Chráněné dílny sv. Josefa
šicí a keramická dílna
O středisku
Chráněné dílny sv. Josefa zaměstnávají přes čtyři desítky zaměstnanců
s tělesným a smyslovým znevýhodněním a jejich kombinacemi. Pracují
v šicí, keramické a kompletační dílně. Kromě vlastního výrobního programu nabízejí chráněné dílny ruční
práci firmám, kterým se nevyplatí
investovat do drahého strojového
zařízení..

V Charitě našel klid

Nabízíme
* KERAMIKU
* Dekorační a upomínkové předměty
* Figurální keramika
* Propagační předměty s možností umístění loga
* ŠITÉ VÝROBKY
* Šité hračky a dekorativní předměty
* Bytový textil
* Ložní prádlo
* Módní doplňky
* STROJNÍ VYŠÍVÁNÍ
* Křestní výbava
* Firemní loga
* Vlajky

Kontakt
Chráněné dílny sv. Josefa, Přemyslovců 26, 747 07 Opava – Jaktař
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Šefránek
Telefon: 553 654 696, 777 224 898
e-mail: sefranek@charitaopava.cz
Více na www.charitaopava.cz  

Dušan Gibes v roce 1982 úspěšně
odmaturoval, nastoupil jako programátor a chystal se na vysokou školu.
Osudový okamžik vše nenávratně
změnil. Přišel v sobotu 16. října 1982.
Dušan přijal pozvání na stužkovací
večírek, který se konal v restauraci
Latarna. Když se celá třída vracela z
akce pěšky domů, najel na ni na mol
opilý řidič. Ve velké rychlosti smetl několik hloučků středoškoláků a
kantorů. Dušana odvezla sanitka v
těžkém bezvědomí. To se podepsalo
na jeho psychice. Špatně se koncentroval, byl brzy unavený. Dostal částečný invalidní důchod a začala čtvrt
století trvající anabáze, kdy se zoufale snažil získat zpět svůj bývalý život.
Pracoval jako kontrolor, pomocník ve
zlatnictví, v ostraze supermarketu a
jako noční vrátný. Předepsané léky,
stres z neustálých změn a přehozený
biorytmus vedly k totálnímu zhroucení, že kterého se Dušan dostával
rok. Šance získat znovu nějakou práci
byly téměř nulové. Teprve potom nastal obrat a Dušan Gibes našel uplatnění a klid v Charitě Opava. V Chráněných dílnách sv. Josefa se již pět
let věnuje keramice, spolupracovníci
jej mají rádi a on je spokojený.

