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Druhá etapa transformace zahájena!
V březnu 2019 byla zahájena druhá etapa transformace sociálních služeb
poskytovaných naší organizací, a to výstavbou prvních dvou domů z osmi celkem.
Investorem je město Ostrava a výstavbu realizuje společnost SV Unips, s. r. o. Jedná
se o dvě novostavby ve tvaru písmene L, jednopodlažní, nepodsklepené, s valbovou
střechou. V každém objektu budou dvě domácnosti pro 12 osob. U domů budou
zpevněné a parkovací plochy, zahradní altán a oplocená zahrada. Celkové náklady
projektu obou staveb včetně vybavení činí 47 milionů korun, přičemž projekt bude až
z 85 procent financován z rozpočtu IROP a z pěti procent ze státního rozpočtu (celkem
max. 42,5 milionu korun).
Zbývajících deset procent
z celkových nákladů (4,7
milionu korun) dofinancuje
ze svého rozpočtu město
Ostrava.

První etapa transformace
byla zahájena již loni v září
výstavbou pěti nových domků
pro klienty Domova na Liščině
a
Domova
Barevný
svět
v Ostravě – Hrušově (v ulicích
Na Liščině a A. Kanczuckého),
Petřkovicích (ulice U Jana), ve
Výškovicích (ul. Výškovická)
a v Nové Bělé (ulice Na Pláni),
které budou dokončeny již letos
v září. Nyní začínají vyrůstat
další domy, jež zčásti realizuje
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náš zřizovatel – statutární město Ostrava (pět
novostaveb), jednu stavbu a jednu rekonstrukci
zahájí ještě v letošním roce také naše
organizace (domov v ulici Sodná v Hrušově
a rekonstrukci jednoho objektu pro devět
klientů v Uhrově ulici v Heřmanicích) a v roce
2020 bude zahájena kompletní přestavba
stávajícího Domova Jandova v OstravěZábřehu, kam se po jejím dokončení
přestěhuje
osmnáct
klientů
z Domova
Barevný svět
a
původního Domova Jandova.
V nejbližších dvou letech tak
vyroste pět nových domovů
pro šedesát klientů, které
vybuduje náš zřizovatel –
statutární
město
Ostrava
a realizace dalších tří objektů
se ve druhé etapě ujímá také
naše organizace.
Do prvních pěti domů z první
etapy, jejichž hrubé stavby jsou již
téměř dokončeny, se letos
nastěhuje celkem šedesát klientů
z domovů na Liščině a Barevný
svět. Dalších 81 klientů z Domova
Barevný svět, Domova na Liščině
a
Domova
Jandova
čeká
stěhování do sedmi nových domů
již v příštím roce. V roce 2021 se
bude
do
nového
stěhovat
posledních osmnáct klientů, čímž
by měly být ukončeny obě etapy transformace
sociálních služeb v naší organizaci. Celkem
čeká během příštích dvou let stěhování do
nových domovů ve druhé etapě transformace
naší organizace 99 klientů. Uvedených osm
domů opět vyrůstá díky finanční podpoře
z evropských
fondů
(IROP),
státu
a statutárního města Ostravy.
Nové domovy ve druhé etapě se ještě
v roce 2019 začínají stavět v ulici Syllabova
v Ostravě-Zábřehu, v Petřkovické ulici ve
Lhotce, v Rošického ulici a U Rourovny ve
Svinově, v Trnkovecké ulici ve Slezské
Ostravě, v Sodné v Hrušově a Uhrově
v Heřmanicích. Ve většině domků bude žít po
dvanácti klientech ve dvou domácnostech,
v jednom domku v Ostravě-Heřmanicích bude

žít devět klientů a v posledním v Jandově ulici
bude již zmíněných osmnáct klientů ve třech
domácnostech. Některé z domků, jež budou
domovem pro mentálně i tělesně těžce
postižené klienty, budou mít speciální
vybavení, jež ulehčí pečujícímu personálu
manipulaci s klienty a také pro ně samotné
bude představovat toto vybavení více pohody
a komfortu.

Dodavateli jednotlivých staveb jsou na
základě výběrových řízení firmy Stamont –
Pozemní stavitelství Ostrava, Morys s. r. o.
a již zmíněný SV Unips s. r. o.
Stěhování do nových a zrekonstruovaných
třinácti domů čeká celkem 159 klientů
Čtyřlístku. V současné době žije v Domovech
Barevný svět 82 klientů, v Domově na Liščině
54 klientů a v Domově Jandova 23 klientů.
Náklady na obě etapy transformace jsou
odhadovány na 270 milionů korun, přičemž
příspěvek z fondů Evropské unie bude činit
230 milionů korun, zatímco o zbývající část
nákladů se podělí stát a statutární město
Ostrava.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Na snímcích na předcházející straně – vizualizace objektu v Petřkovické ulici ve Lhotce z druhé etapy, na snímku
dole fotografie dokončované hrubé stavby nového domku Na liščině, stejně jako na str. 2 nahoře, který je součástí první etapy transformace organizace.

Setkání s Gaminem
Symbolický šek v hodnotě čtyřiceti tisíc korun předaly 6. února ve prospěch našich klientů, dětí
z Domova Jandova, marketingová manažerka paní Ing. Martina Gecíková a office manažerka paní R
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Vítaná
návštěva
z Gaminu
Symbolický šek
v hodnotě čtyřiceti tisíc
korun předaly 6. února ve
prospěch našich klientů,
dětí z Domova Jandova,
marketingová manažerka
paní Ing. Martina Gecíková a office manažerka
paní Renáta Sabolová
z firmy Gamin do rukou
vedoucí domova, paní
Bc. Jany Vejlupkové.
Ostravská společnost Gamin, specializující se na měřicí a laboratorní zařízení, patří již
řadu let k věrným podporovatelům Domova Jandova.

Při své návštěvě domova
si obě dámy se zájmem prohlédly všechny jeho prostory,
kde se setkaly při běžných
denních
činnostech
jak
s klienty, tak s personálem
domova. Vedle vedoucí domova, paní Jany Vejlupkové,
se zde ujal obou návštěvnic
i jeden z klientů, Daniel Žilinský, jenž se jim stal alespoň
na chvíli zasvěceným a milým průvodcem. Pro dámy
z Gaminu to samozřejmě
nebyla první návštěva tohoto
domova, k němuž mají blízko i z jiných důvodů, než
jenom jako donátorky.
Díky finanční podpoře
společnosti Gamin mohly
například v loňském roce absolvovat děti
z Domova Jandova týdenní ozdravný pobyt
v Beskydech, na nějž dodneška rády vzpomínají a v letošním roce by si tento pobyt v horské chatě Mír chtěly zopakovat. Finanční podpora společnosti Gamin jim loni umožnila absolvovat ještě i několik poznávacích výletů po
různých částech Moravy, jejichž cílem byly
mimo jiné například lázně Luhačovice, Květná
zahrada v Kroměříži, koupání v přerovské
Laguně anebo společná návštěva areálu na
Skalce. Pro mnohé z klientů mají právě takové

zážitky, vybočující z každodennosti, neocenitelnou hodnotu.
Společnost Gamin patří mezi ty sponzory
naší organizace, kteří s ní udržují pravidelný
kontakt, znají potřeby našich klientů, živě se
zajímají o jejich podmínky a také proto je pravidelně podporují v jejich zájmech i aktivitách.
Děkujeme!
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
Snímek vpravo nahoře z loňského výletu Domova
Jandova do Luhačovic, který se povedl i díky finanční podpoře Gaminu…
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Na chvíli „vědcem“…
Na exkurzi v Institutu environmentálních
technologií VŠB-TU Ostrava
Ne každý má možnost navštívit nějaké univerzitní
vědecké pracoviště. My však máme to štěstí, že už
pěknou řádku let udržujeme kontakty s vědeckými
pracovníky Institutu environmentálních technologií
Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava. Už v loňském roce se nám díky tomu dostalo pozvání k návštěvě institutu, jehož tehdy využili kamarádi z Chráněného bydlení Třebovice.
Letos 7. února využili pozvání také klienti Domova
Barevný svět a Podporovaného samostatného
bydlení v doprovodu paní Bc. Dagmar Drobíkové
a Marie Vaculínové, DiS., kteří si z institutu odnesli
výjimečný zážitek. Zasvěceným průvodcem při
poznávání jednotlivých pracovišť institutu nám byl
pan Ing. Marcel Šilhor, Ph.D., vědecký a výzkumný
pracovník tohoto institutu, jenž se věnuje oboru
heterogenní fotokatalýzy.
jejichž názvy možná zněly našim uším poněkud záhadně. Toto vědecko-výzkumné centrum se ve svých laboratořích zaměřuje na

V jiskřivě mrazivém únorovém dnu nás
vítala krásná, moderní budova institutu, v níž
se nacházejí četné laboratoře a pracoviště,
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výzkum technologických postupů,
souvisejících s ochranou životního
prostředí, což naši návštěvníci také
velmi rychle pochopili.
Oděni do bílých plášťů jsme se
tedy vydali zkoumat jednotlivá pracoviště, v nichž se vědci věnují jak
základnímu, tak aplikovanému výzkumu. Mezi základní aktivity Institutu environmentálních technologií
patří zkoumání energetického využití
odpadů, čištění odpadních plynů
a ovzduší, čištění odpadních vod, ale
i analytické práce, spočívající ve
stanovení
fyzikálně-chemických
vlastností paliv a odpadů, kvalitativní
a kvantitativní analýzy plynných
a kapalných směsí a pevných látek,
dále pak matematické modelování,
letová (bezpilotní) měření kvality
ovzduší, poradenství v oblasti životního prostředí a chemicko-inženýrské výpočty, simulace a optimalizace průmyslových procesů
a odborné studie…
Tak jsme se postupně dovídali třeba to,
jakými metodami se dá čistit ovzduší, jež dýcháme, a překvapilo nás, že institut disponuje
dokonce vlastním bezpilotním letadlem, jež
zkonstruovali sami studenti této univerzity
i vzducholodí, která je „zaparkovaná“ přímo
v areálu VŠB. S jejich pomocí měří a zkoumají
pracovníci institutu atmosféru, která nás obklopuje.
Nahlédli jsme i do laboratoře anaerobní
digesce, kde jsou modelovány a hodnoceny
procesy anaerobní přeměny biomasy na energeticky využitelný bioplyn a materiálově –
energeticky využitelný digestát. Téměř všichni
naši klienti (hlavně ti z podporovaného bydlení)
věděli, že je důležité, abychom doma třídili
odpad. Ale co se s ním děje dál? Právě ve

zdejších laboratořích jsou předmětem zkoumání procesy a technologie odstraňování anebo zpracování odpadních produktů, ať už plynných, kapalných nebo tuhých a studují se
i dopady těchto průmyslových technologií na
naše životní prostředí. „Víte vůbec co pijete,
když si dáte kávu ze sáčku 3 + 1?“, zeptala se
nás při návštěvě této laboratoře jedna z jejích
pracovnic. A hned nám také odpověděla:
„Kdybyste věděli, co jeden takový sáček obsahuje, vůbec byste tu kávu nepili!“ Dověděli
jsme se třeba i to, proč tolik potravin obsahuje
například palmový tuk, což je navíc velmi drahé a zničující pro palmové lesy, proč je lepší
kupovat kávu, cukr i mléko v samostatných krabicích než spoustu malých sáčků nebo
smetánek do kávy v jednom větším balení…
„Kromě toho: sklenice od kávy se dá recyklovat, zatímco jednorázové sáčky nikoliv. A co
takové instantní polévky! To je další zhouba
lidstva. Glutaman sodný, jenž je v nich obsažen, vám jenom ošálí část mozku, aby vám
chutnalo, a proto se přidává skoro do
všeho…“ uzavírá naše průvodkyně.
Kolik všedních maličkostí používáme, aniž bychom si uvědomovali, jak
jimi zatěžujeme prostředí, v němž
žijeme i naše vlastní zdraví!
O kousek dál, v laboratoři redukčních a plazmových procesů jsme se
dověděli i to, proč se například cartridge do počítačových tiskáren nesmějí vyhazovat mezi běžný odpad
a jak by se ekologicky měly likvidovat
při teplotě dva tisíce stupňů Celsia…
Bylo toho hodně, co nás překvapilo a zaujalo, ale snad nejzajímavější
byl náš společný laboratorní pokus,
při němž jsme si mohli vyzkoušet,
jaká kouzla se dají dělat se šťávou
z červeného zelí, s čajem, jarem na
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nádobí a jinými tekutinami anebo jak „tančí“
rozinky ve sklenici s octem, když k nim přisypeme trochu jedlé sody… Pokud vás ve škole
nebavila chemie, tady se rychle přesvědčíte o
tom, jak moc zajímavý a přínosný tento obor
může být.

musíme věšet hlavu, protože paní profesorka
Kamila Kočí, jež stála za pozváním našich
klientů k návštěvě Institutu environmentálních
technologií, slíbila, že se určitě budeme moci
přijít podívat na jejich pracoviště i v příštím
roce. A my jsme na oplátku pozvali její kolegy

Jen neradi jsme se loučili. Třeba Eliška
z podporovaného bydlení byla přímo nadšená
a jenom litovala, že s ní na exkurzi nešlo víc
kamarádů. Na tuhle „vědeckou“ návštěvu budeme určitě ještě dlouho vzpomínat, ale ne-

k nám do Čtyřlístku. Našim hostitelům však
patří každopádně velký dík za pozvání a hlavně za schopnost přiblížit nám, laikům, smysl
i výsledky své práce.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

VALENTÝN
V CENTRU PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výroba srdíček různých velikostí, barev a materiálů dávala od počátku února
tušit, že se blíží „Valentýn“. Srdíčka jsme vyráběli všichni – nejen pro své „drahé
polovičky“ s chutí a radostí. A 14. února jsme se všichni náramně pobavili
a oslavili tento svátek zamilovaných. Naši kulturní místnost jsme krásně vyzdobili
velkými srdci a nafukovacími balónky. U tance jsme zažili legraci – soutěžili jsme totiž, který pár vydrží tancovat co nejdéle s balónkem vzájemně opřeným o čela. Hodně jsme se nasmáli
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i u pinkání balónků - obojí si brzy
rádi zopakujeme. Zatančili jsme si,
zazpívali a na závěr vyfotili i naše
nové zamilované dvojice, předali si
drobné dárečky a srdíčka. Mít někoho rád a mít srdce na pravém místě,
to je přece to nejdůležitější
a nejkrásnější!
Text a foto:
JANA GROMOTOVIČOVÁ
Centrum pracovní činnosti

Byli jsme na masopustu!
Ostravský masopust každoročně něčím překvapí. Zatímco ten loňský byl ve znamení
stého výročí vzniku samostatného Československa, letošní masopust nás opět vrátil
kousek do minulosti, k renesančnímu veselí, barevnosti a fantazii. Možná i proto si
mnozí připadali v úterý 5. března na ostravském Masarykově náměstí téměř jako
v Benátkách…
Tradičně je u nás
v Ostravě hlavním organizátorem masopustního veselí
Ostravské muzeum. Jeho
etnografka Markéta Palowská
spolu se svou kolegyní Andreou Węglarzyovou, bývají
nejen „strůjkyněmi“ celkové
dramaturgie
masopustních
oslav, ale i jejich „duší“.
A protože oděly letošní masopustní veselí do renesančního hávu, byly na centrálním
ostravském náměstí k vidění
jak neodmyslitelné masopustní figury, jako jsou medvěd s medvědářem, kozel,
farář, řezník, smrtka a další
maškary,
reprezentované
Sborem dobrovolných hasičů
z Pustkovce, tak postavy
typické pro commedii dell arte a také krásné
benátské renesanční masky, do nichž se tentokrát zahalily „Famózní klimkovické pjenice“.

Samozřejmě: důležitou roli sehrála i letos naše
skupina Rytmy, která na masopustu rozhodně
nemohla chybět…

7

Valentina Vaňková a na veřejnosti je vyhlásili přítomní „harlekýni“. Pak zaduli do svých
nástrojů Muzikanti z Polanky
a průvod se mohl vydat na cestu
ostravskými ulicemi. Téměř až
do večerních hodin trval další
program se zabíjením kozla,
pochováváním basy a pohřebním průvodem kolem náměstí, to
vše samozřejmě za velkého
zájmu veřejnosti, pro kterou tady
byly navíc připraveny i četné
stánky s občerstvením a bohatou nabídkou tradičních masopustních pochoutek.
Kromě účinkujících Rytmů na
náměstí mezi diváky nechyběli
naši kamarádi z Domova na Liščině a
z Chráněného bydlení v Třebovicích, kteří si
mohli užívat veselé atmosféry, jež na náměstí
vládla. Boženku z Třebovic si dokonce vyhlédla jedna z benátských masek a obdarovala ji
krásnou růží…
Čas je však neúprosný. Letošní masopust
skončil, začal čtyřicetidenní půst před velikonočními svátky, ale my už se stejně těšíme na
nadcházející jaro, jehož je masopust neklamnou předzvěstí!

I když letošní ostravský masopust provázelo spíše aprílové počasí se sluncem, chvilkami
i deštěm a větrem, Masarykovo náměstí se
rychle zaplnilo diváky, kteří se zájmem sledovali bohatý, téměř dvouhodinový program, jenž
se před jejich očima odehrával. Zpívalo se,
tančilo i hrálo v renesančním hávu, renesančními tanci překvapili dokonce i muzikanti a
tanečníci z folklorního souboru Ondřejnica ze
Staré Vsi nad Ondřejnicí. Program vrcholil
vystoupením naší skupiny Rytmy, která pod
vedením paní Libušky Gajdové rovněž bubnovala a hrála na flétny renesanční melodie.
Pak už přišel čas předat masopustní právo,
jehož se ujala místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, paní Ing.

Text a fota: BOHDANA RYWIKOVÁ

Na snímku vlevo
Boženka Pěkníková
Z Chráněného bydlení Třebovice, která
si z masopustu odnesla na památku
i pěknou růžičku…
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PLESOVÁ SEZÓNA JE TADY!

Jaký byl letošní „Liščí ples“
Liščí ples v letošním roce byl sice tradiční, ale přesto trochu jiný. Uživatelé ve spolupráci s pracovníky se připravovali na významnou společenskou událost. Vzhledem k
její slavnostní povaze, je obvykle nutné, aby byli lidé na ples oděni ve vhodném společenském oblečení. I klienti Domova na Liščině věnovali nejen velkou pozornost svému
zevnějšku, ale také byli nápomocni při výzdobě a přípravě sálu.
Ples také umožňuje vzájemné setkávání lidí, proto děkujeme všem, kteří
přijali pozvání na společenský „Liščí
ples“, jenž se odehrál v Domově na
Liščině 21. února letošního roku. Společensky se pobavit k nám přijeli klienti
z několika zařízení naší organizace –
Domova Hladnovská, Domova Barevný
svět, z chráněných bydlení z Martinova,
Třebovic i z Bronzové a nechyběli ani
kamarádi z Podpory samostatného
bydlení se svými doprovody. Jako hosté přišli i někteří z řad rodičů a přátel
našich klientů.
Zahájení plesu se ujala vedoucí
Domova na Liščině, paní Bc. Milada
Tomešová, která zároveň přivítala
všechny hosty. Poté předala slovo moderátorce, paní Libuši Gajdové, aby
představila hosty z řad vystupujících.
Tanečním vystoupením ples zahájila skupina mažoretek ze Střediska volného času z Ostravy –
Zábřehu. Neuvěřitelnou hudební atmosféru nám připravil hlavně AMÁDEUS aneb HONZA BAND,
který hrál a zpíval k tanci i poslechu. Mezi účastníky plesu nebyl snad nikdo, kdo by se s hudebním
doprovodem nezapojil do tance.
Soutěžilo se také ve dvou společenských tancích – polce a valčíku v doprovodu Honza Bandu. Do
soutěže se přihlásily tři páry: Jirka Červeňák s partnerkou, Zdeněk Krátký a Lenka Biháriová a Milan
Skalička s přítelkyní Martinou Pazderovou. V porotě zasedla trojice děvčat ze skupiny mažoretek,
které pak jednotlivé páry odměnily věcnými cenami za třetí, druhé a první místo.
V průběhu plesu si tanečníci vybírali ceny z bohaté tomboly a nechybělo pro ně ani občerstvení
v plesovém bufetu „U žíznivé lišky“.
Společenský večer ve víru tance a zábavy v Domově na Liščině probíhal až do posledního tónu
hudby v podání Honza Bandu.
Text: LIBUŠE GAJDOVÁ
Foto: TÁŇA ČALOVÁ

Na maškarním bále v Polsku
Zatímco u nás se přistupuje k plesové sezoně poněkud volněji, u našich
polských sousedů se striktně dodržuje pravidlo, že plesová sezona končí
v období masopustu. Termín letošního maškarního bálu, pořádaného naší
partnerskou organizací v Polsku – Powiatowym Domem Pomocy Społecznej
v Pogórze, tak připadl na „tłusty czwartek“, čili „tučný čtvrtek“ 28. února, jímž
definitivně končilo letošní masopustní období. Tento den je tradičně spojen se
zabijačkami, hodováním a pečením koblih. Měli jsme radost, že i letos nám
přišlo z Polska pozvání na maškarní bál. Vzhledem k tomu, že osazenstvo naší
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partnerské organizace
tvoří hlavně dámy, vítána
je vždy účast pánů. A tak
jsme se vypravili do
Polska v silné sestavě
jedenácti šarmantních
mužů z Podpory
samostatného bydlení
a z chráněných bydlení,
doprovázených Maruškou
Vaculínovou z „podpory“
a Lucií Mračkovou
z chráněného bydlení
v Třebovicích.

Letos poprvé se ples konal
v krásném, moderním kulturním
centru v Jasienici nedaleko Bielska-Biała. Jako vždy na nás čekalo hodně muziky, hodně tance a dobré zábavy. A protože byl právě „tučný čtvrtek“, byly to vedle bohatého občerstvení i vynikající domácí
koblihy. Více než stovka tanečnic a tanečníků nejen z naší partnerské organizace, ale i dalších pozvaných hostů z domovů pro osoby se zdravotním postižením z Kuźni Nieborowské, Konwentu Bonifratrów z Cieszyna, Bobreku a Gorzyce.
Hostitelé připravili pro všechny tancechtivé
tanečnice a tanečníky bohatý program se zábavnými soutěžemi, skvělé pohoštění, protože se
právě slavil nejen v Polsku předmasopustní „tučný“ den, ale hlavně skvělou hudební produkci, při
níž jen málokdo vydržel v klidu posedět.
Naši tanečníci se do Polska vždy velmi těší
nejen kvůli srdečnému přijetí, ale také navázaným
přátelstvím, při nichž neexistuje jazyková bariéra.
Však se některým z nich, jako třeba Daliborovi
z chráněného bydlení v Třebovicích ani nechtělo
odjíždět domů, s čímž se svěřil i řediteli naší partnerské organizace, panu Krzysztofovi Krzyźanovskému… I když šlo o maškarní bál, kostým nebyl
podmínkou, a tak na parketu byly viděny dámy
v kostýmech, ale i ve společenských šatech. Náš
Lukáš z Podpory samostatného bydlení, který
nebyl v Polsku poprvé, zvolil tradičně svůj železničářský oblek, jenom kleště na jízdenky tentokrát
nechal doma. Ve víru tance nakonec odložil i železničářskou čepici a sako. Do oka si padli

s Marysiou
(Marií)
z partnerského Powiatowego
Domu Pomocy Społecznej
v Pogórze a protančili spolu
téměř celé odpoledne. Vzájemná
náklonnost
vedla
k výměně adres, což má
pokračování v podstatě dodneška. Přestože na plese
nehrála jazyková bariéra
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téměř žádnou roli, Lukáš se začal
pilně učit polsky a v současné době
probíhá čilá korespondence Lukáše
a Marie mezi Ostravou a Pogórzem.
Spolupráce ostravského Čtyřlístku
s Powiatowym
Domem
Pomocy
Społecznej v Pogórze trvá již od roku
2005 a nese své ovoce, ať již při společných kulturních, společenských
nebo sportovních setkáních anebo ve
formě vzájemné inspirace, týkající se
práce v sociálních službách. A jak je
vidět, přináší radost také do srdcí
našich i polských klientů.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
Na snímku vlevo ředitel Powiatowego
Domu Pomocy Społecznej v Pogórzu
pan Krzysztof Krżanowski
s Daliborem Kučerou z Chráněného
bydlení Třebovice, kterému se domů
vůbec nechtělo…

PLES ČTYŘLÍSTKU „V GALA“
Pomyslnou tečkou za naší letošní společenskou sezonou byl ve čtvrtek 14.
března tradiční jarní ples Čtyřlístku,
pořádaný v příjemném a přátelském
prostředí kulturního domu v Ostravě –
Muglinově, kam se každoročně rádi
vracíme. Letošní jarní ples nebyl tentokrát nijak tematicky zaměřen, takže nabídl volnost toho, jakou garderobu kdo
pro tuto společenskou příležitost zvolí.
Pánové se dostavili v oblecích, někteří
dokonce s motýlky pod krkem, dámy ve
štrasu anebo v tom, co domácí šatník
nabídl… Jarní ples klientů Čtyřlístku
totiž není jenom velmi očekávanou každoroční společenskou událostí, ale také
báječnou příležitostí, při níž se mohou
setkávat klienti se svými kamarády ze
všech zařízení naší organizace a samozřejmě také s přáteli z partnerské organizace v polském Pogórze, kteří ani letos naše pozvání neodmítli.

Zkušená moderátorská dvojice – Vlaďka
Kaločová spolu s Martinou Skýbovou – přivítala hned v úvodu plesu jeho hosty: pana Vratislava Prokopa za vedení organizace i zahraniční přátele
z partnerské organizace v Polsku, Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze a samozřejmě
všechny účastníky, kteří se do kulturního domu v Muglinově sjeli ze všech zařízení Čtyřlístku.
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K náležitému společenskému
lesku této události letos přispěli
hosté programu - členové Tanečního klubu Trend z Ostravy –
Staré Bělé: mladičcí tanečníci
Vaneska Bujnochová s Danielem
Kováčem a Katka Dostálová
s Michalem Hrabovským. Tito
mistři, ověnčení řadou uznání
v domácích
i
mezinárodních tanečních soutěžích, nám
předvedli dokonalé ukázky svého
umění jak ve standardních, tak
latinskoamerických
tancích.
U publika samozřejmě temperamentní „latina“ suverénně vítězila, a tak jeho ovace nebraly konce.

Náš oblíbený „dýdžej“ Petr Jiříček
téměř nedával účastníkům plesu vydechnout, neboť pro ně připravil bohatou sérii
skvělých tanečních hitů. Snad jen losování
výherních cen v plesové tombole bylo
omluvitelnou pauzou v tanečním reji. Však
také ceny byly krásné a hodnotné, takže
nikdo neodcházel zklamán, a to především
díky našim sponzorům – panu Vladimíru
Koskovi ze společnosti Protetování.cz,
naší kolegyni, paní Ing. Marii Hrbáčkové
z kontrolního oddělení a paní Mgr. Jaroslavě Hořanské – šéfredaktorce časopisu
České lékárnické komory, velkoobchodu
s hračkami
Rappa,
velkoobchodu
s drogistickým zbožím Zajac, společnosti
ALIMPEX a obchodnímu centru IKEA Ostrava. Ředitel organizace, pan PhDr. Svatopluk Aniol, přispěl
do tomboly hlavní cenou – kávovým servisem, který udělal velkou radost výherkyni Kamilce Hradské
a samozřejmě i jejím přítelkyním z Chráněného bydlení Bronzová.
K tradičně bohatému občerstvení
účastníků plesu sponzorsky přispěl
také velkoobchod OVOCENTRUM
Valašské Meziříčí, společnost Penam
Ostrava dodala skvělé koláče a koblihy
a pan Petr Čecháček nám poskytl
nealkoholické nápoje. Všem našim
podporovatelům patří samozřejmě
velký dík, stejně jako kolegyním a kolegům z Centra pracovní činnosti, Domova Barevný svět, Domova a Chráněného bydlení Třebovice, naší autodopravě, stravovacímu provozu DBS
a dalším pomocníkům za jejich spolupráci na přípravě a samotnému průběhu plesu, bez nichž by určitě nemohl
být takový, jaký byl. I proto už se moc
těšíme na ten příští, až se rok s rokem
sejde…

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ
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Kultura

Karaoke show
v Domově
Barevný svět
Počátek roku obvykle nebývá na události
příliš bohatý, a tak přišla docela vhod nabídka
studenta Střední školy Zdeňka Matějčka
v Ostravě-Porubě – Patrika Ďuriny, který se
nabídl, že pro naše klienty uspořádá zábavnou
karaoke show v tělocvičně Domova Barevný
svět. Pro mnohé z našich klientů to bylo vítané
zpestření dopoledne 7. března. Do tělocvičny
zamířili všichni, kteří měli chuť se bavit při
známých českých i zahraničních písničkách.
Někdo si s chutí zazpíval spolu s Patrikem, jiní
tančili. A kdo nemohl zpívat ani tančit, dobře se
bavil alespoň při zvuku příjemných melodií
linoucích se z reproduktoru a někteří se přidali
alespoň jako muzikanti, díky Orffovým nástrojům, jež pro tuto chvíli zapůjčily kolegyně ze
skupiny Rytmy. Ta hodinka plná hudby se
všem moc líbila, takže Patrikovi patřil zasloužený potlesk na závěr i velký dík.
Text: (rw)
Foto: autorka a VLADIMÍRA KALOČOVÁ
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HODINA
S RYTMY
Mohlo by se zdát, že letošní XIII. ročník koncertu
Všechny barvy duhy, který se má uskutečnit 21.
října letošního roku, je ještě daleko. Ale pravdou
je, že jakmile jeden ročník koncertu skončí, už se
připravuje ten další.
A tak ani není divu, že naše skupina Rytmy
zkouší a zkouší, neboť koncertem Všechny
barvy duhy také vrcholí její celoroční snažení.
Ve středu 27. března zavítal mezi členy skupiny
snad nejznámější ostravský bubenický
showman, pedagog
a bubeník JAKUB KUPČÍK, který mezi našimi
bubeníky strávil více než hodinu společné
zkoušky.
„Jsou naprosto úžasní!“, byla jeho první
reakce, když vyslechl část zkoušky, vedené
paní Libuškou Gajdovou. Neodolal a sám si
také spolu s nimi zabubnoval. Jakub Kupčík
miluje latinské rytmy a tak navrhl, aby si
společně vyzkoušeli rytmy samby. Mezi naše
muzikanty okamžitě zapadl a získal si je svou
bezprostředností.
Každé
části
souboru
vysvětlil, co od ní očekává a v jakém rytmu má
bubnovat anebo pracovat se zbrusu novými
chřestidly, či tamburínami. S jembe bubnem
zavěšeným na krku a s píšťalkou v ústech pak
už jen dirigoval, bubnoval a udával rytmus.
A šlo to! „Jste lepší, než manažeři Vodafonu,
kteří vůbec nechápali, co po nich chci!“, smál
se během zkoušky Kuba Kupčík, jehož si

vedení společnosti Vodafone nedávno pozvalo,
aby je v rámci „team buildingu“ naučil hrát na
bubny. Velkou poklonu složil paní Libušce
Gajdové i jejím kolegyním ze souboru Rytmy –
Dáše Drobíkové a Vlaďce Kaločové za jejich
skvělou práci. Sympatie však byly vzájemné.
I na tvářích našich muzikantů z Rytmů bylo
znát, jak je nečekaná návštěva Jakuba
Kupčíka nejen překvapila, ale práce s ním
zároveň i bavila a těšila. Jeho temperament,
radost a nadšení byly opravdu nakažlivé, což
bylo samozřejmě znát i na tvářích
našich muzikantů.
Kravařský rodák, diplomovaný
specialista Jakub Kupčík, hrával
v mládí v dechovém orchestru mladých z Dolního Benešova, se skupinami Skrat a Satelit. Pak absolvoval
Janáčkovu
konzervatoř
v Ostravě a dnes působí v ostravské jazzové formaci The Gizd Q
a BBC Borise Urbánka. Hrál a nahrával s kapelami Buty, Jana
Kirschner band, Kryštof a Benedikta, s Peter Lipa bandem, Druhou
Trávou a Robertem Křesťanem.
Spolupracoval také na tanečních
projektech s choreografkou Lenkou
Dřímalovu (taneční pedagožkou
a současnou šéfkou baletu Národ-
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ního divadla moravskoslezského), s choreografem Igorem Vejsadou nebo Ivanem Hurychem,
ať už na půdě Janáčkovy konzervatoře anebo na tanečních
scénách Národního divadla moravskoslezského či v Divadle
Petra Bezruče nebo Divadle
loutek Ostrava. Kromě toho, že
je aktivním hráčem na bicí, je
v současné době také učitelem
hry na tyto nástroje na Základní
umělecké škole Eduarda Marhuly v Ostravě - Mariánských Horách a na ostravské Janáčkově
konzervatoři. Je zároveň propagátorem hry na bicí nástroje
latinské Ameriky – Brazílie, Kuby
a Afriky.
Jak vzpomněl Kuba Kupčík
při své první březnové návštěvě u nás ve Čtyřlístku, v roce 2002 podnikl vysněnou cestu na
Kubu, kde měl možnost zahrát si s tamními
muzikanty. Nabyté zkušenosti předává svým
žákům
na
ZUŠ
Eduarda
Marhuly
v Mariánských Horách, kde se věnuje výuce
hry na klasické bicí nástroje a specializuje se
na takové bicí, jako jsou percuse-conga, bon-

ga, djembe, timbáles, shekere, maracas, tamborim, caxixi, clave, surdos atd., které se těší
velké oblibě a mají velkou možnost uplatnění
v různých kapelách a souborech. Jakub Kupčík
však pořádá i různé bubenické show se svým
Kubabandem na tradiční i netradiční bicí nástroje, k nimž patří třeba popelnice, sudy, barely, kanystry, plechovky, hrnce nebo i lavory. S
bubenickým souborem BUMBUM BAND hrají
tradiční rytmickou muziku
Afriky, Brazílie a Kuby…
Však také Rytmům Jakub
Kupčík slíbil, že na svou
příští společnou zkoušku
v dubnu přinese další
hudební nástroje, aby si
vyzkoušeli, jak by jim to
s nimi „znělo“…
Věříme, že spolupráce
Jakuba Kupčíka s naší
skupinou Rytmy přinese
své ovoce a samozřejmě
už dnes se těšíme na
společné vystoupení Rytmů s jeho bubeníky na
letošním koncertu Všechny barvy duhy.
Text a foto:
BOHDANA RYWIKOVÁ

Pochvala pro Rytmy
Není sporu o tom, že hudební skupina Rytmy patří vedle sportovců Čtyřlístku
k nejlepším reprezentantům naší organizace. Ve čtvrtek 21. února zavítali její bubeníci
mezi školáky Základní školy T. G. Masaryka

v Bohumíně – Pudlově. Rytmy tady ve dvou
vystoupeních hrály pro školáky prvního
stupně. Vedoucí souboru, paní Libuše
Gajdová, se snažila během hudební produkce našich bubeníků vtáhnout žáky do
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atmosféry hudby různých hudebních žánrů.
Děti si společně s vystupujícími zabubnovali, využívaly k doprovodu různé hudební
nástroje, ale také si zatančily. Vystupující
zažívali pocity radosti z možnosti vyjadřovat se prostřednictvím hudby, ale také z
toho, že tyto pocity přenášeli na skvělé

publikum. Vystoupení našich muzikantů se
bohumínským školákům velmi líbilo a naši
účinkující získali také jejich značný obdiv a
poděkování od vedení školy.

(dd)

KONCERTNÍ MARATONY
■ Už letos na jaře čeká skupinu Rytmy několik
koncertů a účastí na festivalech jak u nás
v Ostravě, tak v různých částech republiky.
K těm nejvýznamnějším bude bezesporu patřit
již koncem dubna jejich účast na celostátním
festivalu Patříme k sobě, jehož dvacátý druhý
ročník se uskuteční ve dnech 23. – 26. dubna
v Semilech. Festival pořádá Podkrkonošská
společnost přátel dětí zdravotně postižených
Semily a jeho záměrem je představovat široké
veřejnosti hudební, taneční, pěvecké i výtvarné
talenty lidí se zdravotním postižením. Rytmy
jsou již několik let pravidelnými hosty tohoto
festivalu a v letošním roce je čekají vystoupení
na dvou galakoncertech v Kulturním centru
Golf v Semilech a v Krakonošově divadle ve
Vysokém nad Jizerou, a kromě toho budou
koncertovat také pro žáky podkrkonošských
škol v Lomnici nad Popelkou a v Jilemnici.

■ Trojhalí Karolina se stane v sobotu 11. května dějištěm letošního Dne pečujících pod názvem Spolu ruku v ruce, který se koná pod
záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila. V hlavním programu sobotního odpoledne vystupují naši
bubeníci ze skupiny Rytmy (15.15 – 15.45
hod.) spolu se skupinami Voxel a skupinou
Slza, která byla v loňském roce hostem našeho koncertu Všechny barvy duhy.
■ Vůbec poprvé se letos dostalo skupině Rytmy pozvání na XV. ročník celostátní přehlídky
Cesta k nám, která se uskuteční 7. června
v Městských sadech v Ústí nad Labem. U jejího zrodu stáli před patnácti lety dva kamarádi
– majitelé firem JP production a BEMA production, kteří se rozhodli udělat něco pro zdravotně postižené občany této severočeské metropole. A tak v ústecké zoo
uspořádali první ročník přehlídky Cesta k nám, jež
úspěšně pokračuje dodneška.
Nad jejím loňským ročníkem
dokonce převzal záštitu prezident České republiky Miloš
Zeman. Kdo to bude letos,
zatím nevíme, jisté však je, že
spolu s naší skupinou Rytmy
na ní budou vystupovat přátelé z taneční skupiny Lucarino
Dance z Libochovic a pražská
skupina The Tap Tap.
(rw)
Foto: VLADIMÍRA
KALOČOVÁ

Na snímku nahoře skupina Rytmy na svém loňském vystoupení v Trojhalí Karolina.
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Sport

Den na monoski
V březnu už nám zima obvykle pomalu dává vale, ale ta
letošní jako by alespoň na
horách nechtěla končit. A tak
přišel ten pravý čas navštívit
každoroční Dny na monoski,
které pravidelně pořádá u nás
na Moravě pro hendikepované sportovce Fakulta tělesné
kultury Univerzity Palackého
Olomouc a Centrum APA ve
spolupráci se Ski Fanatic a
Newmanschool. Letos jsme si
vybrali k těmto sportovním
zážitkům sobotu 9. března ve
Ski areálu Troják
v Hostýnských vrších.
zdraví lyžaři. Pro někoho to byl
zcela nový zážitek, ti zkušenější už
naopak dobře věděli, co mohou
očekávat a také se na tento den
náležitě těšili. Tohoto sportovního
dne se zúčastnilo celkem pět našich klientů,
z toho tři vozíčkáři. Kromě Simonky ze třetího
patra Domova Barevný svět, všichni ostatní už
měli s monoski svou zkušenost.
Do oběda se společně věnovali lyžování a
užívali si sněhové pokrývky, která byla pouze
na sjezdovce. K obědu jsme se přesunuli do
příjemné bezbariérové restaurace hotelu Na
Trojáku, a tak jsme, na rozdíl od Rališky, mohli
u oběda posedět v teple. Personál byl navíc

Na výlet za monoski jsme sice nejeli poprvé, ale jedno „nové“ přece jenom letos bylo:
nejbližší místo (pro nás), kde se akce konala,
nebyl nám již známý Ski areál Rališka v obci
Horní Bečva, ale kopec uprostřed Hostýnských
vrchů – přesněji Ski areál Troják v Rajnochovicích. Cesta byla dlouhá, což našim natěšeným
sportovcům naštěstí nevadilo. Vybaveni
mapami a navigací jsme úspěšně dojeli do cíle
kolem desáté hodiny dopolední.
Příjemným překvapením pro nás bylo to, že od
parkoviště ke stanovišti
organizátorů jsme jeli bez
výrazného
převýšení,
skoro po rovince a tak i ve
sněhu, za přispění ochotných instruktorů, jsme bez
problému dojeli s vozíky
až k pořadatelskému stanu. Instruktoři se nám
okamžitě věnovali a postupně přemístili naše
klienty na speciálně upravené lyže - monoski. Díky
těmto lyžím mohli i ti, kteří
by se kvůli svému zdravotnímu postižení nemohli
tomuto sportu věnovat,
prožívat stejné pocity, jako
17

nevšedně ochotný a vstřícný. Domů jsme se
vraceli sice unavení, ale spokojení a se spous-

tou nových zážitků.
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ

SK MEDVĚDI JEDOU NA SENI CUP!
Fotbalový tým naší organizace – SK
Medvědi - sklízel v loňském roce
jeden úspěch za druhým, a to nejen
v Evropském poháru v malé kopané
na Evropských dnech hendikepu,
kde získal bronzovou medaili
a Ondra Šuráb navíc cenu nejlepšího
brankáře turnaje, ale jen o pár dnů
později zvítězil také ve XII. ročníku
prestižního Zlínského poháru v malé
kopané.
lidé mají právo a schopnosti účastnit se
sportovních klání a začlenit se do
normálního života společnosti.
Náš tým ve složení Jan Polhoš, Kamil
Sasko, Ondřej Šuráb, Aleš Turlej a Tomáš
Ujházy v doprovodu partnera Romana Jirsy,
teréna Libora Blatného a Renáty Šumkové
jako kouče týmu, se turnaje zúčastní vůbec
poprvé. Bude na něm také jediným zástupcem
Moravy a tak věříme, že bude výborně
reprezentovat nejen naše město, ale i celý
region. Držíme palce!
Text a foto: (rw)

Zdá se, že pod vedením nového trenéra
Libora Blatného, se našim fotbalistům opravdu
daří. Letos na jaře je čeká další významný
turnaj, a to o pohár Seni Cupu v mezinárodním
turnaji zdravotně postižených v kopané, jenž
se uskuteční 29. května v Havlíčkově Brodu.
Seni Cup poprvé uspořádala v roce 2000
společnost
TZMO - Toruńskie Zakłady
Materiałów Opatrunkowych v Polsku. Časem
se tato výjimečná akce rozšířila i do dalších
zemí a v roce 2006 jej poprvé
pořádala
společnost
Bella
Bohemia s. r. o., dceřiná
společnost TZMO v České
republice.
Seni Cup vytváří podmínky
pro zapojení lidí se zdravotním
postižením
do
sportovněsoutěžních aktivit, pomáhá
rozvíjet
jejich
smysl
pro
zdravou soutěživost a stimuluje
také jejich fyzický vývoj.
Veřejnost má naopak příležitost
uvědomit si, že i hendikepovaní

Na ilustračních snímcích naši
fotbalisté z SK Medvědi na
loňském Evropském poháru
v kopané, který se odehrál
v Ostravě.
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Personálie

VÍTÁME MEZI NÁMI!
V uplynulém čtvrtletí posílilo řady našich zaměstnanců devět nových kolegyň a kolegů. V pozici pracovníka v sociálních službách nastoupily nově do Domova Barevný svět paní Šárka Zborajová, opět
se k nám na čas vrátila také naše seniorka, paní Monika Timková na dočasnou výpomoc do ergodílny Centra pracovní činnosti, v Domově Jandova pracuje nově paní Michala Sedláková a v Domově
na Liščině paní Michaela Švédová a paní Kristýna Znišťálová. Naši autodopravu posílil nový řidič,
pan Radim Šarman, úsek údržby pánové Petr Buroň a Michal Hefka a jako nový kuchař nastoupil
do stravovacího provozu Domova Třebovice pan Petr Stryček. Všem novým kolegyním a kolegům
přejeme na jejich pracovištích dobrý kolektiv a hodně štěstí.

Pracovní
výročí
Redakce časopisu Zrcadlo by ráda
vyslovila uznání všem našim věrným a
dlouholetým zaměstnancům, pro něž
práce ve Čtyřlístku není jen zaměstnáním, ale skutečným posláním,
jemuž zůstávají věrní řadu let. Desetileté výročí práce v naší organizaci
v prvním pololetí letošního roku oslavily nebo teprve oslaví tyto naše kolegyně: v lednu paní JITKA MÍČKOVÁ ze správy organizace a paní
PETRA THÉROVÁ z Domova Barevný svět, v únoru paní MARTINA
FARUZELOVÁ z Domova Barevný svět,
paní ZUZANA LEMBARDOVÁ z Centra
pracovní činnosti, paní BARBORA HALAŠKOVÁ a paní PAVLA ZÁPECOVÁ
z Domova na Liščině v březnu pak paní KARLA FOJTÍKOVÁ z Domova na Liščině a
v dubnu paní LENKA HAVLASOVÁ z téhož
zařízení. V květnu oslaví desetileté pracovní
výročí paní Ing. MONIKA ŠLAHORKOVÁ
ze správy organizace, paní LUCIE DOLNÍKOVÁ, paní ANDREA PETROŠ a paní
RENATA ULRYCH z Domova Barevný svět,
paní JANA HORČIČÁKOVÁ z Domova
Hladnovská a paní MARTINA NĚMCOVÁ
z Domova na Liščině a v červnu pak ředitel
naší organizace, pan PhDr. SVATOPLUK
ANIOL.
Patnáctileté pracovní jubileum slavila
v lednu paní GABRIELA ROKYTOVÁ

z Domova Barevný svět, paní IVETA BŘEZINOVÁ z Domova Třebovice a v červnu
oslaví toto výročí paní TÁŇA ŠTĚPÁNKOVÁ z prádelenského provozu a paní KATEŘINA HAVLÍKOVÁ z Chráněného bydlení
Bronzová.
Úctyhodných dvacet let práce ve Čtyřlístku oslaví letos v květnu paní ŽANETA
KUNCOVÁ z Chráněného bydlení Bronzová
a pětadvacet let zůstávají věrné naší organizaci paní JARMILA LEXOVÁ (leden)
z Domova Třebovice, paní MIROSLAVA
KOUBOVÁ (únor) z Centra pracovní činnosti
a paní ŠÁRKA ZMĚLÍKOVÁ (duben) ze
správy organizace.
Gratulujeme všem našim jubilantům, děkujeme za jejich věrnost a přejeme hodně sil
a energie do dalších let!
Redakce časopisu ZRCADLO
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Odbory

ODBORÁŘI ROKOVALI
Na počátku letošního roku, v pondělí 28. ledna se v zasedací místnosti správy organizace uskutečnila výroční konference naší odborové organizace, na níž delegáti
z jednotlivých zařízení hodnotili svou činnost v uplynulém roce. Ten byl pro odboráře
významný už proto, že se ve dnech 22. – 24. listopadu loňského roku uskutečnil VIII.
sjezd Odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách, jehož delegátkami byly také dvě odborářky Čtyřlístku – Bc. Dagmar Drobíková a Ing. Gabriela
Kupcová, které pro zastupování Moravskoslezského kraje zvolili delegáti krajské odborové konference v říjnu loňského roku. Za vedení naší organizace se lednové odborové konference zúčastnil ředitel PhDr. Svatopluk Aniol a vedoucí personálního oddělení Čtyřlístku, Ing. Monika Šlahorková.

V úvodu
konference
pozdravil odboráře ředitel
organizace, PhDr. Svatopluk
Aniol, který jim poděkoval za
celoroční práci a seznámil je
s nejbližšími
úkoly
organizace a zejména pak
s postupem transformačních
změn, jimiž v současné době
Čtyřlístek prochází.
Ve své výroční zprávě pak
předsedkyně naší odborové
organizace, paní Bc. Dagmar
Drobíková, podtrhla zatím
největší úspěch Odborového
svazu
pracovníků
ve
zdravotnictví a sociálních
službách, jímž je výrazně
zvýšení našich platů (tarify o
47%),
ale
zároveň
konstatovala,
že
přesto
průměr 23 000 Kč ještě
daleko pokulhává za průměrnou měsíční
mzdou v České republice. Zlepšit odměňování
se
podařilo
také
některým
skupinám
zaměstnanců
v katalogu
prací
–
u nás se jedná zejména o sociální pracovnice.
Všem pracovníkům vzrostly příplatky za
směnnost. „Bohužel, to stále nemohou
konstatovat lidé v neziskových organizacích.
Jedním z hlavních úkolů odborového svazu je
tedy odstranění nerovnosti a sjednocení
odměňování, zajištění dobrých pracovních
podmínek ve všech organizacích,“ zdůraznila
paní Dagmar Drobíková.
Podle její informace odborový svaz nadále
pracuje na návrhu kolektivní smlouvy vyššího
stupně pro oblast sociálních služeb. Vyjadřuje
se také k novele Zákona o sociálních službách,
k Zákoníku práce a dalším připravovaným
změnám na ministerstvu práce a sociálních
věcí i na ministerstvu zdravotnictví. Jedná se
na tripartitě.

Informovala také o tom, že začátkem ledna
jsme obdrželi podnět k určení pracovního
režimu od pracovnic v sociálních službách
v chráněných
bydleních.
V součinnosti
s vedoucí chráněného bydlení jsme požádali o
pomoc odborovou právničku Mgr., Ing.
Štěpánku Řandovou. Její odpověď přišla
v lednu, a to ve prospěch zaměstnanců.
Odeslali jsme také podnět pro ČMKOS na
zvýšení částky, která se odpočítává z daní
(zvýšily se platy, daňové zvýhodnění by se
také mělo zvednout, např. na 6000 Kč).
Zajímavé byly informace předsedkyně
našich odborů, týkající se odborových benefitů.
Ze zajišťovacího fondu požádalo v loňském
roce o dar 24 členů odborové organizace, z
toho 22 žádalo o příspěvek za pracovní
neschopnost. Byl čerpán i dar při OČR.
Solidarita: v tomto případě jsme uhradili
necelých 12 000 Kč, ale vyčerpali 48 000 Kč.
Díky pojištění všech našich členů
u společnosti D.A.S., kdy za 15 Kč měsíčně
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primátora, pan Zbyněk Pražák. Jestliže se tyto
domy stanou pracovištěm, musejí být
dodržovány všechny normy ve vztahu
k zaměstnancům, jež ukládá zákoník práce
(hygienické zázemí pro zaměstnance, skříňky
na ochranné oděvy a pracovní pomůcky,
strava, přestávka v práci a není-li kým vystřídat
zaměstnance, pak se půlhodina neodpočítává
z pracovní doby). Než se nové provozy
zaběhnou, buďme k sobě navzájem více
tolerantní…“ vyzvala paní Dagmar
Drobíková své kolegy.
Dále referovala o dalších
tématech
jednání
s vedením
organizace
v uplynulém
roce
a dodatcích ke kolektivní smlouvě
na rok 2018, jež se týkaly navýšení
částek
příspěvků
na
stravu
zaměstnancům, změny pracovně
lékařské
služby
a příplatků. Byl také projednán
návrh rozpočtu Fondu kulturních a
sociálních potřeb na rok 2019,
přičemž na zájezdy se počítá
s částkou
sto
tisíc
korun
a
hodnota
poukázek
pro
zaměstnance zůstane ve stejné
výši jako v loňském roce. O dvě
koruny byl zvýšen příspěvek
zaměstnavatele na oběd i večeři
pro
zaměstnance
a
zvýšily
se
i příplatky za směnnost.
Velkou pozornost věnovala paní Drobíková
rovněž spolupráci s vedením organizace
v oblasti bezpečnosti práce. V rámci loňských
prověrek BOZP bylo zjištěno ve všech
zařízeních celkem 46 závad, přičemž jen čtyři
z nich se nepodařilo odstranit ještě v loňském
roce. Poděkování bylo adresováno vedoucímu
provozně-technického útvaru, panu Vratislavu
Prokopovi, technickému pracovníkovi Lukáši
Kellnerovi a asistentce Jitce Míčkové za jejich
práci, kterou pro nás všechny na tomto úseku
dělají.
Účastníci konference se dále zabývali
problémy spojenými s pracovními úrazy,
o nichž referovala paní Ing. Gabriela Kupcová
a Mgr. Vladimíra Kaločová podala zprávu
o akcích a zájezdech pořádaných pro
pracovníky organizace našimi odbory.

máme možnost využívat odborné právní rady
24 hodin denně, stoupl i počet členů v našem
odborovém svazu. Jsme také rádi, že naši
členové
využívají
nabídky k levnějšímu
ubytování v pražském hotelu BONASERVA.
Málokdo však využívá v rámci odborů
i
zvýhodněné
pojištění
u
České
podnikatelské pojišťovny. Nově je vyjednána
také sleva v cestovní kanceláři EXIM TOURS,
o níž informuje poslední odborářský Bulletin.

„Akcí, které jsme nabízeli mladým členům
do 35 let, se nezúčastnil nikdo. Tuto věkovou
skupinu v naší základní organizaci zastupuje
pouze 15 zaměstnanců. V získávání mladých
lidí vidí odborový svaz velké mezery a apeluje
na všechny základní organizace, aby je lépe
oslovovaly
a
více
se
jim
věnovaly,“ konstatovala Bc. Drobíková.
Ve své zprávě dále kladně hodnotila
i spolupráci odborů s vedením organizace
a podtrhla zejména úlohu jejího ředitele, PhDr.
Svatopluka Aniola, díky němuž se zlepšila
informovanost zaměstnanců o postupujících
transformačních
procesech
v našich
domovech. Přesto však zdůraznila, že je třeba
i nadále mnohem více a citlivěji naslouchat
zaměstnancům, pokud prezentují své obavy
z budoucnosti. Jak uvedla, „Potřebují slyšet
a ujistit se, že i nadále budeme podrobně
sledovat podmínky pro jejich práci, dodržovat
zákonné nároky i v rodinných domech, jak je
nazval při své návštěvě organizace náměstek

Text a foto: (rw)
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Krásné svátky jara
s bohatou velikonoční pomlázkou
Vám přeje
redakce časopisu Zrcadlo.
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