Sociální služby

Čtyřlístek získal automobil pro převoz dětí

V

polovině června proběhlo v Brance
u Opavy slavnostní předání sociálního automobilu Dětskému centru
Čtyřlístek. Po dobu 6 let ho bude využívat
pro transport dětí k lékaři, za kulturou nebo
vzděláním.
Sociální auto je projekt, na kterém se podílejí firmy, společnosti i soukromé osoby,
které zakoupením reklamní plochy na autě
umožní jeho koupi. Takový způsob pořízení
ušetří peníze z rozpočtu organizací, které
auto potřebují pro poskytování svých sociálních nebo zdravotních služeb. Smyslem celého projektu je vyjádření podpory od firem
organizacím, které v jejich okolí poskytují
potřebné služby. Předáním automobilu Čtyřlístku tak byla završena více než rok trvající
práce společnosti Kompakt a jejích zástupců
na získávání financí pro pořízení tohoto vozidla.
„Jsem ráda, že tolik firem z Opavy a okolí

archiv Dětského centra Čtyřlístek

se rozhodlo přispět na auto, které budeme
používat. Jejich ochoty si velice cením, a proto
bych jim a společnosti Kompakt chtěla touto

cestou poděkovat nejen za naše zaměstnance,
ale i za naše děti,“ dodala ředitelka Dětského
centra Čtyřlístek Marie Černocká.

Prožijte sváteční den ve Vlaštovičkách

K

oncert skupiny Naděje, výstava vítězných snímků fotosoutěže Můj svět,
mnoho atrakcí pro děti i dospělé. To vše
nabídne v pátek 28. září lidová veselice konaná u příležitosti výročí otevření Domu svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách u Opavy.
Oslavy začnou ve 14 hodin mší svatou v kapli
tvořící střed bývalého kláštera dominikánek,
který sestry po roce 1989 získaly zpět v re-

stituci a darovaly Charitě Opava. „Zájemce
o prohlídku tohoto domu s pohnutým osudem,
v němž již déle než dvě desetiletí nacházejí pomoc lidé se zrakovým postižením, provedou
se zasvěceným komentářem naši pracovníci,“
uvádí vedoucí Domu svatého Cyrila a Metoděje Zuzana Janků. Od 15 hodin se malí
i velcí návštěvníci mohou těšit na zajímavý
program i řadu atrakcí. „Za vidění určitě stojí
koncert opavské popové skupiny Naděje nebo
výstava vítězných snímků desátého ročníku

fotosoutěže Můj svět, která se do Vlaštoviček
na malou chvíli vrátí z putování po celé republice,“ doplnila vedoucí.
Pro děti bude největším lákadlem jízda
na poníkovi, skákací hrad, malování na obličej nebo klaunské vystoupení či tombola.
Chybět nebude prodej oblíbených keramických i látkových výrobků charitních chráněných dílen ani bohaté občerstvení. Vstup
na akci je jako každý rok zdarma.

Pomocnou ruku v nápravě vztahů v rodinách
odsouzených podala i Eurotopia

V

ztahy mezi partnery, rodiči a dětmi,
matkami a dcerami a obecně rodinné vztahy byly a jsou jedním z osobních problémů odsouzených žen, ale i mužů
ve výkonu trestu. Toto téma se prolínalo při
diskuzích se zaměstnanci věznice, pracovníky Probační a mediační služby i sociálními
kurátory. Rodina a dobré, vyjasněné vztahy
mezi odsouzeným a jejími členy jsou velmi
důležitými pro návrat z výkonu trestu.
Myšlenka možné spolupráce Věznice a ÚpVZD Opava s organizací Eurotopia.cz, o. p. s.,
na resocializačním programu pro dospělé
a jejich rodiny s názvem Náprava vztahů

v rodině vzešla již počátkem roku 2017. Eurotopia je organizací, která poskytuje rodinnou, skupinovou a individuální péči různým skupinám obyvatel a má v této oblasti
dlouhodobou praxi. Počátkem letošního
roku se uskutečnila beseda s odsouzenými
a zástupci společnosti Eurotopia, jejímž obsahem byla hlavně nabídka služeb a možné
spolupráce. Poté pokračovala finalizace programu a došlo k podpisu dohody o spolupráci.
„V současné době jsou realizovány jednotlivé
části programu s odsouzenými a jejich rodinnými příslušníky. Další práce bude nadále od-

vislá od množství
odsouzených,
kteří budou požadovat
radu,
pomoc, podporu
v problematice
rodinných vztahů,“ uvedla Barbora Lesková,
koordinátorka programu Rozvoj restorativní
praxe z Probační a mediační služby a dodala:
„Rovněž rodinní příslušníci odsouzených mohou sami aktivně službu vyhledat a využívat,
a to samostatně nebo na doporučení probačních pracovníků, sociálního kurátora nebo pracovníků sociálních služeb.“ Více informací lze
najít na stránkách organizace Eurotopia.cz.
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