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Úvodník
Vážení čtenáři,
tentokrát bych vám rád přiblížil stále častější realitu v naší
službě.
V kanceláři azylového domu
zvedám telefon, na druhé straně se ozve: „Dobrý den, měli
bychom zájemce o vaši službu,
nemá nohy, ale jinak je plně
soběstačný.
Po rozhovoru vcházím
na chodbu a potkávám
muže s chodítkem,
pozdravíme se očním
kontaktem. Přemýšlím
nad jeho situací a pozoruji postavu, která
se i s jídlonosiči na
chodítku vzdaluje ke
služebně. Takže jak to
s ním je - posudek od
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slovo vedoucího

lékaře máme, ten doporučuje
pobyt ve službě péče. Podané
žádosti do služeb pro seniory
máme, důchod máme, 3. stupeň příspěvku na péči máme.
Pracovnice z domovů pro seniory přijíždějí na šetření.
Co ještě? Zaznívá doporoučení,
že by to chtělo ještě ustanovení
opatrovníka.
Místo v zařízení péče nemáme
a měsíce běží…
Stále více si v týmu klademe
otázku: Co s ním? Kam s ním?
Co s tím?
Možná s podobnými situacemi
máte vlastní zkušenost nebo
jste o nich slyšeli.
Příjemné zamyšlení i čtení a plnou sílu do přicházejícího jara.
Mgr. Aleš Jaroš – vedoucí SSLD

Změna názvu naší charity
Od prvního ledna tohoto roku
došlo ke změně názvu naší
charity. Vzhledem k zavedení
celorepublikového jednotného
systému pojmenováváni oblastních
charit, došlo ke zkrácení názvu
naší charity, a to z Charita sv.
Anežky Otrokovice na Charita
Otrokovice. Rádi bychom však
zmínili, že svatá Anežka i nadále
zůstává patronkou naší charity
a velmi si jejího patronátu vážíme.
Rekonstruujeme azylový dům
Od začátku roku proběhli
na našem azylovém domě
rekonstrukční práce, kterými
se opět snažíme o navýšení

kvality a bezpečnosti naší
služby. V neposlední řádě i tak
zpříjemnit a zlepšit prostředí
naším uživatelům, kterým službu
azylového domu poskytujeme.
Zjistili jsme například, že
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uživatelé služby by si přáli
bazén, aby se měli kde vyčabrat.
Bližší informace o proběhlých
rekonstrukčních pracích se
dozvíte v článku kolegy Martina
Vykoukala.
Zvyšujeme kvalitu
Začátkem letošního roku se naše
služba Noclehárna Samaritán
zapojila do projektu „Ke kvalitě
v Charitě“, v rámci něhož jsou
nám poskytovaný metodické
konzultace od odborníků
z metodologického oddělení
Arcidiecézní charity Olomouc.
Účastí na daném projektu
usilujeme o zkvalitnění a zlepšení
naší služby a to vzhledem
jak k jejím uživatelům, tak
i k samotným pracovníkům.
Velikonoční Jarmark
Jako každý rok, tak i letos se naše
služba Azylový dům Samaritán
zúčastní Velikonočního jarmarku,
který bude probíhat ve středy 17.
4. 2019 a ve čtvrtek 18. 4. 2019 na
náměstí Míru ve Zlíně. V našem
stánku budete mít možnost si
zakoupit výrobky a dekorativní
předměty, které vytvořili uživatele

události
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naší služby. Pokud budete mít
čas a chuť, přijďte si udělat radost
zakoupením nějaké drobnosti
a podpořte tak naši činnost.
Potravinová sbírka v Lidlu
Dne 18. 5. 2019 proběhne
v Otrokovicích v supermarketu
Lidl potravinová sbírka určená
pro lidi nacházející se v tíživé
životní situaci. Zde budete mít
tedy možnost zakoupit a darovat
trvanlivé potraviny pro potřebné
osoby, jakou jsou např. matky
samoživitelky, osaměli senioři,
rodiny v krizi. Potravinová
sbírka proběhne pod záštitou
České federace potravinových
bank a zapojí se do ní, jako
dobrovolníci, i pracovníci naších
služeb.
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Článek Martina Vykoukala
Na Azylovém domě Samaritán
se neustále snažíme zlepšovat
podmínky pro bydlení našim
uživatelům. V prvním čtvrtletí
toho roku se nám podařilo
vybudovat nový pokoj. Tento
pokoj vznikl z počítačové
učebny, která již byla minimálně
využívaná. Rozměry této
místnosti nám dovolily vybudovat
dvojlůžkový pokoj, čímž jsme

zvýšili komfort ubytování na
dvou čtyřlůžkových pokojích,
ze kterých jsme přesunuli po
jedné posteli do nově vzniklého
pokoje. Uživatelům se tak na
těchto pokojích o poznání zvětšil
osobní prostor, který mohou
využívat pro vlastní potřebu.
Zároveň vzniklo i velice komfortní
bydlení na novém dvojlůžkovém
pokoji, který se stal největším
dvojlůžkovým pokojem u nás.
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Tímto se náš počet dvojlůžkových
pokojů na ADS zvýšil na tři.
Přístup uživatelů k počítači byl
zachován přesunutím jednoho PC
do kulturní místnosti.
Dále za zmínku stojí krásné
obložení schodů, protiskluznou
dlažbou, vedoucích na zahradu.
Tyto schody naši uživatelé hojně
využívají při vstupu na zahradu
a do pergoly. Jako bonus jsme ke
schodům umístili menší zábradlí,
které pomáhá méně mobilním
uživatelům při zdolávání této
překážky.
Bazén, o kterém byla řeč v úvodu
aktualit, zatím stavět nebudeme.
Jedná se o dubnový, tedy aprýlový
návrh, ale jednou možná...

do insolvence nebudou moci
ani po novele vstoupit lidé,
kteří mají příjem nulový či
velmi nízký. Nově bude moci
také insolvenční správce nařídit
dlužníkovi, aby po dobu, kdy
bude v oddlužení, absolvoval až
100 hodin odborného sociálního
poradenství, což se samozřejmě
bude týkat také naší služby
a očekáváme, že se počet našich
klientů znásobí.

Možnost oddlužení
Pracovnice dluhové poradny se
5. dubna zúčastnily semináře
pořádaného Krajským soudem
v Ostravě na téma Novela
insolvenčního zákona. Ten
vstupuje v platnost 1. června
letošního roku a otevírá možnosti
širšímu spektru lidí, kteří mají
zájem vstoupit do oddlužení.
Stále však platí, že dlužník musí
mít legální příjem ze zaměstnání,

Konec března přináší nejen
začátek jara, ale i konec sezóny
mobilní buňky pro osoby bez
přístřeší, kterou realizujeme ve
spolupráci s městem Otrokovice.
Stálý provoz pak realizují
pracovníci v rámci VPP skrze
příspěvek Úřadu práce ČR.
Dochází tak k pomoci jak osobám,
které by mohly být v akutním
ohrožení života chladem, tak
špatně zaměstnatelným jedincům.

Zima za námi…

bilancování
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Buňka nabízí přečkání v chladné noci od listopadu do března, v čase
od 19:00 do 7:00 hod. V letošní sezóně proběhly výrazné změny v jejím
nastavení. Zejména se jednalo o zavedení alkoholové hranice 1 promile
pro vstup. Nastavení těchto pravidel mělo velmi pozitivní vliv na klidný
a pokojný průběh, zároveň však vedlo k výraznému poklesu vytíženosti
buňky.
Rozdíl lze vnímat na extrémní sezóně 2017/2018 – 1 653 noclehů, oproti
letošní sezóně 458 noclehů.
Nutně se zde ovšem projevuje rovina počasí a aktuální situace cílové
skupiny (množství, migrace, finanční situace, apod.)
Buňka poskytuje důležitou záchrannou síť pro ochranu zdraví těchto lidí
a zároveň zvyšuje prevenci před přespáváním ve veřejných prostorech,
vchodech, parcích a jiných nevhodných místech.
Funguje spolupráce s terénní službou Samaritán a kurátorem města
Otrokovice. Je tak umožněna návaznost a propojení na existující sociální
služby, které pomáhají těmto lidem řešit jejich potřeby. Jedná se tak o velmi
efektivní pomoc jedincům, kteří by mohli být v akutním ohrožení zdraví.
Srovnání počtu noclehů v jednotlivých letech provozu
sezóna
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Nechoďte na azylák!
Ahoj, jmenuji se p. Veška a povím vám svůj příběh:
Jednoho dne jsem se v parku skamarádil s jedním uživatelem azylového
domu. Teda, nevím, jak to bral on, ale mě přišel sympatický, a tak jsem
se ho držel zuby nehty až do azylového domu, kde jsem spolu s ním tajně
proklouzl dovnitř. Myslel jsem, že tady najdu klidné místo pro život, dám se
trochu dohromady a třeba se na mě lidi začnou dívat v lepším světle… Ale
zmýlil jsem se.
Zaměstnanci azyláku jsou sice velmi milé povahy, ale zasedli si na mě hned
od začátku a všemožně se mě snažili dostat pryč. Doslova mi otravovali
život. Ani pan vedoucí ke mně nebyl moc shovívavý. Jasně, chápu, že
jsem notorický pijan, ale myslel jsem, že aspoň u něj najdu pochopení.
Nocležníci na pokoji se mnou ze začátku naopak problém neměli. Jsem
docela tiché povahy, a tak jsem nenarušoval soužití na pokoji, ale v noci
jsem tajně nasával, a to začalo ostatním vadit.
Nakonec se proti mně spikli se zaměstnanci a snažili se mě z pokoje
vystrnadit. Sprosté nadávky ještě snesu, ale aby se mě snažili vyštvat ráno
z postele tím, že mě postříkají rozprašovačem, to už bylo na mě moc.
Začal jsem mít pocit, že mi dokonce usilují o život. Jednou jsem se dokonce
nasoukal do skříně, ale našli mě i tam a vyhodili mě na mráz. Prý to se
mnou zatočí!
Ne! Rozhodl jsem se zavčasu azylový dům opustit, abych nedošel k nějaké
úhoně.
Svůj příběh bych zakončil varováním pro ostatní kamarády venku: Nelozte
tam! Je to tam o život!
Nespokojený uživatel savý
Jozef Veška (rozený Šatní)

Vážíme si partnerství s městem Otrokovice a budeme se připravovat na
efektivní spolupráci i v roce 2019/2020.
Mgr. Aleš Jaroš, vedoucí SSLD
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Z azylového domu do vlastního
V půli měsíce března se podařilo
jednomu z našich uživatelů získat
samostatné bydlení. Tuto příležitost
dostal v rámci projektu sociálního
bydlení, které realizuje město
Otrokovice. Šanci dostal muž,
který si prošel životem na ulici
a již nějaký čas využíval azylové
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úspěchy našich klientů

bydlení. Pravidelně vykonává
veřejnou službu a můžete jej vídat
jako plnohodnotného člena čety
v oranžové vestě, jak uklízí naše
město. Ve chvíli, kdy tento muž
zjistil, že bude mít vlastní střechu
nad hlavou, nebude sdílet pokoj
s dalšími lidmi a také, že bude
mít samostatné sociální zařízení,
zmocnila se ho ohromná radost.
Důkladně se na přechod z azylového
domu připravoval. S pomocí
sociálních pracovníků města
Otrokovice a Charity Otrokovice se
mu podařilo skromně vybavit své
nové obydlí. Počátky bydlení byly
krušné. Tolik vytoužená samota
v prvních týdnech přinesla i své
negativní důsledky. Stejně tak musel
čelit náporu jiných členů komunity,
kteří jej prosili o možnost přespání.
Říkat ne je náročné, říkat ne svým
bližním je ještě náročnější. My
mu za celou Charitu Otrokovice
přejeme mnoho úspěchů a radosti
z vlastní střechy nad hlavou. Pevně
věříme, že za podpory sociálních
pracovníků jak z města Otrokovice,
tak z řad terénních sociálních
pracovníků terénního programu
Samaritán, vše zvládne a bude se
těšit z šance na důstojné bydlení.

Senioři v azylovém domě
Uživatelé naší služby nám začínají stárnout a tak se dle požadavků
této cílové skupiny také mění práce
sociálních pracovníků. Společně s
kolegy řešíme každodenní úkoly
hodné spíše pobytových zařízení
pro seniory. Velkou pomocí v naší
práci se tak stává charitní pečovatelská služba, která dochází za seniory
každý den a pomáhá jim s hygienou,
nákupy či přípravou stravy.
Naši uživatelé v seniorském věku
mají podány žádosti do zařízení pro
seniory, ale jak jistě všichni víme,
čekací doba pro umístění trvá i několik let. Další překážkou pro naše
seniory jsou velmi nízké starobní či
invalidní důchody. Proto se snažíme
u těchto uživatelů podávat žádosti o příspěvek na péči a tím jejich
specifické potřeby řešit pomocí již
zmiňované pečovatelské služby.
Každý den si tedy klademe otázku
„Co s tím?“ nebo možná „Kam s
ním?“. Neboť čas hraje proti nám a z
kolegů ve směnách se o víkendu stávají pečovatelé. Za každou návštěvu
ze zařízení pro seniory v rámci sociálního šetření jsme velmi rádi, avšak
často tyto žádosti končí odmítnutím
či v lepším případě zařazením do
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pořadníku žadatelů.
Azylový dům je pro tyto uživatele
v jejich těžké sociální situaci, kdy
nemají podporu a pomoc rodiny jedinou možností. Jak by svou situaci
řešili na ulici či ubytovně si nedokážeme představit.
A proto všichni pevně věříme, že
se nám co nejdříve podaří pro tyto
seniory najít vhodnější a důstojnější
místo k životu, které lépe zabezpečí
jejich potřeby.
Chceme touto cestou také poděkovat všem, kteří se společně s námi na
řešení této situace podílí, a není jim
osud těchto lidí lhostejný.
Mgr. Veronika Netušilová

zamyšlení
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Výrobky z naší dílny můžete vidět třeba
na velikonočních trzích
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Trochu té krásy

pro lepší časy
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Velikonoční polévka
šmigrustovka
4 porce
do 30 minut

•
•
•
•
•
•
•

Milí čtenáři,
konečně k nám přišlo Jaro a s ním
velikonoční svátky. Našel jsem pro
vás tento recept na polévku, o které
jsem nikdy před tím neslyšel. Budeme rádi, když si ji uvaříte a napíšete nám, jak to dopadlo. Prý je dobrá
i na kocovinu.
SUROVINY (4 PORCE)
• vývar z uzeného masa povařeného s 1 cibulí 1 litr
•
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papriková klobása (čabajka
apod.) 1 ks
smetana ke šlehání (33 % tuku)
60 ml
hladká mouka 1–2 lžíce
vejce uvařená natvrdo 4 ks
čerstvý křen nastrouhaný,
(nebo sterilovaný)
pažitka
sůl a čerstvě mletý pepř
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Zbyněk Němeček
Samaritán
Dům patrový – na rozcestí.
Kdo komu tam, ač není pán
- nosí z nebe štěstí?
S čistotou, a občas ochotou
právě tam se člověk potká…
Pokud pavouk své sítě utká.

Samaritán – žádný pán; tam
všichni muži rovni jsou!
Ovšem pozor – léta jdou
Krok za krokem,
peníze – občas bokem!

POSTUP
1. Ve vývaru nechte povařit na
kolečka nakrájenou cibuli
a klobásu asi 15 minut. Vmíchejte smetanu rozmíchanou
s moukou a opět nechte alespoň 10 minut povařit.
2. Do talířů nebo misek vložte
na kousky nakrájené maso,
nakrájené natvrdo uvařená
vejce a zalijte polévkou.
3. Ozdobte nastrouhaným křenem a nakrájenou pažitkou
a je-li třeba (vývar z uzeného
bývá dost slaný), polévku osolte, opepřete a snězte.
zdroj: https://fresh.iprima.cz
Mgr. Vlastimil Paciorek TPS

kousek uvařeného uzeného
masa

recept

...a na závěr ještě poezie

13

Přejeme vám
radostné prožití
velikonočních svátků

SAMARITÁN
SLUŽBY PRO LIDI
BEZ DOMOVA

