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Zkratky
SSLD - Samaritán - Služby pro lidi bez domova (zastřešuje všechny níže jmenované služby)
ADS - Azylový dům Samaritán
NS - Noclehárna Samaritán
DP - Dluhové poradenství Samaritán
TPS - Terénní program Samaritán
Zřizovatelem těchto služeb je Charita sv. Anežky Otrokovice

SAMARITÁN

SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA

Úvodník
Vážení čtenáři,
přeji vám krásné jarní dny v roce
2017. Máme za sebou první měsíce
nového roku a po několika letech
za sebou máme i „tuhou“ zimu. Ta
nám v kombinaci s plnou obsazeností ubytoven, přinesla vysokou
vytíženost azylového domu,
noclehárny, ale i rekordní počet
noclehů na tzv. „seďárně“, a to
v průměru 12 osob za jednu noc.
Díky ní, se tak dařilo uspokojit
každého, kdo o pomoc stál.
S hodinou méně, poněkud ospale,
vnímáme příchod jara a svátku
velikonočního, ke kterému se nám,
k naší radosti, přidal i Velký pátek.
Využili jsme tohoto období a zahradu Azylového domu Samaritán
jsme doplnili o dřevěný kříž

slovo vedoucího

magazín
vyrobený z masivního dubu
s vykládanou vitráží. Tímto
chceme uživatelům azylového
domu nabídnout i duchovní
dimenzi lidského života. Přejeme
si, aby pro nás všechny byl tento
kříž symbolem spojení nebe se
zemí a symbolem spojení lidí
navzájem.
Jistě nás ještě mnohé čeká, a tak
bychom vám chtěli popřát, abyste
jaro prožili příjemně a v plné síle.
Krásné Velikonoce a příjemné čtení
Mgr. Aleš Jaroš – vedoucí SSLD
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Na vlnách Českého rozhlasu Brno
Vedoucí střediska Samaritán Aleš
Jaroš společně s pracovníkem
Terénního programu Samaritán
Vlastimilem Paciorkem byli 18. 2.
2017 hosty moderátorky Věry
Hotařové v sobotním dopoledním
pořadu Apetýt. Společně si povídali o tom, jaké je to pracovat
s lidmi bez domova a jaké radosti
a starosti tato práce přináší.

Dluhová poradna
V pondělí 27.2.2017 prezentovala
kolegyně Zuzana Mikulášková
Dluhovou poradnu seniorům
v Halenkovicích. Na přednášce,
která trvala více jak hodinu, se
sešlo přes třicet seniorů. Celá akce
se odvíjela v úžasné atmosféře, kdy

události
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senioři byli velmi zvídaví a nebáli
se klást otázky. Dle slov kolegyně
byla radost spolupracovat s tak
skvělou a živou skupinou seniorů!
Mobilní buňka má za sebou další
sezónu
Letošní sezóna 2016/2017 na tzv.
„seďárně“ měla rekordní využití.
Průměrně přečkalo mrazivou noc
v buňce 12 osob. Buňka byla
v provozu denně po dobu 4 měsíců, a to od 1.11.2016 do 31.03.2017,
vždy od 19:00 do 7.00 hod., tj. 12
hod. Z hlediska umístění i provozního nastavení vnímáme, že je tato
služba města Otrokovice a Charity
sv. Anežky, poskytována velmi
kvalitně a důstojně.

Podpora zaměstnávání provozních pracovníků, kteří jsou jinak
zařazení jako „nezaměstnatelní“
(či jen velmi obtížně), nízký práh
pravidel buňky a materiálnětechnické zázemí, činí tuto službu
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velmi dostupnou. Z hlediska
rozměru sociální práce a solidarity,
se jedná o dobře zvládnutou
podporu pro cílovou skupinu osob
bez domova.
Trhy
Jelikož se blíží velikonoční svátky,
chystáme se opět v rámci pracovní
aktivizace prezentovat výrobky
z naší dílny na velikonočních
trzích. Za sebou máme již trhy
v otrokovické Naději a 12. a 13.
dubna se na vás budeme těšit na
trzích ve Zlíně na náměstí Míru.

Nový kříž na zahradě AD
Dne 6.4.2017 ve 14 hodin byl
slavnostně žehnán kříž v zahradě
azylového domu Samaritán. Na
tvorbě 3,5 m vysokého a bezmála
450 kg těžkého dubového kříže se
podílel Umělecký řezbář Martin
Cigánek z Valašských Klobouk.
Pevné přichycení k zemi pak

události
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realizoval Umělecký kovář Eduard
Vyoral ze Zlína.

Nový pracovník ADS
Jelikož se s námi koncem minulého
roku rozloučil kolega odchodem
do důchodu, musela za něj být
nalezena náhrada. Pozice pracovníka v sociálních službách je
o nadmíře pracovitosti a zodpovědnosti, proto byl nelehký úkol
vybrat toho nejlepšího z přihlášených uchazečů. Vzhledem tomu,
že máme tým plný zdatných
koordinátorů, posílali jsme tajné
šifry panu vedoucímu, který
nakonec vybral nejlépe, jako mohl.
Novým kolegou se stal Martin
Řezníček, který vám o sobě sdělí
více ve svém příspěvku.
Studijní cesta do nizozemského
Eindhovenu
Na konci března jsem se společně
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s kolegy z města Otrokovice
a dalších organizací, vydal na
mapování sociální práce pro
duševně nemocné nizozemského
Eindhovenu.
Město vás přivítá čistotou, vkusnými domky s režného zdiva a úhledně upravenými zahrádkami, před
kterými kvetou krásné květy
magnólie.

Stejně „lidsky“ působí i provázaná
práce pracovníků, kteří hledají
pomoc pro klienty s duševním
onemocněním i jejich rodiny.
V celém systému se jakoby kloubí
osobní lidský přístup a sociokulturní systém země.
Kromě velmi efektivního zapojení
peer pracovníků, mě nejvíce
oslovil přístup ke klientovi, který
jsem si převedl na: Poslechni si ho –
dej mu naději – jdi jeden krok za
ním.
Pro dobré řešení je potřeba slyšet

ze zahraničí
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co klienta trápí, co potřebuje a kdo
všechno mu s tím může pomoci
a toho do procesu pomoci přizvat.
Po celou dobu hledat a dávat
klientovi naději. Naděje umožňuje
vidět cestu a může přinášet motivaci. Pokud budeme živit naději,
může dojít ke změně. Pracovník
nepřebírá zodpovědnost za činy,
rozhodnutí nebo jednání klientů.
Klient se sám rozhoduje a jedná,
my jsme jen jeden až dva kroky za
ním. Tak, abychom jej mohli
podpořit, když si nebude vědět
rady. A také aby věděl, že když se
otočí, jsme hned za ním.
Je to dobrá myšlenka a měnit ji
může každý z nás.
Aleš Jaroš, vedoucí SSLD
Zhodnocení individuálních cílů
uživatelů za rok 2016
Jedním ze stěžejních bodů sociální
práce na azylovém domě je práce
s uživatelem na jeho individuálním plánu, v rámci něhož si každý
z uživatelů klade osobní cíle,
kterých chce během svého pobytu
na ADS za pomoci svého sociálního pracovníka dosáhnout. V roce
2016 se podařilo 13 uživatelů
dosáhnout svého cíle v oblasti
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hledání jiného vhodného bydlení
mimo ADS. V oblasti nalezení nové
práce či dlouhodobější pracovní
brigády bylo úspěšných 26 uživatelů služby. Čtyřem uživatelům se
podařilo obnovit či upevnit svůj
vztah s rodinou. V kategorii zdraví
se 10 uživatelům podařilo zlepšit
svůj zdravotní stav. V oblasti
smysluplného trávení času dosáhlo svého cíle 8 uživatelů ADS. Co se
týká oblasti spolupráce s úřady
a samosprávou, například vyřízení
si nových dokladů, podání žádostí
o důchod apod. tak zde dosáhlo
svého cíle 22 uživatelů služby.
Největší úspěšnost uživatelů
v dosahování svých cílů byla v roce
2016 v kategorii plánování průběhu poskytované služby ADS, tj.
např. zapojení se do aktivizačního
p r o g r a m u A z yl o v é h o d o m u
Samaritán, dodržování domovního řádu ADS apod.
Nový kolega Martin
Kolegu Martina jsme přesvědčili, aby
pro náš magazín udělal rozhovor sám
se sebou, tady je:
Jmenuji se Martin Řezníček a pracuji nově na pozici „Pracovník

rozhovor

magazín
v sociálních službách“
vém domě Samaritán.

v azylo-

V roce 2014 jsem se rozhodl
uskutečnit svůj velký sen a vydal
jsem se pěšky na dlouhou cestu. Ta
mě nakonec dovedla na cestu do
Santiága a natrvalo změnila můj
život. Na takové cestě člověku
dojde spousta věcí a mimo jiné
jsem se rozhodl, že se budu snažit
prosadit v oblasti sociálních
služeb, kam mě to celý život táhne.
Po pár neúspěšných pokusech mě
potkala příležitost na konci
minulého roku, kdy se mi dostala
do rukou nabídka práce v azylovém domě Samaritán.
I přes minimální zkušenost
v sociálních službách jsem dostal
důvěru a práci jsem získal, za což
jsem opravdu rád. Momentálně
nasávám informace od skvělého
kolektivu, doplňuji si vzdělání
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a pomalu pronikám do problematiky bezdomovectví.
Závěrem bych rád dodal, že
nezáleží na tom, jestli se snažíte
získat vysněnou práci, vyrazit na
cestu, nebo si zlepšit životní
situaci. Důležité je nebát se udělat
ten první krok. To je to nejdůležitější. Začít …

vitráží siluety Ježíše Krista z opálového skla vytvořit.

Kříž jako symbol naděje
Myšlenka, že v zahradě Azylového
domu Samaritán vztyčíme kříž,
vzešel od vedoucího SSLD Aleše
Jaroše.

O ukotvení celého kříže se postaral
kovář Eda Vyoral z Malenovic.

A tak se začala po dlouhých
měsících tvoření návrhu a hledání
vhodného materiálu vize měnit
v realitu. Na tvorbě kříže se podílel
umělecký řezbář Martin Cigánek
z Valašských Klobouk. Ten z jednoho kusu masivního dubu dokázal
tento 3,5 m vysoký a 450 kg vážící
umělecký skvost se skleněnou

in hoc signo vinces

V neposlední řadě naše velké díky
patří Technickým službám v Otrokovicích, které nám pomohly při
ukotvení kříže na zahradě za
pomocí těžké techniky.
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kosti kříže,“ přiblížil Aleš Jaroš,
vedoucí služeb pro lidi bez domova Samaritán.

Jedná se tak o první novodobou
stavbu kříže v oblasti Baťov Otrokovice. „Již delší dobu jsme
přemýšleli, jak připomenout
a nenásilnou formou nabídnout
všem obyvatelům azylového

„Věříme, že tento kříž i místo
kolem něj nabídneme všem i jako
symbol naděje.

domu Samaritán duchovní dimenzi lidského života. Tak vznikla
i myšlenka umístit v naší zahradě
kříž, který by pak mohl každý
obyvatel azylového domu využít
ke zklidnění či rozjímání.
Výhledově bychom jej chtěli
doplnit o dřevěnou lavičku v blíz-

in hoc signo vinces
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A přejeme si, aby umožnil našim
uživatelům, zaměstnancům, ale
i lidem okolo nacházet naději
a motivaci v duchovním i běžném
životě.

magazín
se zemí a symbolem spojení lidí
navzájem.“ uzavřel Aleš Jaroš.
Mgr. Veronika Netušilová

Přejeme si, aby pro nás všechny byl
tento kříž symbolem spojení nebe

in hoc signo vinces
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Redakční rada magazínu Samaritán připravuje toto nové vydání.
Na snímku není vidět fotograf Jakub Vítek, který pořizuje snímek
svým smartphonem Huawei.

redakční práce
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Mocca pletenky

Příprava: 2 hodiny + pečení 20
minut
pro 4 osoby
suroviny
100-150 ml mléka
3 lžičky instantní kávy
500 g polohrubé mouky
sůl
vanilkový cukr
5 lžic přírodního cukru
4 vejce

recept

magazín
150 g másla
10 zrnek kávy
postup
1. Mléko zahřejeme a rozmícháme
s instantní kávou.
2. Mouku prosejeme, promícháme
se solí, cukrem a vanilkovým
cukrem, přidáme rozdrobené
droždí, 3 vejce, mléko, změklé
máslo. Zpracujeme na těsto
a zakryté je necháme hodinu
kynout v teple.
3. Kávová zrnka roztlučeme
v hmoždíři nebo nahrubo nasekáme v mixéru. Troubu předehřejeme na 190 °C.
4. Do vykynutého těsta zapracujeme kávu. Z těsta odebíráme menší
kousky a vytvoříme z nich válečky.
Dva válečky vždy spleteme do
spirály a spojíme.
5. Hotové pletenky pomažeme
rozšlehaným vejcem a necháme je
ještě 15 minut kynout na plechu.
6. Pečeme ve vyhřáté troubě
dozlatova asi 20 minut.
zdroj: www.idnes.cz
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS

10

Radostné prožití
velikonočních svátků
Vám přeje kolektiv
zaměstnanců Samaritánu
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