Chráněná dílna
ve Vlaštovičkách

O středisku
Chráněná dílna ve Vlaštovičkách
vznikla v říjnu 2006 a nabídla nevidomým, zrakově a duševně postiženým lidem možnost zařazení se
do pracovního procesu. Pracoviště
je koncipováno jako dílna pro lidi s
nejtěžším handicapem a její provoz
je tomu náležitě přizpůsoben. Pracovní činnosti probíhají v keramické, tkalcovské a kompletační dílně.

S prací nabyla sebevědomí

Nabízíme
* KERAMIKU
* Drobné keramické výrobky, včetně hrnků
* Velkoobjemovou zahradní keramiku
* PLETENÉ A TKANÉ VÝROBKY
* Koberce
* Tašky
* Polštáře pro zvířata
* DALŠÍ VÝROBKY NA ZAKÁZKU
* Novoročenky a jiná originální přání
		 k různým příležitostem
* KOMPLETAČNÍ PRÁCE

Kontakt
Chráněná dílna Vlaštovičky, Marie Dolanské 13/19, 746 01 Vlaštovičky
Vedoucí: Marie Bennková
Telefon: 553 793 401, 739 002 711
e-mail: chdv@charitaopava.cz
Více na www.charitaopava.cz

Markéta Vidličková hledala práci
neskutečně dlouho. Našla ji až na
sklonku loňského roku ve Chráněné dílně ve Vlaštovičkách. Možnost
pracovat vnímá jako medovou náplast na svou psychiku. Máma dvou
dorůstajících dětí se vyučila chovatelkou hospodářských zvířat. Bylo to
však v době, kdy se začala rušit JZD,
a proto si profese, kterou milovala,
mnoho neužila. Markéta se pohybuje o francouzských holích a do práce
chodila naposledy před šestnácti
lety. Poté, co se jí narodily děti, začala mít velké problémy s páteří. Po
dvou prodělaných operacích, které
se nezdařily, ji zůstala částečně ochrnutá noha a dnes chodí jen s velkými obtížemi. Její postižení bylo důvodem, proč před ní potencionální
zaměstnavatelé přivírali dveře. Když
zjistila, že Charita Opava zaměstnává lidi se zdravotním handicapem,
přišla a požádala o práci. Nedostala
ji sice hned, ale velice si cení toho,
že její vyplněný dotazník se nikde
neztratil, a když se uvolnilo místo,
dostala vytouženou nabídku práce.
Ve Chráněné dílně ve Vlaštovičkách
glazuje keramiku, moc ji to baví a jak
sama uvedla, rodina kvituje fakt, že s
prací se jí zvedlo i sebevědomí.

