. Nejlepší Informace o
přístupnosti získá vozíčkář od samotných
vozíčkářů,” vysvětluje pozadí vzniku Jiří Maule,
zakladatel projektu a vývojář v Good Sailors.
“Věříme, že Disway pomůže handicapovaným
pohodlně cestovat a ušetří je nemilých překvapení.
Zároveň věříme, že se najde dostatek partnerů,
kteří podpoří vývoj a provoz tohoto projektu.”

Prvním, kdo projekt finančně podpořil, je
Nadace Vodafone (www.nadacevodafone.cz) a tým
Disway jedná s dalšími organizacemi, které projekt
velmi zaujal. Projekt Disway (http://disway.org) se
nezaměřuje jen na Českou republiku, ale od
začátku míří na celý svět. Podobný projekt, který by
spojoval databázi přístupných míst se sociální sítí

pro handicapované, na světě nemá obdoby.Poprvé
měl být projekt veřejně představen na konferenci
INSPO 15. března v Kongresovém centru Praha.
Bohužel, kapacita sálu byla menší, než počet
zájemců. Všechny přednášky však budou nahrány
a jejich videozáznamy vystaveny na stránkách
www.inspo.cz.
Zdroj: Helpnet
Na ilustračním snímku V. Kaločové klient Domova
Barevný svět, Robert Sloboda,
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NÁŠ SPOLUŽÁK HONZA
Náš spolužák Honza již delší dobu nechodí do školy, protože je po úraze a léčí se. Honza bydlí v Domově
Barevný svět, ve Čtyřlístku. Moc nás zajímalo, kde Honza žije. Po domluvě s paní vychovatelkou ze Čtyřlístku,
jsme vyjeli na návštěvu. Cestu dostal na starost Jirka Šimíček, protože ten zde také bydlel, takže cestu znal. Jirka
se jel podívat do svého bývalého domova. Moc se těšil. Byl zvědavý, s kým se potká a zda se tam něco změnilo.
Již ve dveřích nás vítala usměvavá paní vychovatelka Dagmar Drobíková a řekla nám, že se uvidíme nejen
s Honzou, ale že nás také provede budovou. Hned na začátku nás čekalo velké překvapení. Sotva jsme vstoupili
do společenské místnosti, v níž pobýval také Jirka, dostali jsme občerstvení v podobě vynikajícího jablečného

dortu a čaje. Usoudili jsme, že paní vychovatelka je
výborná kuchařka. Pro Honzu jsme zase byli
překvapením my. Sotva přijel na vozíčku do
místnosti, nevěřil svým očím, koho že to vidí. Na
tváři vykouzlil pro každého z nás úsměv a s každým
se osobně přivítal.
Po společném povídání, jsme se podívali po
budově. Budova je patrová, chodby dlouhé a
s mnoha dveřmi. Úplné bludiště! Co nás velmi
zaujalo, byly krásné obrázky na zdech, výrobky a
výtvory postavené a rozvěšené po chodbách a
výtah, do kterého se vejde i postel. Z relaxačních
místností jsme vůbec nechtěli odejít. Vyzkoušeli
jsme si zde různé způsoby sezení, zvuk dešťové hole, bubnu a zvonkohry,
určovali jsme různé druhy povrchů a dotýkali se blesku.
Čas se ale nachýlil k odchodu, takže se loučíme. Honzovi přejeme brzké
uzdravení a paní vychovatelce moc děkujeme za krásné zážitky.
Třída PŠ2B
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Praktická škola, Ostrava- Poruba

Zajímavým zážitkem byla pro naše hosty ze Střední školy prof. Zdeňka
Matějčka v Porubě také návštěva
místnosti pro multismyslovou terpii
snoezelen
Domova Barevný svět…
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Byli jsme na
Ostravské
univerzitě!
Ve středu 19. února, jsme se
s klienty Stacionáře Třebovice
zúčastnili prodejní výstavky, která
se
uskutečnila
v prostorách
Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity
při
příležitosti
II.
Studentské
konference
„Svět
speciální
pedagogiky
očima
studentů“.
Návštěvníkům
konference jsme nabídli výrobky
z naší
keramické
pracovny
obohacené
šitými
textilními
hračkami.
Naši klienti si této situace
náležitě užívali, když kupujícím
sdělovali, do kterých prací byli
osobně
zapojeni.
Na
místě

pomáhali výrobky kupujícím balit, vybírat peníze apod. Za to byli odměněni sladkým pohoštěním a drobnými
dárky od studentů, jež jim udělaly ohromnou radost.
Zúčastnili jsme se také hudebního vystoupení, které připravili naši kamarádi, bývalí klienti a kolegové ze
Čtyřlístku. Prožili jsme zajímavé a příjemné dopoledne. Naše výrobky se líbily tak, že se bohužel nedostalo na
všechny zájemce. Rádi se zapojíme do případné další spolupráce se studenty Ostravské univerzity v Ostravě.
DANIELA MACUROVÁ
Stacionář Třebovice
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Bella a Ben – naši noví čtyřnozí kamarádi
U nás na Liščině se stále snažíme hledat nebo vymýšlet nové aktivity pro naše klienty. Vzhledem k tomu,
že mnoho z nás miluje zvířata, ale z nejrůznějších důvodů je nemá anebo si je nemůže dovolit, rozhodli
jsme se, že začneme navštěvovat a podporovat některý ze zvířecích útulků. V pátek 7. února jsme proto
poprvé navštívili Nadaci na pomoc zvířatům v Ostravě – Porubě a od první chvíle jsme měli jasno: tato
návštěva zcela jistě nebude naší poslední...
Bella, fenka labradora, si okamžitě padla do oka
nebo dostaly “výpověď“ od svých majitelů. Bylo jich
s Martinou, Ben, kříženec stafforda a labradora,
celkem pět, jedna krásnější, než druhá. Roztomilý
zase s Františkem a tak jsme vyfasovali vodítka,
tygřík soupeřil o naši přízeň s bílým kocourkem a
nějaký ten pamlsek a hurá s pejsky na procházku.
hlasitě se dožadoval pozornosti. Líbilo se nám, jak
Nutno dodat, že v prvním okamžiku nebylo jasné,
se zaměstnanci útulku starají o své svěřence,
kdo koho venčí, zda my pejsky nebo oni nás, ale
udržují je v čistotě a hlady rozhodně netrpí. Co jim
brzy jsme si na sebe zvykli a srovnali spolu krok.
chybí, je někdo, kdo by si je adoptoval a dal jim to,
Vycházka byla úžasná, a ač jsme byli všichni
po čem touží - lásku a pocit bezpečí.
špinaví, uřícení a utahaní, pocit radosti a
Určitě se budeme do útulku pravidelně vracet a
spokojenosti nad tím, že jsme mohli potěšit někoho
doufáme, že i tímto článkem vzbudíme zájem a chuť
jiného, byť tak zdánlivou maličkostí, nás úplně
ostatních zařízení a klientů k podobným návštěvám
ovládl. A protože nás zajímá osud všech zvířátek, šli
za opuštěnými zvířátky.
jsme se podívat i na kočičky, které se buď zatoulaly,
Slovem a obrazem zaznamenaly: DAGMAR KŘUPALOVÁ a ZDEŇKA SKLENÁŘOVÁ
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Josefovské grilování
Pranostika praví, je-li na svatého Josefa hezký den, bude krásný celý rok. Každopádně svátek svatého Josefa je
neklamným příznakem toho, že zima definitivně končí svou vládu a jaro skutečně klepe na dveře. Nás ve
Čtyřlístku sice přivítal tento den vskutku
aprílovým počasím, ale tím jsme se
nedali odradit.
Z terasy Domova Barevný svět se
od časného odpoledne linuly zvuky
příjemné hudby a také libá vůně
s příslibem několika dobrot. Z okénka
rehabilitačního oddělení se na nás
přívětivě usmívaly paní vychovatelky
Simona Franzová s Anitou
Kunštárovou, které rozdávaly všem
zájemcům z řad klientů tácky s hořčicí
a rohlíky a pak už se jenom čekalo na
skvělé klobásky z grilu a grilovaný
sýr…
I když zrovna foukal studený vítr, na
terase vládlo příjemné závětří a
grilované dobroty nás hezky zahřály,
stejně jako známé melodie, jež
povzbuzovaly chutě i dobrou náladu…
Náš svátek svatého Josefa byl
rozhodně přívětivý a byl nepochybně
předzvěstí dalších příjemných událostí
v letošním roce. Už se na ně moc
těšíme!
Text a foto: (rw)

Pod čarou

(Naše) dobrá praxe – slovenská inspirace
V úterý 18. března letošního roku uspořádal Trnavský samosprávny kraj a Fakulta zdravotníctva a
sociálnej práce Trnavské univerzity odbornou konferenci na téma Dobrá praxe – naše inspirace. Jako
jediný zahraniční host se jí zúčastnil ředitel naší organizace, pan PhDr. Svatopluk Aniol.
S účastníky konference se podělil o zkušenosti s
smysluplnou práci. Ta je však na trhu práce,
probíhajícími
změnami
v naší
organizaci,
bohužel, silně nedostatkovým zbožím, obzvlášť
souvisejících s procesem transformace v sociálních
v regionu
zatíženém
jednou
z nejvyšších
službách. Věnoval se jak pozitivním změnám, které
nezaměstnaností v republice. Své vystoupení pak
uzavřel pan ředitel slovy: „Pokud nejsme schopni
v organizaci nastaly a přinesly klientům podstatné
zajistit odpovídající práci lidem s mentálním
zlepšení životního komfortu, tak rizikům, jež
postižením, kteří mají schopnost a zájem pracovat,
s procesem transformace rovněž souvisejí. Právě
nemůžeme hovořit o jejich skutečné integraci do
díky zkušenostem ze dvou v loňském roce nově
společnosti.“
otevřených chráněných bydlení pro klienty naší
organizace, se ukazuje, že zlepšení jejich životních
Na konferenci vystupovali zástupci několika
podmínek v oblasti bydlení ještě nemusí znamenat
slovenských organizací poskytujících sociální
pro všechny ideální změnu k lepšímu, neboť
služby, vědečtí pracovníci a odborníci v oblasti
existuje řada nečekaných úskalí, která mnohdy
sociálních služeb Trnavského kraje, kde se řeší
nemusejí mít ani rychlá ani bezproblémová řešení.
obdobné problémy jako u nás, ale v tomto směru
Mezi nimi uvedl mj. fakt, že klienti mohou sice
máme poněkud náskok. Zkušenost ostravského
svobodně rozhodovat o svém životě, oproti tomu se
Čtyřlístku byla pro posluchače zajímavá vzhledem
jim však nabízí méně aktivit pro naplňování volného
k tomu, že je v blízké době čekají podobné procesy
času, s čímž se většina z nich (ale i zaměstnanců)
a průvodní jevy transformačních změn jako u nás.
obtížně vyrovnává. Tím více pak vstupuje do
(rw)
popředí potřeba získávat pro mentálně postižené lidi
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Kultura

SPORTOVNÍ BÁL ČTYŘLÍSTKU
Ke každoročně očekávané a vskutku sváteční společenské příležitostí klientů Čtyřlístku patří již
tradičně jarní ples. Ten letošní se odehrál na samém sklonku prvního jarního měsíce, ve čtvrtek 27.
března v oblíbených prostorách Kulturního domu v Ostravě – Muglinově, který poskytuje vždy dokonalé
zázemí všem jeho účastníkům i hostům. Letošní společenský ples jsme tematicky zaměřili jako Sportovní
bál, a to nejen kvůli letošním zimním olympijským hrám v Soči, ale byli jsme také vedeni snahou obohatit
plesovou zábavu o jiné „disciplíny“, než jen ty ryze taneční.
Ve
výbavě
obou
moderátorek
plesového
odpoledne, vychovatelek Mgr.
Vladimíry
Kaločové
a
fyzioterapeutky
Hany
Mičulkové, která v této „roli“
prožila
svou
premiéru,
nechyběly vedle olympijských
kruhů ani kolečkové brusle,
lyže a další potřeby pro
nejrůznější
„sportovní“
soutěže.
Zlatým
hřebem
bohatého
programu
se
spoustou hudby, tance a
veselou
zábavou
při
nápaditých,
sportovně
zaměřených soutěžích, bylo
vystoupení členek Aerobic
studia
Ivy
Mojžíškové
z Ostravy, jež si odnesly
nadšený potlesk diváků. A pak
přišla na řadu toužebně
očekávaná bohatá tombola
s množstvím krásných cen,
jimiž
přispěl
hypermarket
Tesco
Stores
v OstravěHrabové
a
velkoobchody
Zajac, Kaspa a Rappa.
O spokojenost více než sto
dvaceti
účastníků
plesu,
tradičně pečovaly v plesovém baru kolegyně ze
klientů ze všech zařízení Čtyřlístku, ale také našich
Stacionáře Třebovice – Hana Zábranová a Renáta
hostů
z partnerské
organizace
v Polsku
–
Hrbáčová, ale zasloužili se o ni i další sponzoři, kteří
Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze,
dodali na občerstvení našich tanečníků čerstvé
ovoce, báječné jemné koláčky a nealkoholické
nápoje: velkoobchod Ovocentrum z Valašského
Meziříčí, Pekařství Šeděnka ze Staré Vsi nad
Ondřejnicí
a
velkoobchod
Jan
Čecháček.
Zapomenout však nelze ani na to hlavní: báječný
hudební doprovod Petra Jiříčka, bez něhož si plesy
Čtyřlístku už vůbec nelze představit.
Určitě ani letos z plesu nikdo neodcházel
zklamán a proto velký dík patří všem, kteří se o to
zasloužili.
Text a fota: (rw)

Losování tomboly se těšilo opravdu mimořádnému
zájmu malých i velkých účastníků plesové zábavy…

Ve víru tance (na Liščině)
V předposledním únorovém dnu (27. 2.) uspořádali klienti a zaměstnanci Domova Na Liščině tradiční,
v pořadí již dvanáctý Liščí ples. Slavnostní odpoledne zahájila vedoucí zařízení Domova na Liščině, Bc.
Milada Tomešová, která přivítala všechny přítomné, zejména pak hosty z Domova Barevný svět, Domova
Beruška, chráněného bydlení a dobrovolníky z dobrovolnického sdružení Adra, ale i ty, které si klienti
pozvali sami – své přátele a blízké.
Klasický úvod plesu roztančili klienti
Domova na Liščině klasickou polonézou
pod vedením paní Kristiny Jančarové. O
zábavu se pak postarala moderátorská
dvojice – paní Libuše Gajdová spolu se
slečnou Marií Herákovou. K tanci a
poslechu nám hrál oblíbený „dýdžej“, pan
Antonín Gazda.
Během
plesové zábavy se klienti,
zaměstnanci i hosté aktivně zapojili do
bohatého programu, v němž jsme ověřili
jejich schopnosti v oblasti tanečního umění.
Nejdříve si zasoutěžili v tanci s barevnými
šátky. Nejednalo se však ani tak o soutěž,
jako spíš o taneční ztvárnění slavného
francouzského šansonu C´est la vie. Pro
velký zájem jsme museli tanec zopakovat
dokonce dvakrát!
Pak byli účastníci plesu vyzváni k
návštěvě báječného občerstvení ,,U žíznivé
lišky", kde se o vzornou obsluhu staraly
zdejší sociální pracovnice a vedoucí úseků
sociální péče.
Po celou dobu zněly skladby různých
žánrů, které vedly až k tanečnímu
maratónu. Mezi vyvrcholení plesu patřila
soutěž tanečních párů o ceny. Bez poroty,
jež byla sestavena z předsedy a dvou
porotců z řad klientů Domova na Liščině a
Domova Barevný svět, by bylo skutečně
těžké hodnotit jednotlivé páry.
Soutěžily tři dvojice z řad klientů obou
domovů a hostů na polku ,,Škoda lásky",
valčík „Na krásném modrém Dunaji" a volný
tanec - disko. Vítězem soutěže se nakonec
stali naši hosté z chráněného bydlení - Jirka
Mucha
s partnerkou,
druhé
místo
vysoutěžili klienti Domova na Liščině
Zdeněk Krátký s Jarmilou Pihíkovou a na
třetím místě skončili klienti z Domova Barevný svět.
Samozřejmě, ani na tomto plese nebyla nouze o volnou zábavu a tanec a také nechyběla tombola o ceny.
Letošního „liščího“ plesu se zúčastnilo rekordních osmdesát pět hostů! Velký dík patří všem, jež přijali pozvání a
přišli se do Domova na Liščině pobavit, ale i těm, kteří pro ně hodnotnou zábavu připravili. Vy, kteří jste si letos
nemohli udělat čas, rozhodně neváhejte a přijďte mezi nás příští rok. Rádi Vás uvidíme a těšíme se na setkání při
tanci!
LIBUŠE GAJDOVÁ
Domov na Liščině
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Ostravský Masopust 2014

Letos 4. března již pošesté uspořádalo Ostravské muzeum masopustní slavnost na Masarykově náměstí,
do níž se druhým rokem zapojili také klienti Čtyřlístku. Masopustní přípravy ležely především na bedrech
dvou odborných pracovnic Ostravského muzea – etnografky Mgr. Markéty Palowské a Bc. Andrey
Węglarzyové, které musely zvládnout nejen samotnou organizaci masopustu, ale být také jeho aktivní
součástí, jako reprezentantky „přírodních živlů“. Letošní masopust se totiž nesl pod heslem „Z českých,
moravských, slovenských a polských luhů a hájů“ a z toho také vycházely kostýmy účastníků
masopustního průvodu a reje, včetně těch našich, ze Čtyřlístku.
Kromě nás byly samozřejmě přizvány k aktivní účasti na
masopustním veselí i četné další organizace a instituce, jejich výčet
je opravdu úctyhodný: už tradičně nemohlo chybět Bílé divadlo
v pestrých masopustních kostýmech, bez něhož by „proprava
masopustního kozla“ a „pochovávání basy“ bylo naprosto
nemyslitelné, Cirkus trochu jinak oživil ostravské náměstí pestrou
klauniádou, významné místo měly už druhým rokem také naše
Rytmy, v programu odpoledne účinkoval Dětský folklorní soubor
Hlubinka, Dětský soubor Heleny Salichové, studenti Janáčkovy
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, folklórní soubor Małi
Błędowianie z Těšínska, Mateřská škola Poděbradova, Muzikanti
z Polanky, člen činohry Národního divadla moravskoslezského
Tomáš Jirman, jemuž připadla významná role „Masopusta“, kterému
sekundoval člen Komorní scény Aréna Marek Cisovský, Sbor
dobrovolných hasičů z Pustkovce, studeni Střední umělecké školy v
Ostravě, Členové sdružení Theatr ludem, a pak také kamarádi
Žaneta a Lukáš z Muglinova.
Naši klienti z Domova na Liščině lahodili oku v kostýmech
připomínajících faunu i flóru a moc jim to slušelo, stejně jako dalším
našim klientům – členům skupiny Rytmy z Domova Beruška,
Domova Barevný svět a z Domova na Liščině, kteří vnesli na
náměstí svižné rytmy a roztančili i některé diváky na Masarykově
náměstí. Pod pódiem tvrdil muziku malý Lukášek Boldezerský
z Domova Beruška jako roztomilý myšáček a opravdu si to užíval...

Tradiční masopustní figury,
včetně Masopusta, připomněly
Ostravanům jednu krásnou
předvelikonoční lidovou tradici,
včetně závěrečného zabíjení
„kozla“ a pochování basy.
Letošní Masopust, na rozdíl od
toho zasněženého loňského,
už byl přece jen tak trochu
předzvěstí jara, a snad i proto
vnášel veselý a roztančený
maškarní průvod, k němuž se
přidávali četní kolemjdoucí, do
ulic centra Ostravy více
optimistické nálady. Škoda jen,
že se k této pěkné tradici více
nepřipojuje širší veřejnost a
hlavně studenti Ostravské
univerzity… Ale na rozdíl od
nich, my jsme byli při tom a
věříme, že nebudeme chybět
ani napřesrok!
Text a fota: BOHDANA RYWIKOVÁ
a archiv Ostravského muzea

Naši klienti z Domova na Liščině se svými doprovody jako krásné přírodní „živly“…
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Tříkrálová výstava v Knihovně města Ostravy v Přívoze
Již několik let patří první
lednové dny v komorní
galerii Knihovny města
Ostravy
v Přívoze
výtvarným pracím našich
klientů. Výjimkou nebyl
ani rok letošní, kdy jsme
na Tři krále (6. ledna)
otevřeli
v těchto
prostorách první letošní
výstavu kreseb a maleb
klientů
Čtyřlístku
–
Domova Barevný svět.
Patnáct
autorů
představilo čtenářským
návštěvníkům knihovny
svůj originální, osobitě
pojatý svět lidí, zvířat a
přírody
jako
takové.
Jejich
„tříkrálová“
výstava nazvaná „Náš
svět“ volně navázala na
stejnojmennou adventní
výstavu klientů Čtyřlístku
v
pasáži
centrály
Knihovny města Ostravy
v ulici 28. října, která zde byla pro velký úspěch prodloužena až do konce února letošního roku, stejně jako
výstava v knihovně v Ostravě – Přívoze, jež se rovněž protáhla o celý měsíc (do konce února), neboť také zde
měla velmi pozitivní ohlas návštěvníků. Ti hodnotili nejen výtvarnou úroveň vystavených kreseb a maleb, ale
zejména optimismus, který z nich vyzařuje. Taková chvála samozřejmě vždy potěší. I proto jsme rádi slíbili, že se
do těchto výstavních prostor budeme rádi vracet také v příštích letech.
Text a foto: (rw)
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Nová fotogalerie Čtyřlístku zahájila

ZIMNÍ PŘÍRODA OBJEKTIVEM
MIROSLAVA SZLAURA
Výstavou fotografií pana
Miroslava
Szlaura,
jednoho
z kuchařů
stravovacího provozu naší
organizace,
zahájila
v pátek 7. února letošního
roku svou existenci nová
Fotogalerie
Čtyřlístek,
v níž budeme pravidelně
prezentovat
kvalitní
fotografickou
tvorbu
našich
zaměstnanců,
věnujících
se
tomuto
koníčku.
Nová
galerie
našla
svůj
prostor
v přízemní části správy
organizace.
Pan Miroslav Szlaur se
na
své
veřejné
„fotopremiéře“ ve Fotogalerii
Čtyřlístek představil kolekcí
krajinářských
snímků

tematicky nazvaných „Zima“. Zachytil v ní krásy zimní krajiny bezprostředního okolí Ostravy – nedalekých Beskyd
a méně známých přírodních koutů na Opavsku. Tato fotografická kolekce vznikala v letech 2011 až 2012.
Autor výstavy pracuje ve Čtyřlístku od roku 2005. Jeho kuchařská profese je pro něj celoživotním povoláním i
koníčkem. V minulosti působil v beskydských hotelech Na Grúni (dnes hotel Charbulák), později na Bílém Kříži a
několik let také v Budišově nad Budišovkou. Ve Čtyřlístku prošel kuchyňskými provozy několika našich zařízení –
Domova Barevný svět, Domova na Liščině a nakonec „zakotvil“ v Domově Beruška, kde ho práce mezi našimi
nejmenšími klienty opravdu těší a zároveň inspiruje.
Od dětských let se s různými přestávkami věnuje ve volném čase také fotografování. Inspirací pro tuto jeho
celoživotní vášeň jsou mu zejména toulky přírodou, ať již jsou to milované Beskydy anebo cesty do zahraničí.
Jako člen Klubu českých turistů našlapal stovky kilometrů turistických stezek doma i v cizině a navštívil snad
všechna známá i méně známá evropská pohoří. Na všech cestách je mu nepostradatelným průvodcem
fotoaparát značky Nikon, s jehož pomocí se snaží zachycovat neopakovatelné zážitky a krásy přírody ve všech
jejích proměnách.
Věříme, že tato výstava, která se setkala hned po své instalaci s velkým pochopením i nadšením zaměstnanců
i návštěvníků organizace, bude inspirujícím povzbuzením i výzvou také pro další amatérské fotografy v našich
řadách.
(rw)
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Luboš Sálus: Údolím Bílé Opavy

Fotografickou výstavu pana Miroslava Szlaura střídá ve Fotogalerii Čtyřlístku od dubna jarní výstava
fotografií ing. Luboše Sáluse, správce operačního systému naší organizace. Podobně jako jeho
předchůdce v této výstavní síni, také Luboš Sálus se nechal inspirovat především krásami přírody.
Turistické toulky ho zavedly do údolí Bílé Opavy, ležícího téměř na dosah oblíbeného lázeňského a
turistického letoviska Karlova Studánka v Jeseníkách. Svým fotoaparátem ing. Sálus odkrývá nevšední
kouzlo těchto míst, jimž dominují nejen panenské a lidskou rukou téměř nezasažené lesy, ale především
vodní živel ve svých nesčetných proměnách….
Autor výstavy, jenž se netají tím, že je spíše
příležitostným fotografem, si pro své vycházky
údolím Bílé Opavy zvolil období počínajícího jara
roku 2012, kdy vody horské bystřiny oživuje tající
sníh z okolních hor a příroda se pomalu probouzí ze
zimního spánku. Jeho snímky, pořízené obyčejným
kompaktním fotoaparátem zn. Sony, vypovídají o

tom, že voda je zde určujícím fenoménem, jenž
v každém ročním období dokáže vykouzlit hrou
světla a stínů nečekaně krásné obrazy horské
krajiny a dotvářet její nádheru. Výstava ing. Luboše
Sáluse zde potrvá do konce května letošního roku.
(rw)
Foto: Ing. Luboš Sálus

Sport

„Suprovej“ den na Rališce
Naše reportáž
Dostala se nám do rukou pozvánka na akci
„Den na monoski“, kterou 23. února
pořádalo olomoucké centrum APA . Stalo se
tak
díky rozšířené
spolupráci
mezi
lyžařskými školami Skifanatic a Newman
school spolu s centrem APA při Fakultě
tělesné
kultury
Univerzity
Palackého
v Olomouci, jež na zimní měsíce roku 2014
připravily ve třech různých ski-areálech po
celé České republice unikátní sportovněrekreační akce s názvem „Dny na monoski“.
Byly směřovány hlavně k pohybově
znevýhodněným lidem, ale vyzkoušet si jízdu
na speciální lyži monoski mohl úplně každý.
Díky tomuto projektu se lidem se
zdravotním postižením otevírají nové cesty
a příležitosti, jak aktivně a smysluplně trávit
volný čas, naučí se jak překonávat vlastní
strach, zvýší si vlastní sebedůvěru, podpoří svojí
celkovou
fyzickou
a psychickou
pohodu
a v neposlední řadě se také seznámí s novými
kamarády, z nichž se do budoucna mohou stát
i přátelé na celý život. Navíc veškeré své
poznatky a pohybové dovednosti získané
během projektu „Dny na monoski“, může člověk
se zdravotním postižením uplatnit v rámci svých
každodenních aktivit a tudíž zkvalitnit život nejen
sobě, ale i celé své rodině starající se
o handicapovaného
člověka.
Osoby
se
zdravotním postižením a osoby zcela „zdravé“ si tedy mohou v rámci tohoto projektu na vlastní kůži vyzkoušet,
jak se lyžuje pomocí tzv. monoski. Mohou si vyzkoušet základní pohyby, jako je přesun z vozíku na monoski, přes
jízdu na vleku až po základní lyžařské oblouky. Nad tím vším samozřejmě dohlížejí zkušení instruktoři, takže ani
naprostý začátečník jakéhokoliv věku a pohlaví se nemusí bát, že by to nezvládl.
A tak jsme se rozhodli, že to pojedeme prozkoumat. Vybrali jsme lyžařský „tým“ a těšili se na příjemně
strávený den. Hned po našem příjezdu do ski-areálu Rališka v Horní Bečvě, kde se uskutečnil jeden z těchto
celorepublikových „Dnů na monoski“, jsme byli příjemně překvapeni nejen areálem samotným, ale také vstřícností
a ochotou personálu i organizátorů
akce.
Měli jsme docela štěstí, protože
při našem příjezdu nebyla ještě
všechna monoski obsazená, takže
jsme je hned mohli vyzkoušet.
Instruktoři, kteří se nás ujali, byli
velmi
milí.
Tetám
pomohli
s přesunem chlapů - Roberta
Slobody a Slávka Jáněho, na
speciálně upravenou lyži (monoski),
ostatní lyžaři – Maruška Laciová,
Honzík Polhoš a Dominik Herák si
naskočili sami. Každý měl svého
instruktora,
který
jim
vysvětlil
všechno o tomto lyžařském „vozítku“
a pak huráááááááá na svah.

Všichni naši lyžaři byli na
sjezdovce poprvé a tak měli obavy
nejen z vysokého kopce, který se nad
nimi tyčil, ale také z jízdy nahoru
vlekem. Mohli jsme sledovat lehce
vyděšené výrazy a nejistotu z toho, co
je čeká. Podporu jim dodala teta
Hanka
Mičulková
z našeho
rehabilitačního oddělní, která se
obětavě vydala na kopec za nimi. Při
prvním dojezdu zpět do údolí byla
vidět
velká
změna:
nejistotu
v obličejích nahradilo velké nadšení a
tak další jízdy si už všichni užívali
naplno.
Ale nebyli jsme tam bohužel sami,
museli jsme dát možnost lyžování i
ostatním. Našli jsme si místečko na
sluníčku, vybalili svačiny a pozorovali
frmol na sjezdovce. A protože teta
Hanka
Mičulková
je
nejen
kvalifikovanou lyžařskou instruktorkou,
ale také ženou činu,
zajistila
zapůjčení lyžařské výbavy a mohlo
proběhnout krátké osobní seznámení s klasickými lyžemi. Maruška, Honzík i Dominik si mohli vyzkoušet
obouvání lyží, chůzi po rovince i do mírného kopce a základní postoje při lyžování. Na jízdu z dětské sjezdovky si
žádný z nich netroufl. Současně probíhaly doprovodné akce – slalomy na koloběžkách, házení na cíl a podobné
pohybové aktivity.
Třešničkou na dortu bylo vylosování našeho Honzíka Polhoše jako výherce hlavní soutěže. Výhrou byla
individuální lekce lyžování s profesionálním lyžařským učitelem. Rádi jsme posunuli náš odjezd a společně
„fandili“ Honzovi pod kopcem. Tedy hlavně ženská část výpravy se Slávkem, protože Dominikovi s Robertem se
podařilo domluvit si další jízdu na monoski. Honzík se své role ujal zodpovědně a za hodinu zvládal bezpečně
jízdu nejen dolů, po malé sjezdovce, ale také nahoru vlekem. S úsměvem zvládl i skutečnost, že v polovině jeho
„vyučovací hodiny“ došlo k přerušení dodávky elektrického proudu, a tak si musel před každou jízdou dolů
vyšlapat sjezdovku s lyžemi na rameni. Pozitivní na této skutečnosti bylo, že najednou byl na kopci sám, jen se
svým učitelem a měl dost prostoru k lyžování.
Akce byla velmi vydařená, všichni si to
pořádně užili a spokojeni se vrátili domů.
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
a HANA MIČULKOVÁ
Domov Barevný svět

P. S. …A ještě několik slov na vysvětlenou: Co
je to vlastně monoski? Je to sportovně
kompenzační pomůcka určená především pro
osoby s tzv. paraplegií (postižení dolních
končetin). Mezi základní části monoski patří
speciální sedačka s tzv. skořepinou, která je
spojená s vázáním jedné lyže spolu
s odpruženým a odtlumeným mechanismem
a také stabilizátory, které slouží především pro
zajištění potřebné rovnováhy při samotném
pohybu.

Personálie

JUBILEA ČTVRTLETÍ
První čtvrtletí letošního roku bylo opravdu velmi bohaté
na významná životní jubilea našich zaměstnanců.
Půlkulaté nebo kulaté narozeniny oslavily v lednu paní
Mgr. Šárka Matyášková - manažerka pro transformaci,
a paní Jitka Míčková – asistentka ředitele ze správy
organizace, paní Miroslava Koubová z Centra
pracovní činnosti, paní Lenka Valentová a její
kolegyně z Domova Beruška: paní Alexandra
Bezděková a v únoru pak také paní Alena Zátopková.
V únoru měly důvod k oslavám také paní Bc. Jana
Vejlupková - vedoucí Domova Beruška a paní PhDr.
Lenka Černikovská – psycholožka. Nejbohatší na
oslavence pak byl měsíc březen, kdy slavili významná
životní jubilea paní Jana Chromotovičová z Centra
pracovní činnosti, paní Pavla Bergerová z Domova
Beruška, paní Miluše Bystroňová – vedoucí
personalistka ze správy organizace, paní Jitka
Hrušková z Domova na Liščině, pan Vladislav Herot
z provozně technického útvaru, paní Šárka Šatanová
ze stravovacího provozu Domova Barevný svět a paní
Kateřina Trefilová z Domova Barevný svět. Všem
oslavencům přejeme hodně zdraví a radosti do dalších
let a posíláme symbolickou kytičku pro štěstí!
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ČTYŘICET LET SPOLU…!
K narozeninám přišli letos v lednu blahopřát
našemu panu řediteli – PhDr. Svatopluku Aniolovi
– jeho nejbližší přátelé, spolupracovníci a další
zaměstnanci organizace. Málokdo však ví, že pro
pana ředitele to nebyla jediná letošní příležitost
k oslavám. V dubnu totiž bude slavit ještě jedno
významné výročí, které lze bez nadsázky
považovat opravdu za vzácné: čtyřicet let
společného života se svou manželkou, paní
Katarínou Aniolovou. Právě ona nám dovolila tak
trochu nahlédnout do rodinného alba a vedle
fotografií poslala i několik řádků ryze osobního
charakteru.
Čtyřicet let manželství je totiž nejen z jejího
pohledu opravdu zvláštní příležitostí podělit se
s našimi čtenáři o vzpomínku na společné začátky. A
z pohledu našich čtenářů je to bezesporu skvělý
nápad.
Určitě nikdo nemůže vědět lépe než manželka, jak
svou prací její muž žije; že do ní vkládá všechno zkušenosti, energii, množství volného času i emocí.
Paní Aniolová patří k těm ženám, jež práci svého
manžela plně respektují, váží si jej a snaží se ho
podporovat. Dost možná právě ve schopnosti
vzájemného pochopení, důvěry a tolerance tkví jedno
z tajemství úspěšného partnerského vztahu.
„V dubnu to bude čtyřicet let, co jsme spolu.
Čtyřicet let…! Tak nevím, jestli je to moc nebo málo,
aby jeden toho druhého dokonale poznal a nebyl po
letech zaskočen zjištěním, že je stále ještě co
poznávat,“ zamýšlí se nad uplynulými lety paní

Aniolová a dodává: „Za čtyřicet let se určitě
v každém vztahu vyskytne mnoho krásného,
stejně tak jako přicházejí období horší, jak
už to v životě bývá. Kdybych měla použít
citát, pak určitě ten, že když ze svého života
vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně
znamenal, jste to vy, kdo prohrál. Věřím, že
my dva rozhodně prohrávat nebudeme.
Začátky byly krásné, společný start do
života byl něco, co jsme si oba moc přáli.
Těšili jsme se, že budeme společně
překonávat překážky. Překonávali jsme je, a
určitě je překonáváme stále... Vychovali
jsme tři děti a máme čtyři vnoučata. Stále
se těšíme na každý společně strávený
den...“
Blahopřejeme k tomuto obdivuhodnému
výročí a manželům Aniolovým přejeme
mnoho dalších krásných let na společné
cestě životem.
Fotografie: z archivu rodiny Aniolových
a Pavel Mazáč
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Vítáme mezi námi
V prvním čtvrtletí letošního roku jsme v naší organizaci přivítali celkem patnáct nových kolegyň a kolegů. Do
Domova Beruška nastoupily jako nové pracovnice v sociálních službách paní Pavla Bergerová, Bc. Veronika
Mejstříková, DiS. a Aneta Neuwerthová a dvě nové kuchařky: paní Lubica Candráková a Anna Gelnerová.
Jako nové pracovnice v sociálních službách nastoupily do Domova Barevný svět paní Jana Fečiková, Martina
Jedelská, Danuše Kubinová, Drahoslava Matějová, Marie Moučková a Marie Šimčíková, v Domově na
Liščině mezi sebou přivítali nového kuchaře, pana Jiřího Pustku a ve Stacionáři Třebovice našly nové
zaměstnání paní Bronislava Honyszová a Barbara Kubicová-Grabačová jako pracovnice v sociálních
službách a paní Soňa Pohludková jako nová zdravotní sestra. Přejeme všem na jejich nových působištích hodně
úspěchů a spokojenosti v práci.
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Příjemné velikonoční svátky,
krásné dny jara
plné radosti a pohody,
přeje od srdce
Vaše redakce!
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