Tisková zpráva Charity Český Těšín, 5. 12. 2011

Charita Český Těšín oceňovala
Český Těšín – 4. prosince 2011 byly v rámci Adventního hudebního odpoledne Charity
Český Těšín uděleny třem osobám Ceny sv. Mikuláše pro rok 2011. Tuto cenu uděluje
českotěšínská Charita za zásluhy o rozvoj charitního díla.
V neděli 4. prosince 2011 se v Českém Těšíně uskutečnil již druhý ročník slavnostního
předávání Cen sv. Mikuláše. Toto ocenění uděluje Charita Český Těšín lidem, kteří se
zasloužili o rozvoj charitního díla v oblasti, kde tato Charita působí. „Cena sv. Mikuláše je
především vyjádřením díků. Udělujeme ji kolem svátku sv. Mikuláše, po němž byla
pojmenována a který proslul svou nezištnou pomocí. Je spousta lidí, ať uvnitř nebo vně naší
organizace, kterým leží na srdci osud a rozvoj charitního díla, a právě jim je tato cena
určena.“ uvádí ředitel Charity Český Těšín Martin Hořínek. Cena je udělována ve třech
kategoriích, a to zaměstnanec, bývalý zaměstnanec a externí spolupracovník a její nositelé
navrhováni a vybráni samotnými charitními pracovníky. „Nejedná se tedy o jakousi vnější
formální satisfakci nebo vyzdvižení, ale opravdové vyjádření díků osobám, které nám
pomáhají naplňovat naše poslání. Jedná se o poděkování zevnitř Charity.“ uzavírá ředitel
Hořínek.
Pro rok 2011 se nositeli Ceny sv. Mikuláše stali: v kategorii zaměstnanec pan Stanislav
Laža, který je dlouholetým pracovníkem Charity Český Těšín, pracoval a vedl nízkoprahové
středisko pro děti a mládež Kometa v Karviné, pracoval a dosud působí ve službě sociální
rehabilitace a v současnosti také v Charitním centru pro seniory v Českém Těšíně, mimoto
také spolukoordinuje Tříkrálovou sbírku; v kategorii bývalý zaměstnanec paní Dagmar
Pastová, která je bývalou pracovnicí Charitního domu pro matky v tísni; v kategorii externí
spolupracovník pan Martin Sikora, který dlouhodobě spolupracuje s Charitní ošetřovatelskou
službou a jako záchranář se podílí se osvětové činnosti v oblasti první pomoci v charitních
střediscích.
Ceny sv. Mikuláše byly předány během Adventního hudebního odpoledne, které se
uskutečnilo v českotěšínském Jazzklubu na Střelnici na podporu programu Roku seniorů. V
rámci programu vystoupila skupina Oboroh z Orlických hor a také chlapecké dramatické
seskupení Trio FoTOŠú z Karviné.
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