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Charita Český Těšín předala Ceny sv. Mikuláše
Český Těšín – 6. prosince 2012 odpoledne byly předány Ceny sv. Mikuláše. Toto ocenění již
tradičně uděluje Charita Český Těšín za přínos k rozvoji charitního díla.
Symbolicky přesně na den sv. Mikuláše byly v Jazzklubu na Střelnici v Českém Těšíně
předány Ceny sv. Mikuláše za rok 2012. 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. Chceme takto vyzdvihnout práci a
pomoc lidí, kteří něčím mimořádným přispěli k šíření a posílení charitního díla.“ uvádí ředitel
Charity Český Těšín Martin Hořínek. Specifikem tohoto ocenění, které bylo letos uděleno
potřetí, je, že se nejedná o formální vnější poděkování, ale její nositele navrhují a vybírají
sami zaměstnanci Charity Český Těšín. „Jedná se tedy o ocenění a poděkování zevnitř naší
Charity.“ upřesňuje Hořínek.
Za rok 2012 bylo ocenění uděleno ve dvou kategoriích – zaměstnanec a externí
spolupracovník. Mezi zaměstnanci Charity Český těšín cenu obdržela sr. Petra Burová, která
pracuje v Charitním domě pokojného stáří v Českém Těšíně a mimo jiné má velký podíl na
zavedení aktivizačních činností pro seniory v tomto domově. Mezi externími spolupracovníky
byla pak oceněna paní Klaudie Dinelli z Městského úřadu v Českém Těšíně, která vedla
oddělení sociálních služeb a příspěvku na péči. „Obě oceněné sice nejsou dlouholetými
charitními veterány, ale obě dvě se velmi výrazným způsobem pozitivně zapsaly do příběhu
zvaného Charita Český Těšín.“ řekl při předávání cen ředitel Martin Hořínek.
Ceny sv. Mikuláše byly předány během předvánočního setkání zaměstnanců a příznivců
Charity Český Těšín, na kterém vystoupilo Divadlo Silesia a skupina Pouze Znouze.
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