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Vážení čtenáři,
Blíží se konec roku, běží Advent
a řada z nás začíná prožívat náročnost tohoto posledního měsíce
roku. Konec tohoto roku přináší
i završení mého prvního roku
v pozici vedoucího. Jaký jsem
v něm byl, mohou nejlépe zhodnotit naši uživatelé, pracovníci
i nadřízení. Já za sebe můžu říci, že
se s nimi cítím dobře a vnímám, že
naše práce má smysl. Neříkám, že
není co zlepšovat, že nebývám
rozmrzelý či naštvaný. Často je ale
příčinou vlastní postoj jedinců
a s tím mohou pracovat jen oni
sami, já mohu pracovat s tím svým.
Jsem rád za dobrou práci všech
pracovníků střediska Samaritán
a velmi si vážím dobré spolupráce
a propojenosti s dalšími institucemi. Naše vzájemná ochota a znalost může tak maximálně pomáhat
našim uživatelům, aby se jim žil
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lepší život. Věřím, že se tak bude
lépe žít i nám.
Za jedny z nejpěknějších momentů
tohoto roku považuji Oslavy
dvaceti let služby, fotografování
a výstavu obrazů našich uživatelů,
či Národní sbírku potravin. Jsou
zde momenty, kdy se propojuje
svět většiny s potřebnou menšinou
a z té velké skupiny vystupují lidé
s dobrou vůlí. Je to velmi příjemné
a je to i výsledkem dobré práce nás
Všech. Zároveň vnímám, že si
těchto momentů musíme vážit a co
nejvíce si je uvědomovat.
Děkuji městu Otrokovice, které
s námi velmi přátelsky a profesionálně spolupracuje a finančně nás
podpořilo jak při Oslavách dvaceti
let AD, tak ve službě dluhového
poradenství Samaritán.
Na závěr přeji všem čtenářům
příjemné chvilky vánoční, co
nejméně předvánočního shonu
a vše nejlepší do nového roku
jménem svým i jménem pracovníků střediska Samaritán – služby
pro lidi bez domova.
Mgr. Aleš Jaroš, vedoucí SSLD
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Jan Neruda
Ukolébavka vánoční
(Zpěvy páteční)
Spi, Jezulátko, spi!
Zas chudých lidí chudé dítě
jen do jesliček uloží Tě ach, kolikrát už lidstvu dáno
a Jidáši vždy zaprodáno,
spi, Jezulátko, spi!

Spi, Jezulátko, spi!
a nabeř v spánku nové síly,
máš konat ještě mnohou míli:
té cesty lidstva ku spasení,
té ještě dlouho konec není spi, Jezulátko, spi!

Spi, Jezulátko, spi!
Spi sladce na tom seně holém,
my dech tajíme všichni kolem,
vždyť Tobě, věčné pravdy synku,
je také třeba odpočinku,
spi, Jezulátko, spi!

Spi, Jezulátko, spi!
Za Tvé o bratřích naučení
svět vezme Tě zas do mučení
a než se lidstva pouta zdrtí,
je třeba ještě velkých smrtí spi, Jezulátko, spi!

Spiriruál kvintet - Jan Neruda „Jezulátko spi” klikněte na tento odkaz

coming soon
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Otevření mobilní buňky
V polovině listopadu se podařilo,
opět s podporou města Otrokovice,
zahájit několika měsíční provoz
mobilní buňky, nebo jinak také
řečeno seďárny.

Přesněji tento provoz začal 16.
listopadu a podle stanoveného
plánu potrvá určitě až do poloviny
měsíce března následujícího roku.
A co to vlastně je? A jak taková
seďárna vypadá? A pro koho je
určená? Je to dřevěná buňka, kde je
každý den od zahájení provozu,
včetně víkendů a státních svátků,
přítomen pracovník, který byl
vybrán z řad klientů azylového
domu Samaritán. Příjemně buňku
vytopí a v čase od 19.00 do 6.30
hodin ráno otevře a pustí dovnitř
téměř každého, kdo ke konci dne
nemá kde v teple složit hlavu
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a pokud by zůstal venku, mohl by
tím ohrozit své zdraví. V případě,
že se zájemcem o tuto „seďárnu“
příjde i jeho vlastní hlad, zaměstnanec mu výměnou za zdvořilé
poděkování poskytne teplou
polévku s kusem pečiva.
Na co ovšem nesmí zájemce
o přenocování v tomto dřevěném
srubu zapomenout? Na provozní
řád, se kterým je každý nově
příchozí seznámen. Všichni jej bez
výjimek musí dodržovat, aby tam
mohl přijít kdokoli bez strachu
a pocitu ohrožení.
Kapacita naší mobilní buňky je
omezena 20 volnými místy. A zima
se blíží …
Mgr. Jakub Vítek, TPS
Národní potravinová sbírka 2015
Vše se odehrálo v sobotu
21.11.2015 a to již po třetí! Přesně
v 8:00 hod. odstartovala celorepubliková akce Národní potravinová
sbírka 2015. Jako každý rok tomuto
dni předcházela spousta organizačních schůzek s vedoucím
služby, kdy jsme řešili především
otázku, jak zajistit potřebné
množství dobrovolníků. Mezi
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dobrovolníky se tradičně přihlásili
všichni zaměstnanci azylového
domu. Jelikož jsme desetičlenný
tým, na celou akci by tento počet
nestačil. A tak jsme se snažili
pomocí facebooku tuto akci co
nejvíce propagovat a zapojit také
své kamarády či členy rodiny.
Konečný stav dobrovolníků se
tedy zastavil na čísle 27. Pomáhali
nám také zaměstnanci Tesca,
studenti, skauti, děti i široká
veřejnost. Dobrovolníci mají za
úkol rozdávat informační letáky
(rozdali jsme 2500ks) návštěvníkům OC Zlín a informovat je tak
o probíhající akci. Další dobrovolníci vkládají za pokladnami
darované potraviny do přistavených vozíků a ty pak odvážejí do
skladu, kde probíhá jejich třídění
a soupis do seznamů.
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Díky velkému nasazení celého
týmu dobrovolníků, kterým touto
cestou chceme poděkovat,
se podařilo vybrat úžasných 1428
kg potravin. Velké díky také
patřím všem dárcům, kteří v tento
den navštívili prodejnu Tesco
v Malenovicích a ke svému běžnému nákupu přidali trvanlivé
potraviny, které věnovali pro lidi
ohrožené sociálním vyloučením.
Hřálo nás u srdce, když jsme mohli
sledovat úsměvy na rtu lidí všech
věkových kategorií, kteří ochotně
chtěli pomoci druhým. Díky jejich
štědrosti jsme do skladu na
Azylový dům Samaritán přivezli
140 krabic plných potravin (letos se
zapojilo i Makro kde se podařilo
vybrat 600kg). Z letošních darovaných potravin máme obrovskou
radost vzhledem k jejich pestrosti.
V porovnání s loňským rokem
máme na skladě velké množství
masových konzerv, paštik, polévek, těstovin a také potravin
určených především dětem.
Všechny vybrané potraviny
z Tesca i Makra jsme přerozdělili
mezi jednotlivé služby Charity sv.
Anežky Otrokovice, a to zejména
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pro Nový domov (azylový dům
pro matky s dětmi), terénní službu
rodinám s dětmi, Samaritán
(azylový dům pro muže bez
domova) a jeho terénní program.
Tyto potraviny pak během roku
slouží pro naše uživatele jako
potravinová pomoc. Potraviny se
uživatelům vydávají ve všech
službách na základě sociálního
šetření a posouzení jejich aktuální
situace a potřebnosti. U nás na
azylovém domě se potraviny
k uživatelům dostanou např. jako
forma odměny v pracovním
programu, nebo ve formě balíčku
jako potravinová pomoc v době
kdy jsou jim např. odejmuty dávky
nebo k nám na azylový dům
přicházejí z ulice bez finančních
prostředků.
Jsme rádi, že nám jako organizaci
bylo umožněno se do Národní
potravinové sbírky zapojit a pomoci tak v této velmi smysluplné akci.
K celkovému hladkému průběhu
také přispívají velmi dobré vztahy
s prodejnou Tesco v Malenovicích a jejich zaměstnanci, kteří se
zapojují jako dobrovolníci, dárci,
ale také nám poskytnou vždy
velmi příjemné zázemí. Štědrost
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dárců, a tím úspěšnost sbírky,
můžeme hodnotit velmi pozitivně
i v celorepublikovém srovnání,
kde se Zlínský kraj umístil na
6. místě. Letošní množství potravin
oproti loňskému roku narostlo
o krásných 59,2%. Doufáme, že
i v následujících ročnících si sbírka
najde své dárce neboť lidí, kteří
naši pomoc potřebují, rok od roku
přibývá.
Zhodnocení oslav 20. výročí AD
Samaritán
V pátek 8. 10. 2015 proběhl na
našem Azylovém domě Samaritán
v Otrokovicích den otevřených
dveří, který byl tento rok spojen
s oslavou dvacetiletého jubilea od
založení služby Azylový dům pro
muže bez domova.

Dopolední program byl především
určen pro návštěvy široké veřej-
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nosti a exkurze škol, pro které byla
připravena prohlídka celého
zařízení s doprovodným výkladem pracovníka služby, který také
zodpovídal případné dotazy
návštěvníků. Tento rok bylo také
možné v rámci prohlídky shlédnout výstavu fotografií lidí bez
domova, které pořídil v našem
regionu prof. Mgr. Jindřich Štreit
za spolupráce s našimi teréními
pracovníky Mgr. Jakubem Vítkem
a Mgr. Vlastimilem Paciorkem.

Odpolední část již byla věnována
samotným oslavám 20 let od
založení služby, které se odehrávaly v prostorách zahrady azylového
domu. Zde bylo vybudováno
podium pro účinkující kapely.
Dále zde byl pro návštěvníky
přichystán stánek s grilovanými
klobásami a stánek spřátelené
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neziskové organizace Naděje, kde
byla možnost si zakoupit výbornou kávu či jiný teplý nápoj. Dále
si také mohli návštěvníci prohlídnout kreativní dílnu a zde si
případně zakoupit nějaké dekorační předměty, které vyrobili
samotní klienti azylového domu.
V dílně bylo také možné si
vyzkoušet plstění výrobků z ovčí
vlny, což zaujalo především děti.
Pro hosty, kteří přišli s námi
oslavit naše dvacetileté leté výročí,
byl přichystán bohatý doprovodný program. Divadlo – Samaritán
z Olomouce si pro diváky připravilo zábavné improvizované
scénky. Následně zahrála poprocková kapela Pass, po které
následoval koncert pěvecké
skupiny Add Gospel. Po něm
nastoupila na podium skupina
Orange, která roztančila všechny
přítomné návštěvníky v rytmu
funky. Celý program vyvrcholil
večerní ohnivou show, kterou
předvedlo uskupení Boca Fuego.
Osobně se domnívám, že oslava 20
let působení naší služby Azylový
dům Samaritán se více než zdařila.
Rád bych závěrem na tomto místě
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chtěl poděkovat za celý pracovní
tým střediska služeb Samaritán
všem účinkujícím kapelám a uskupením za to, že pro nás zrealizovali
tak úžasný program. Velké poděkování patří městu Otrokovice,
které naši akci podpořilo jak
finančně tak i záštitou pana starosty. Dík také bezpochyby patří
všem návštěvníkům, kteří přišli
s námi oslavit jubileum naší služby
a vytvořili tak nezapomenutelnou
atmosféru. Děkujeme a za rok na
shledanou.
Mgr. Ondřej Prchlík, sociální pracovník, ADS
Domov (bez) Domova - výstava
fotografií
Jindra Štreit – usměvavý, prošedivělý umělec, který po vystoupení
z auta obejme svou energií celý
prostor a všechny lidi v jeho okolí.
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Přes rameno přehodí svoji tašku
s fotoaparátem a v doprovodu
našich teréňáků vyráží k uživatelům ve Zlíně a v Otrokovicích.
Navazuje vztah, potí se v letním
parnu a vytváří materiál, který
nám pomůže ukázat svět našich
uživatelů v jejich přirozeném
prostředí...

Díky tomuto setkání vznikla řada
fotografií, která se nám podařila
vytisknout a poprvé prezentovat
na oslavách dvaceti let Azylového
domu Samaritán. Ta pravá výstava
pak proběhla v krásném prostoru
městského divadla ve Zlíně.
Ve spolupráci s Armádou spásy,
jsme mohli veřejnosti prezentovat
cyklus fotografií s názvem Domov
(bez) domova. Velkoformátové
fotografie s barokním nádechem
a velkou sílou. Čiší z nich emoce
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a vyjadřují lidskou bytost takovou,
jakou je každý z nás. Patrný je
náznak naděje a radosti, který lze
cítit ze zachycených okamžiků.

Celý cyklus dává možnost vzniku
nejen unikátním fotografiím, ale
možnosti zastavit se a myslet na ty,
na které se zas tak často nemyslí.
Představit si jejich život, jejich
domov.
D ě k u j e m e z a t o t o z a s t a ve n í
Jindrovi, Kubovi a Vlastíkovi.
Našim podporovatelům městu
Otrokovice, firmě Graspo i městskému divadlu Zlín. A v neposlední řadě našim uživatelům.
Mgr. Aleš Jaroš – vedoucí SSLD
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Píseň „PODZIMNÍ”
píseň zazněla na zahájení vernisáže Domov (bez) domova
/věnováno Jindrovi ze Sovince
a jeho hvězdám na fotografiích/
Uprostřed noci plné tmy
jedinou hvězdu na obloze hledám
Uprostřed noci plné tmy
zkouším se zvedat, ze země
zvedat…
Uprostřed noci plné tmy
jediná hvězda někam ztratila se
Prý zahlédli ji na Zemi
schoulenou v křoví, ze žalu opila
se…
Podzimní vítr ten už zná ta smutná
rána, smutná odpoledne
duše když bloudí hladová, když
se choulí sama ve tmě
Podzimní vítr ten už zná ta smutná
rána bolavá
duše když bloudí hladová…
Uprostřed noci plné tmy
vzdálená hvězda na obloze hoří
Chtěla by letět za Tebou
zatímco bosé nohy do bahna
se boří…
Uprostřed noci plné tmy
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ještě se dýchá, ještě se zpívá
Ještě se lidem zdají sny
ještě se zpívá, ještě se dýchá…

Podzimní vítr zabrouká písničku
tichou, jenom Tvoji
člověk se do hvězd zakouká a pak
tu nahý na Zemi stojí
Podzimní vítr zastudí v konečcích
prstů, až to pálí
hvězdy se k sobě přitulí, aby se
zahřály…

magazín
hvězdu hledají
Podzimní vítr ustává a něco
vzácného se děje
hvězda na nebi zůstává… špetička
naděje…
Píseň napsala a zaspívala
MgA. Vladimíra Dvořáková,
vedoucí vnějších vztahů Městského
divadla Zlín
Zde klikněte pro poslech písně.
Seznámení s novou tváří
Jmenuji se Petra Dujíčková a pracuji nově na pozici sociální pracovnice v AD Samaritán.

Uprostřed noci plné tmy
zahřej nám ruce, dopřej nám
kousek nebe
Odpusť nám, že jsme hladoví
odpusť nám hříchy, když u nohou
nás zebe
Podzimní vítr odpouští hříšníkům
i těm, co se bojí
že se hříchu dopouští, když

co nového v ADS

Kdyby mi dříve někdo řekl, že
budu jednou pracovat v azylovém
domě pro muže bez přístřeší,
záporně bych kroutila hlavou.
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Termín bezdomovectví ve mně
vždy vyvolával úzkost a strach
z takových lidí, což pramenilo
převážně z nevědění a nezajímání
se o tuto problematiku. Obavy se
rozplynuly po pár pracovních
dnech. Byla jsem překvapena, jak
dokážou být někteří vstřícní a je
s nimi mnohdy také legrace.
Na střední škole jsem studovala
sociální péči – pečovatelskou
činnost ve Zlíně, na vysoké škole
v Hradci Králové jsem se věnovala
speciální pedagogice, oboru
Výchovná práce ve speciálních
zařízeních. V rámci školních praxí
jsem docházela do domovů pro
seniory vykonávat práci pečovatelky. Své zkušenosti bych mohla
případně využít i na AD, jelikož
i tady někteří uživatelé mnohdy
potřebují podobnou péči.
V sociálních službách pracuji dva
roky. Doposud jsem pracovala jako
sociální pracovnice v Domově pro
seniory, což bylo mé první zaměstnání. Jsem velmi ráda, že jsem
dostala v říjnu tohoto roku šanci
pracovat právě na Azylovém domě
Samaritán i přes mou nezkušenost
s touto cílovou skupinou. Pevně

zamyšlení
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doufám, že vše doženu, co nejrychleji budu umět, abych se mohla
dorovnat pracovní úrovni mých
kolegů. Všem bych chtěla moc
poděkovat za přijetí do skvělé
pracovní skupiny, kterou tady
tvoří, a hlavně za předávání
informací, rad a zkušeností. Mým
kolegům, patří zvlášť poděkování
za zasvěcení do problematiky
bezdomovectví, trpělivost a názorný příklad toho, jak má správný
sociální pracovník fungovat, aby
byl nedílnou součástí kvalitního
týmu.
Bc. Petra Dujíčková, sociální pracovnice, ADS
Jak prožívají Vánoce lidé bez
domova
Vánoce jsou časem, kdy jihnou
lidská srdce.
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Křesťané, ale i lidé nevěřící cítí, že
je „ve vzduchu“ cosi nevšedního.
Je to něco, co se nás niterně dotýká.
Většina z nás má Vánoce spojeny
s rodinou, s krásnými vzpomínkami z dětství. Je to čas, kdy k sobě
jako lidé máme blíž a toužíme se
vzájemně obdarovat. Tradičně si
přejeme „šťastné a veselé…“
Jsou ale o Vánocích všichni šťastní
a veselí?
Na světě je přes všechen materiální
blahobyt hodně bolesti. Ne všichni
mají vše, co je třeba k důstojnému
životu. Někteří nemají dost jídla,
někomu chybí teplé oblečení
a mnohým i střecha nad hlavou.
Více, než to však na člověka
o Vánocích doléhá opuštěnost.
Měli bychom si uvědomit, že lidé
bez domova patří mezi ty nejopuštěnější, a proto je potěší jakýkoliv
projev lidské pozornosti. To je
vlastně také důvod existence
charitních služeb Samaritán služeb pro lidi bez domova. Tyto
služby založila Charita sv. Anežky
Otrokovice právě proto, že nechtěla ponechat tyto nejpotřebnější
osamocené, odkázané pouze na
svou vlastní pomoc. Pracujeme pro
ně v terénu po celý rok, ale o Váno-

zamyšlení

magazín
cích se jim snažíme ještě trochu
přilepšit. Dostanou od nás, místo
obvyklé polévky, řízek s bramborovým salátem, balíček s teplými
ponožkami a rukavicemi a hlavně
balíček s cukrovím. Vánoční
cukroví nám pro ně každoročně
darují lidé z Otrokovic a Napajedel. I letos budou moci dobrodinci přispět svým upečeným darem.
Cukroví budeme vybírat o poslední adventní neděli - 20. prosince,
v římskokatolickém kostele
v Otrokovicích a v Napajedlích,
a to před každou mší sv.
Mohu dosvědčit, že tyto vánoční
dary jsou lidmi bez domova
každoročně přijímány s velkou
vděčností a dojetím. Možná, že
ještě větší radost, než ze samotného cukroví, mají z toho, že si na ně
někdo vzpomenul. A proto, že se
od nás dozví, že jim cukroví
darovali věřící, někteří z nich
mohou vnímat, že na ně
„nezapomněl“ Pán Bůh.
„Amen, pravím vám: Cokoli jste
udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří, pro mne
jste udělali, praví Pán.” (Mt 25,40)
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
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Losos s bylinkovou krustou
Filety lososa pokapejte citronovou
šťávou, osolte, opepřete a položte
na dno zapékací misky kůží dolů.
V misce smíchejte strouhanku,
nasekané bylinky, brusinky,
mandle a vše propojte rozpuštěným máslem. Připravenou směs
lžící rozprostřete po filetech
a lososa dejte péct do trouby při 180
stupních Celsia na 15 až 18 minut.

Milí čtenáři.
Zas tu budou Vánoce, nejkrásnější
svátky roku. Je potřeba uklidit,
nakoupit dárky, napéct a něco
dobrého uvařit, ...asi kapra, ale
jestli nemáte rádi vybírání kostí,
zkuste toť toto.
Na 4 porce potřebujete: 4 filety
z lososa s kůží (po 200 g), hrst
strouhanky, několik snítek tymiánu a petrželky, 2 lžíce sušených
brusinek, 50 g strouhaných mandlí, 100 g másla, šťávu ze dvou
citronů, sůl a pepř, 2 banánové
šalotky, 2 vejce, 300 g červené
čočky

recept

Mezitím připravte čočku. Tu
propláchněte pod tekoucí vodou
a dejte vařit v osolené vodě.
Nezapomeňte sbírat pěnu! Asi po
1 0 m i n u t á c h u va ř e n u č o č k u
přeceďte a nechte okapat. Na pánvi
na oleji zpěňte najemno nakrájenou šalotku, přidejte čočku,
vajíčka, nechte krátce prohřát, a je
to.
zdroj: www.prozeny.cz
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
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