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Úvodník
Vážení čtenáři,
Po pravém létu nám přichází
léto mariánské, babí, a pak už
snad mírnější klima s krásně
zbarvenou přírodou podzimu.
Kromě padajícího listí přichází
i čas voleb, a tak nás po cestě
do práce a z práce, ve schránkách i rozhlase, bombardují
různé slogany a předvolební
sliby.
Strany se vzájemně kritizují,
prezentují geniální řešení
našich problémů a hlavně to
chtějí dělat pro „lidi“. Chtěl
bych Vás tedy vyzvat, ať
v rámci své životní moudrosti
a zkušeností vyberete co
nejlépe. Tedy ať vyhraje rozum
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slovo vedoucího

nad populismem.
Velkou radostí nadcházejícího období je ocenění práce
naší sociální pracovnice Jitky
Švajdové z dluhové poradny
Samaritán. Ta za svou práci
letos dostala ocenění Pracovník roku v sociálních službách
Zlínského kraje. Jsme rádi, že
naši pracovníci vykonávají svoji práci kvalitně a pomáhají tak
klientům služeb snižovat jejich
problémy.
Hodně síly do podzimního
období a pevné zdraví.
Děkujeme za vaši přízeň
Mgr. Aleš Jaroš – vedoucí SSLD

Přestěhovali jsme Dluhové
poradenství Samaritán
Bylo přestěhováno sídlo
Dluhového poradenství
Samaritán z OD Prior do
nových prostor. Nyní tedy
mohou lidé, kteří budou
potřebovat poradit v oblasti
dluhové problematiky, zavítat
na adresu třída Tomáše Bati
1255 Otrokovice v budově,
kde sídlí TEHOS s.r.o.. Zde
jim nabídne pomoc nová
pracovnice Mgr. Veronika
Slaměnová, která rozšířila naše
řady od srpna 2018.
Konference o bezdomovectví
Zúčastnili jsme se konference,
kterou pořádala Armáda spásy
a Husitská teologická fakulta
UK v Praze.

Samaritán

program s mnoha příspěvky
různých odborníků nejen
z řad sociálních pracovníků.
Hlavními tématy bylo
Bezdomovectví v kontextu
specifických služeb pro
mladé lidi a bezdomovectví
v kontextu vývojové
psychologie.
Konference o drogových
závislostech
Letos jsme se zúčastnili také
konference v Kroměříži, kterou
pořádalo Kontaktní centrum
plus Kroměříž. Jednalo se o 12.
ročník odborné konference
v rámci mezinárodního dne
boje proti drogám.
Potravinová sbírka
Letos jsme opět byli při tom, když
lidé v nákupním centru projevili
svou dobročinnost a darovali potraviny potřebným.

Jednalo se o dvoudenní

události
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Pomoci nám přišli i další dobrovolníci, kteří pomáhali především
se sběrem darovaných potravin
a předáváním informací veřejnosti o probíhající akci. Děkujeme
všem zúčastněným a také štědrým
dárcům (zákazníkům Kauflandu),
kteří přispěli do této sbírky ať
už potravinami či hygienickými
potřebami. Pomoc půjde do služeb
otrokovické Charity.
Volnočasové aktivity v azylovém
domě
V letních měsících na Samaritán
zavítala dobrovolnice Klára, která
se postarala o zpestření programu
našim uživatelům. Uspořádala
zde turnaj v pétanque. Soutěž byla
napínavá, družstva byla velmi
vyrovnaná a zápasilo se o každý
jeden bod. Další aktivitou už byla
soutěž jednotlivců, a to turnaj
v šipkách. Každý z účastníků odcházel s diplomem o účasti, mnoho z uživatelů jej mají vystavený
na svých poličkách a rádi vzpomínají na tento zábavný a napínavý
den. Dobrovolnice Klára také
využila možnosti společné kuchyně a uspořádala vaření s uživateli. Týmová práce se podařila
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na výbornou a byla zakončena
společným obědem. Na menu
byla rajská omáčka s plněným
paprikovým luskem a houskovým
knedlíkem. Další zážitek, který jim
Klára připravila, byl výlet a exkurze do zlínského útulku na Vršavě.
Abychom podpořili všechny uživatele, kteří se této výpravy chtěli
účastnit, byla jim proplacena cesta
do Zlína a zpět. Chtěli bychom
tento prostor a následné řádky

využít nejen jako informace pro
vás, čtenáře, ale také jako možnost
poděkovat zde, ještě jednou, naší
dobrovolnici Kláře, která věnovala
spoustu práce, času a úsilí s přípravou jednotlivých programů. Její
dobrá nálada a energie vnesla do
Azylového domu dobrou náladu
a velmi si vážíme její pomoci. Děkujeme a budeme se těšit na další
společné zážitky.

Ocenění Pracovník roku
v sociálních službách Zlínského
kraje pro rok 2018
Den 19. 09. 2018 byl pro pracovníky Samaritánu významným,
především pak pro paní Mgr. Jitku
Švajdovou z Dluhové poradny
Samaritán, která obdržela ocenění Pracovníka roku v sociálních
službách Zlínského kraje pro rok
2018. Tato cena je udělována za
významný a kvalitní přínos, aktivní a dlouhodobou činnost v sociálních službách a sociální péči
ve Zlínském kraji. Paní Mgr. Jitka
Švajdová si ho za svou dlouholetou
praxi a pomoc lidem beze sporu
zaslouží. Její působení ve službách
Samaritánu začalo již v roce 2009,
kdy pracovala v terénním programu Samaritán. V roce 2010 se otevřela služba Dluhového poradenství Samaritán a od jejího otevření
je paní Švajdová neodmyslitelnou
součástí a stálicí této služby. Za
svou praxi pomohla nespočetnému množství lidí, a to nejen s jejich dluhy. Doménou této sociální
pracovnice je opravdové pochopení a touha pomáhat lidem, o čemž
svědčí hodnocení a slova uživatelů,
kterým pomohla, a především také

Samaritán

její pracovní výsledky. Ročně paní
Mgr. Švajdová v průměru podá
čtyřicet návrhů na oddlužení, přičemž téměř všechny jsou úspěšně
schváleny. Je nutno si uvědomit,
že Dluhové poradenství Samaritán
je jedinou akreditovanou službou
v blízkém okolí a je poskytována
zcela zdarma. Své neocenitelné
zkušenosti, kterými disponuje, si
však nenechává pro sebe. Účastní se různých diskusních panelů
a pomáhala jako dluhový poradce
i pracovníkům jiných obecních
úřadů, kteří požádali o konzultaci
při výkonu své sociální práce.
Účastní se jako lektor vzdělávacích
aktivit a přispívá do mnohých diskusí týkajících se dluhové problematiky, stejně tak je možno najít
její články v periodicích. Dluhová
problematika, a především její řešení je velmi náročný a zdlouhavý
proces a my všichni její kolegové si
vážíme její usilovné práce, která je
velkým darem a posláním.

události
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Podpořte nás zakoupením výrobků z naší
kreativní dílny
pořádá ve čtvrtek 11. října
od 9 do 15 hodin

Den otevřených dveří

Dluhové poradenství Samaritán
- odborné poradenství pro zadlužené
tř. T. Bati 1255, Otrokovice,
tel.: 734 435 004
Burešov 4886, Zlín, tel.: 734 435 003
Charitní pečovatelská služba
N

Výrobky budete moci do Vánoc zakoupit na těchto akcích:
11. října Den otevřených dveří v Azylovém domě Samaritán
7. listopadu Prodej výrobků v budově OSSZ Zlín
3. prosince Prodej výrobku v budově MÚ Otrokovice
6. prosince Vánoční jarmark v Naději Otrokovice
10.-12. prosince Vánoční jarmark Náměstí míru ve Zlíně
Zakoupením našich výrobků podporujete pracovní aktivizaci lidí bez
domova.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Na Uličce 1617, Otrokovice, tel.: 731 619 771

Nábor dobrovolníků

Chcete pomáhat seniorům?
Přijďte za námi do Charitního domova
na adresu: Na Uličce 1617 Otrokovice
v době od 13:00 do 17:00 hodin.

www.otrokovice.charita.cz
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z kreativní dílny ADS
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Fotky z dovolené
kde jsme všude byli

Samaritán

magazín
Archeolog z azyláku (sepsáno uživatelem služby ADS)
Archeologický, záchranný výzkum v Otrokovicích - Kvítkovicích
Informaci o tomto výzkumu jsem našel na Facebooku, jelikož jsem členem
skupiny Inzerce práce, Zlín a okolí. Začali jsme 23. nebo 26. března, kdy
jsme byli se vším důležitým seznámeni, potom jsme rovnou začali. Plocha
byla velká asi jako fotbalové hřiště. Odhadem tam bylo přibližně šedesát
objektů. Bylo nás dohromady tak deset, ale pravidelně jsme chodili jen tři.
K práci jsme potřebovali vícero rýčů, lopat, motyček, specifické špachtle
a jiné nástroje.
Předem byl dán objekt většinou kruhovitého tvaru (ten byl označen
kolíkem a číslem), který se povrchově zarovnal (oškrábal) pomocí motyček
s rovným ostřím. Byl rozdělen na dvě poloviny (u jam velkých rozměrů
se pak rozdělila šachovnicovitě), kdy se začala kopat jedna z nich, druhá
potom, kdy byla první polovina již vykopána. U hotové poloviny se
zakresloval profil na milimetrový papír, protože z fotografií se daná data
nedají vyčíst. Pak se profil i daná polovina označila (tabulkou, kde bylo číslo
objektu, lokace, název projektu (D 55, Otrokovice-Kvítkovice obchvat).
U tabulky bylo ještě značení severu (větší šipka, veprostřed byl kompas).
V místě nejdelším byla položena měřící lať. To samé i vertikálně, kdy byla
lať umístěna veprostřed délky
jámy, tak aby se obě latě o sebe
opíraly. Pak se objekt vyfotil.
Potom se začala zase
systematicky, po vrstvách
hloubit druhá polovina.
Samozřejmě se probírá
vyházená hlína, kde bylo vždy
hodně různých předmětů,
menších i větších. Občas se při
rytí narazilo na celé kusy nádob, tam se pak využívaly špachtle. Práce to
byla fyzicky náročná, byla vedra, ale alespoň jsme se opálili :).
Takže, nacházeli jsme nejčastěji nejrůznější keramiku, například
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cedníkovitou nádobu, obrovské zásobnice, misky, závěsné nádoby,
poklice, maličké nádobky (podobné dnešním kalíškům :)). Významné byly
bronzové artefakty (většinou spony, menší i velké a různého tvarování,
zdobené jehlice, šídla, dláta, řetízky), pazourky i pěstní klín, přesleny,
závaží ke tkalcovskému stavu v různých podobách, sošky, zvířecí kosti
téměř v každém z objektů, kamenný oltář, pozůstatky pecí, strusky, uhlíky,
mazanice (oranžově červená hmota podobná plastelíně), to je pozůstatek
části obydlí po vyhoření, což se stávalo často.
Také hodně uhlíků, ale vlastně všeho, co se tehdy nepodařilo při požáru
zachránit. To nepíši o organických věcech, které se za dobu pěti až dvou
tisíc let rozložily. I když, našli jsme například lískové oříšky a obilky z doby
bronzové. Také čepel nože z bronzu, byla zdobená a velice ostrá. Byla
vytažena náhodou z hloubky 4,2 metrů (vypadala jako zalamovací nůž).
Dál jsme našli vosí hnízdo v jedné z jam, vosa pocházela původně z jihu,
od Středozemního moře, u nás zdomácněla. Pak kostru člověka z pravěku
s přeťatými končetinami, mladého. Měl velice dobře zachovalé zuby. A také
mnoho věcí, o kterých nemáme ponětí, k čemu sloužily. Celkem asi tak sto
banánových krabic různého materiálu… Teď se vybírají věci, které se budou
posílat do Kanady kvůli přesnému odatování.Všechny nálezy spadaly do
doby tří tisíc až sto osmdesáti lety před naším letopočtem. Období pravěku
až ke Keltům. Většina nálezů spadala do doby bronzové.
Práce mě neskutečně bavila. V současné době je i mým velkým koníčkem,
protože jsem se za ty tři měsíce spoustu věcí naučil, využívám je i dnes.
Provádím polní sběry, ze kterých dokážu určit, co se dříve na daném místě
nacházelo a jak je to dávno. A i za tak krátkou dobu jsem našel poměrně
vzácné věci, například opracovaný pazourek sloužící jako škrabadlo, dále
takový, za jehož pomoci se rozdělával oheň, další pazourek oranžovo
červené barvy, který byl v dané době vzácností a jediná lokalita, kde se
tyto pazourky těžily a nacházely, byl Helgoland u Baltského moře. Také
například kostní hrot. Střepy nádob z pravěku, doby bronzové, přes raný
středověk až po kusy nádob ze 17. a 18. století.
/fotografie MAFRA/

Jak se žije uživatelům ADS
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Toustové rolky plněné jablkem recept na francouzské tousty se
skořicí
Suroviny
(10-12 ks rolek)
2 střední jablka
1/2 lžičky skořice
2 lžičky citronové šťávy
2 vejce
3 polévkové lžíce mléka
10-12 toast plátky chleba
(120 g) smetanový sýr
Philadelphia (pokojová teplota)
1/3 šálku (67 g) cukru
1 lžička (3 g) mleté skořice
2 polévkové lžíce másla
Postup
Jablka oloupeme a nakrájíme na
malé kostičky.V míse jablečné
kostičky smícháme s citronovou
šťávou a s půl lžičkou skořice.
V kastrólku rozpustíme trochu
másla a na něm smažíme směs
dokud nezměkne 5-10 minut.
Toustový chleba koupíme nejlépe
máslový, okrájíme z něj kůrku
a rozválíme do tenka. Pomažeme
smetanovým sýrem, poklademe
směsí jablek a zarolujeme.
Rozpustíme si na pánvi další
12
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máslo, v hlubokém talíři si
rozšleháme vajíčka s mlékem,
ve kterém si rolky namočíme
a smažíme po všech stranách.
Cukr smícháme se lžičkou skořice,
v něm křupavé rolky za tepla
poválíme. A můžeme servírovat.
Rolky si můžeme namáčet v medu,
v javorovém sirupu nebo v horké
čokoládě.
Místo jablek můžeme použít
i hrušky, švestky, popřípadě
jahody nebo banány. Poslední dva
druhy ovoce ani nemusíme smažit.
Skvělá varianta je použít místo
smetanového sýru nutelu a naplnit
rolky banánem.

videorecept - klik na obrázek
Tož toto je fakt dobré!
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
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Dobrý podzim
v krásných barvách
Vám přeje kolektiv
zaměstnanců Samaritánu

SAMARITÁN
SLUŽBY PRO LIDI
BEZ DOMOVA

