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KOMUNITNÍ
PRÁCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------Již od roku 2015realizuje Oblastní charita Šluknov komunitní práci.
Cílem této práce je podporovat aktivity romské komunity, které můžou
zlepšit životní podmínky a vzájemné soužití. Společně plánujeme
a realizujeme akce a volnočasové aktivity, zprostředkováváme,
vystoupení, organizujeme přednášky a besedy. Vše podle potřeb a přání
těch, kteří mají zájem o komunitní aktivity a účastní se jich.
Projekt je podpořen Úřadem vlády a Renovabis.
Projekt je realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády České republiky
a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a organizace Renovabis.

Romský ples
V pátek dne 24.11.2017 se ve Šluknově konal 1. Romský ples pořádaný romským spolkem Dživas ča jekh var za podpory Oblastní charity Šluknov.
Ženy připravily nádhernou výzdobu na stoly. Ples doprovázela kapela Gipsy Anča z Nymburka. Zatančila místní taneční skupina Loľi Ruža a zazpívaly
děti z Ambrely. Všichni se dobře bavili a zaznělo přání, aby se takový ples brzo opakoval.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří jako dobrovolníci pomáhali u přípravy a organizace této podařené akce, panu Haladovi za focení a sponzorům:
Ladislav Navrátil Šluknov-drogerie, Šroubek Šluknov, PcObchod Šluknov s.r.o., Jiří Šic, Travel Free Rožany, Ratio Rumburk, Česká spořitelna Šluknov,
Ing. Pavel Kout, Plaston s.r.o. Šluknov, Erik – Železářství Beránek za věcné a ﬁnanční dary.

Foto: Josef Halada

Oslava svátku sv. Martina
kde se konala mše. Vše bylo zakončeno zpěvem a divadelním
ztvárněním již zmiňovaného příběhu. Ten děti odehrály s velkým úsilím
a opravdu se jim to povedlo. Jak se sv. Martin objevil tak zmizel.
Ale ponechal nám zde svou myšlenku: „Komu se v životě dobře daří,
neměl by zapomínat na ty, kteří žijí v nouzi.“ Je to symbolický odkaz
právě v této předvánoční době, můžeme přemyslet a připravovat se tak
na svátek narození Ježíše Krista.

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se na počest oslavy svátku sv. Martina konal
městem průvod, kterého se účastnili děti a rodiče docházející do
Oblastní charity Šluknov. A nejen ty. Děti si sami vyrobily lucerničky
a připravily si divadlo s příběhem o sv. Martinovi. O jeho životě a o jeho
oddané lásce ve službě chudým a nemocným lidem. Určitě největším
překvapením bylo přivolání sv. Martina na našem náměstí, který se
opravdu objevil a to na koni. Poté je doprovodil do kostela sv. Václava,
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Murinel o bov- postavme pec
-----------------------------------------------------------------------------------------------Největší akcí v rámci komunitní práce byla v roce 2016 stavba hliněné
pece, které podpořila Ústecká komunitní nadace. Smyslem této činnosti
bylo spojit mnoho různých skupin, aby společně vytvořili něco krásného
a užitečného. Zúčastnili se členové romské komunity, dospělí, mladí
a děti, starousedlíci i nově přistěhovaní.
Stavební práce začaly v červnu 2016 pod vedením kamnáře Ing. Jana
Hrabce. Materiál jsme získávali různými způsoby. Použili jsme cihly
z ruiny staré kůlny, jíl jsme získali v přírodě v okolí, slámu nám poskytl
místní sedlák. Materiál jako šamot a kamnářský cement jsme museli
koupit.
Zednické a tesařské práce udělali šluknovští účastníci sami, konstrukci
klenby je naučil kamnář. Omazaní – izolací – pece jílem a slámou se
podílelo, s velikým nadšením, mnoho dětí. Celkově se na stavbě pece
a akcí kolem pece zúčastnilo 157 dětí, mladých a dospělých. V některých
případech se zúčastnila celá rodina a děti mohly s hrdostí pozorovat
otce u práce a mohly jim pomáhat.. Pečení v peci se ukázalo být uměním,

kterému je potřeba se naučit. V měsíci červnu 2017 k nám přivítal i mistr
pekař pan Figahs z německého Potsdamu, který nám ukázal správný
postup v pečení chleba a přenechal nám i recept, který bedlivě střežíme.
Poprvé se v peci peklo najednou 12 bochníků chleba!
U pece pořádáme nejrůznější akce, např. jsme na Mezinárodní den
charity (27. 9. 2017) pořádali Pecfest a zároveň den otevřených dveří.
Naše pec zaujala i Střední lesnickou školu, která zde již dvakrát pekla
v rámci projektu Pečení pro Vivian – dívenku z Kenyi, kterou škola tzv. na
dálku adoptovala. Pec rovněž poznali obyvatelé Domova bez hranic,
domova pro osoby s postižením, kterým se pečení v peci velice líbilo,
a jejich návštěva jistě nebyla poslední. Pec se rozhodli poznat i žáci ze
základní školy ve Šluknově. U pece se setkávají lidé z majority i minority,
kteří si při pečení chlebů, škvarkových placek, vánoček, mazanců nebo
pizzy, popovídají si, zazpívají a hlavně se navzájem poznávají. Těšíme se
na další akce s Vámi v novém roce!

Adventní věnce

Hudebna

Již tradičně ve čtvrtek před první adventní nedělí nabízíme možnost, aby
si rodiče s dětmi nebo i děti či mladí samotní vyrobili svůj vlastní
adventní věnec. Nejdříve je potřeba svázat zelené větve důkladně okolo
korpusu a pak jej náležitě ozdobit. Vyrobilo se více jak 90 věnců, to je
nový rekord . Celá akce byla doprovázena ochutnávkou z naší pece,
vynikajícího chleba a vánoček, a dobrého čaje.

Naše hudebna, kterou založili komunitní pracovníci Oblastní charity ve
Šluknově, vznikla začátkem roku 2016. Nejdříve ji navštěvovali
pracovníci OCHŠ (TRIO GITANO). Postupem času, nás oslovili další
zájemci od 16 do 30 let. V současné době tuto hudebnu navštěvuje
kolem 25 hudebníků, kteří mají opravdu velký zájem o hudbu. Hudebna
je k dispozici od pondělí do čtvrtka od 13.00. do 17.00. hod. Naším cílem
je to, aby se naše mládež, netoulala po sídlišti, nevyváděla hlouposti,
také nebrala drogy a zároveň dělala to, co jí baví.
V současné době dochází k razantním změnám, protože hudebna se
renovuje na nahrávací studio, kde si může každý nahrát své CD.
Nakoupila se nová aparatura, tzn. mixážní pult, reprobedny, nahrávací
mikrofon a baskytaru. Přijďte se domluvit si svůj termín.
Milan Billy
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Odpoledne pro ženy
-----------------------------------------------------------------------------------------------Každý týden nabízíme odpoledne pro ženy, „babinec“, který organizuje Valerie Miková v budově bývalého internátu. Můžete si zde vyrábět
nejrůznější věci podle vaší chuti nebo společně péct, můžete si tu popovídat a domluvit se na dalších akcích. Další odpoledne se koná v budově
Ambrela (T. G. Masaryka 611) a to ve spolupráci s předškolkou – můžete se společně s dítětem zúčastnit různých aktivit a oba poznáte způsob naší
práce s nejmenšími. Od nového roku nabízíme ještě jedno odpoledne, kde máte možnost společně sportovat – aerobic nebo cokoliv na čem se
společně domluvíte.

Pohádkové odpoledne na sídlišti
V červenci a srpnu ožilo místní sídliště pohádkovými postavami jako
např. Krakonošem, vodníkem či Harrym Potterem. Jednalo se
pohádkové odpoledne, kam dorazilo přes 200 lidí. Na trase akce, která
vedla sídlištěm i mimo něj, si hlavně děti mohli vyzkoušet svou zručnost
a postřeh. Odměnou jim byla sladkost či pomůcky do školy a hlavně
dobrá nálada. Do akce se kromě komunitních pracovníků Oblastní
charity Šluknov zapojilo mnoho dospělých dobrovolníků, za což jim
patří velký dík. Bylo hezké sledovat a účastnit se příprav, kdy jsme se
domlouvali na kostýmech, připravovali je, šili v naší dílně a ladili jsme
masky. Ochota některých navléci se do teplého kostýmu jako Krakonoš
do huberťáku či opička do teplého overalu v těch největších vedrech,
byla obdivuhodná. Budeme se těšit na další ročník pohádkového lesa,
který nás jistě čeká i v roce 2018.

Sport
V roce 2017 jsme v zimních měsících měli pronajatou tělocvičnu
a jedenkrát týdně byla možnost si zde zahrát fotbal. Uskutečnil se také
turnaj ve fotbale a nohejbale. Ten se konal v rámci letních aktivit na
místním sídlišti. Zúčastnili jsme se přáteláku v Krásné Lípě. Velkou ctí pro
náš tým FK Ambrela bylo pozvání od SK Plaston Šluknov na 11. ročník
memoriálu Slávy Novotného.
V současné době je aktivita fotbalu a nohejbalu přerušena. O znovu
obnovení této aktivity vás budeme informovat prostřednictvím
komunitních pracovníků a na webových nebo facebookových stránkách
OCHŠ.
Jan Kováč

Kuchařka
Již máme recepty, písničky, krásné obrázky, které maloval Ladislav Kilák, a spousta příběhů. Děkujeme všem, kteří se příprav zúčastnili a pracujeme
na tom, abychom mohli kuchařku vydat co nejdřív.
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Přednáška na téma dluhy, exekuce, půjčky
V prosinci se v Oblastní charitě konala přednáška na téma dluhové problematiky. Přednášející byla paní Bohunka Slaná. Svým osobitým,
profesionálním a hlavně lidským způsobem dokázala o problémech jako jsou půjčky, exekuce, insolvence mluvit tak poutavě, že jí chceme oslovit
i v nadcházejícím roce. Do takového problémů se může dostat úplně každý, proto každá rada je opravdu drahá. Neváhejte a sledujte naše stránky,
kde bude termín další akce uveden.

Co ostatní dělá Oblastní charita Šluknov?
Předškolní klub Ambrelka
pro děti od 2 do 5 let
od pondělí do pátku 7.30 – 12.30 hod.
T.G.Masaryka 611

Sociální služba pro rodiny s dětmi
od pondělí do čtvrtka od 8:00 - 10:00, 12:30 - 14:00, 15:00 - 17:00
Tyršova 720
jinak terénní forma nebo dle domluvy

Klub Ambrela
pro děti od 6 do 12 let
od pondělí do čtvrtka od 12 do 17.30 hod.
T.G.Masaryka 611

Sociální bazar
úterý a čtvrtek od 9 do 11 a od 14 do 16 hod
Tyršova 720

Bary Ambrela
pro mládež od 12 do 26 let
od pondělí do čtvrtka od 13 do 19 hod.
Tyršova 720

POZVÁNKY
Práce v Německu
V rámci komunitní práce je jednou z aktivit pomoc při uplatnění na trhu
práce. Nabízíme zprostředkování pracovních příležitostí jak v ČR
tak i v SRN. Jsme si vědomi velké poptávky a možnosti právě
v sousedním Německu. Proto jsme zorganizovali na středu 17. 1.2017 od
16:00 hod. v budově Oblastní charity Šluknov, ul. Tyršova 720, setkání
s německou agenturou ACCURAT Personaldienstleistungen

z Bischofswerdy. Tato agentura zprostředkovává práci v SRN.
Na schůzce bude její činnost představena. Budete zde mít možnost
seznámit se s aktuální nabídkou pracovních míst, podmínkami pro práci
v Německu apod. Tlumočení bude zajištěno. Vstup volný!
Petra Zbončáková a Mgr. Veronika Caklová

Vánoce ve šluknovském kostele
Neděle, 24. prosince, 16 hod.: Slavnost Narození Pánĕ – vigilie
Pondělí, 25. prosince, 8.30 hod.: Slavnost Narození Pánĕ
Ostatní mše jsou napsané na plakátě.
Kostelní betlém a výstava na faře jsou otevřeny každou neděli a svátek od 14 do 16 hod. a to od 25. 12. 2017 až do 21. 1. 2018

Přejeme Vám krásné a požehnané vánoční svátky plné lásky, porozumění, naděje
a Boží požehnání do nového roku.
Tým Oblastní charity Šluknov

Komunitní list – Vydala Oblastní charita Šluknov +420 602 236 279, info@charitasluknov..cz
Nepodepsané články jsou dílem redakční rady.
Řídí redakční rada ve složení Dr. Eva Habel, Petra Zbončáková a Kamila Svobodová
Graﬁcká úprava a úprava textů Kamila Svobodová
Kontakt komunitní práce: zboncakova@charitasluknov.cz
Kontakt organizace: svobodova@charitasluknov.cz
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