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Úvodník
Vážení čtenáři, zdravím
Vás společně s ježíškovými
bezdomovci, dlužníky a lidmi,
kteří potřebují pomocnou
ruku.
I přes rekordní nezaměstnanost
a ekonomický růst jich
máme v našich službách
stále „dostatek“. A i v tomto
roce potřebovali milosrdnou
lásku bezdomovečtí senioři,
psychicky či fyzicky nemocní,
i předlužení dlužníci. Všichni
společně potřebujeme věřit,
že nalezneme dostatek
dostupného bydlení, služeb
péče pro ty bez prostředků,
a legislativních řešení, kdy na
prvním místě bude chráněn
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slovo vedoucího

člověk.
To jsou otázky, které vyvstávají
ke konci roku, o kterých
můžeme přemýšlet a případně
formovat představy co s tím
udělat do dalšího roku?
Velkou radost mám nad
zápalem a nasazením, se
kterým pracují naši pracovníci,
a proto se v řadě případů daří
pomáhat a snižovat problémy
a těžkosti našich uživatelů.
Opravdu smysluplným
nástrojem je hledání
dostupného bydlení, který je
jedním z klíčových nástrojů
pomoci v sociálních službách.
Co závěrem, zastavme se
a dejme si čas na rozjímání
a v příjemném prostředí
s rodinou načerpejme sílu na
vstup do nového roku.
V novém roce ať vás provází
energie, statečnost i vůle,
abyste dokázali dobře
překonávat všechny překážky.
Děkujeme za vaši přízeň
a přejeme vám krásné Vánoce
i nový rok 2018.
Mgr. Aleš Jaroš – vedoucí SSLD

Představení projektu
společnosti Podané ruce
uživatelům ADS
Dne 13.11 nás navštívil
Ondřej Mikulášek z terénního
programu Společnost Podané
ruce ve Zlíně, aby naše
uživatele seznámil s projektem
na podporované zaměstnávání.
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Letos opět uděláme radost
jednomu dítěti z dětského
domova. A to desetileté Iryně
z Lopatynu, které jsme koupili
oblečení a školní pomůcky.
Exkurze v PN Kroměříž
Dne 27.11 proběhlo setkání
zaměstnanců Samaritánu se
zaměstnanci Psychiatrické
nemocnice v Kroměříži.
Setkání sloužilo k vzájemné
výměně zkušeností při
práci s klienty s duševním
onemocněním a závislostí na
návykových látkách.

Vánoční dárek pro děti
z Ukrajiny
Naši pracovníci se zapojili do
projektu „Dárek pro Ukrajinu“
Arcidiézní charity Olomouc.
Vzdělávání pracovníků –
školení první pomoci, kurz
psychiatrického minima
V průběhu listopadu probíhalo
pro pracovníky Charity sv. Anežky
školení první pomoci. Dále dne
9.11 proběhlo pro pracovníky
střediska Samaritán školení na

události
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téma Psychiatrické minimum.
S duševním onemocněním se
ve své praxi setkáváme čím dál
častěji, a proto je důležité si své
znalosti rozšiřovat.
Oslava svaté Anežky 2018
(naše paní hospodářka zde byla
oceněna za 15 let služby)
V úterý 13. listopadu jsme se
společně sešli k oslavě svátku
svaté Anežky České, patronky naší
Charity.

Nejprve jsme prožili v kostele
sv. Vojtěcha slavnostní mši svatou.
Po mši svaté jsme se společně
přesunuli do sálu pod kostelem
ke společnému posezení. Během
této části programu převzala
naše pracovnice azylového
domu Samaritán paní Jaroslava
Zatloukalová děkovný list za 15 let

4

události

své práce pro naši organizaci.
Pečení vánočního cukroví
Dne 20.12 provoní azylový dům
společné pečení vánočního
cukroví uživatelů a zaměstnanců
služby azylového domu Samaritán.

Sociální bydlení – uživatel ADS
získal pronájem v městském bytě
Jednomu z uživatelů našeho
azylového domu se podařilo získat
v rámci programu sociálního
bydlení města Otrokovice
pronájem v městském bytě.
Nastěhovat by se měl během
tohoto prosince. Uživatel
pobýval na ADS delší dobu
a vzhledem k jeho nízkému
příjmu bylo pro něj samostatné
bydlení v komerčním sektoru
nedosažitelné. Avšak díky
programu sociálního bydlení,
který spustilo v pilotní verzi
město Otrokovice, získal náš

uživatel možnost nového začátku
v samostatném a finančně
dostupném bydlení. Z čehož
máme velkou radost a doufáme, že
tento program města Otrokovice
bude i nadále pokračovat a rozvíjet
se.
Vánoční oběd pro lidi bez
domova
Terénní program Samaritán letos
jako každoročně připravuje před
Vánocemi sváteční pohoštění pro
uživetele služby. Dostanou do
nás řízek s bramborovým salátem
a balíček cukroví, které těmto
potřebným darují lidé z farnosti sv.
Vojtěcha v Otrokovicích a farnosti
sv. Bartoloměje v Napajedlech.
Jak se u nás daří nové kolegyni
v Dluhovém poradenství
Od srpna 2018 pracuje v naší
dluhové poradně v Otrokovicích
kolegyně Veronika Slaměnová.
Po deseti letech ve zdravotnictví
se vrátila do oboru, který je jí
blízký a který vystudovala, tedy do
sociálních služeb.
„Práce v dluhové poradně je pro
mě velkou zkušeností, za kterou
jsem neskutečně ráda. Denně se
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potkávám s takovými životními
příběhy, které by mě dříve ani
nenapadly. Každý klient je
jedinečný a s každým pracuji velmi

ráda,“ uvedla Veronika, která má
za sebou také první zkušenost
s podáním insolvenčního návrhu.
„Musím říct, že to pro mě byla
a je velká škola. Opravdu ani
ve snu by mě nenapadlo, že jen
přílohy k takovému dokumentu
mohou mít přes dvě stě stran a
jejich příprava znamená desítky
hodin práce. O to víc se skláním
před kolegyní Jitkou Švajdovou,
která mi nejen velmi pomáhá, ale
hlavně tyto návrhy zpracovává
dnes a denně, a je v tom
opravdový profík.“

jak se nám slouží
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VÁNOČNÍ SBÍRKA CUKROVÍ
v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích
a sv. Bartoloměje v Napajedlích
16. prosince, 3. neděle adventní
Charita sv. Anežky Otrokovice pořádá tradiční
Vánoční sbírku cukroví pro lidi bez domova
Otevřme svá srdce těm, kteří trpí nouzí a podělme
se s nimi o trochu dobrého z našeho vánočního
stolu.
Pokud budete chtít přispět, přineste
cukroví v zavázaných sáčcích. Obsah
sáčku cca 300g. Vaše dary budeme
vybírat před každou mší sv.

Děkujeme vám za vaši štědrost

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří si u nás během všech
předvánočních prodejních akcí zakoupili výrobky našich uživatelů. Jsme
moc rádi, že o naše výrobky je takový zájem. Díky tomu jste podpořili
pracovní aktivity lidí bez domova. Naším heslem je 100% mužská práce.
Chceme tím široké veřejnosti ukázat, že i lidé bez domova umí tvořit
krásno, a uživatelům tak dát možnost mít radost z tvorby a pocit, že jejich
výrobky se lidem líbí.
Budeme se na vás těšit opět v roce 2019 se spoustou nových výrobků!
Sledovat nás můžete na facebooku @kreativnidilnasamaritan
Děkujeme, že pomáháte společně s námi!
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děkujeme za poporu

z kreativní dílny ADS
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Naše Vánoce,
když jsme byli ještě malí
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Vánoční píseň
Jaroslav Seifert
Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.
A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá zhloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.
A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
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Trocha té vánoční poezie

Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.
Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem.
teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a s nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.

určitě nikoho nezabije
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Milí čtenáři,
rok sa s rokem zešél a vánoční
svátky sa přiblížili. Tož poďme si
uvařit neco štědrého, abysme si
navodili tu správnů atmosféru.
Letos sa urodilo jablek, tož vezněte
ešče tvaroh a ořechy a ideme na to.
Pečená jablka s tvarohovou
nádivkou
Na 4 porce
Příprava: 20 minut
Pečení: 25–30 minut
4 středně velká jablka šťáva z
jednoho citronu
150 g tvarohu v kostce
2 polévkové lžíce nasekaných
vlašských ořechů
2 polévkové lžíce rozinek
1 polévková lžíce medu
špetka skořice
1 polévková lžíce másla
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Troubu předehřejeme na 170 °C.
Jablka omyjeme, vršek se stopkou
seřízneme a dáme stranou jako
pokličku. Zbavíme je jádřince a
uvnitř opatrně vydlabeme prostor
na nádivku.
Řeznou plochu i vnitřek zakapeme
citronovou šťávou, aby jablka
nezhnědla. V misce smícháme
tvaroh s ořechy, rozinkami,
medem a skořicí, podle chuti
můžeme přidat pár kapek
citronové šťávy.
Krémem plníme připravená jablka,
která naskládáme do zapékací
misky. Přiklopíme odříznutou
pokličkou a pečeme asi 25
minut, nebo dokud nejsou jablka
měkká. Na posledních 5 minut
pečení přidáme do misky máslo.
Podáváme přelité jablečným
výpekem a posypané ořechy či
rozinkami.
Tip: Na náplň lze použít
nejrůznější druhy ořechů a
sušeného ovoce, které můžete pro
dospělé předem namočit do rumu.
Tož celkem dobré, né?
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
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radostné Vánoce
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Přejeme vám
radostné prožití
vánočních svátků
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