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Úvodník
plní sil a odhodlání po letních prázdninách se pomalu
loučíme s létem a podzim nás
nehostinně vítá tmavými a sychravými rány. Odměnou však
je pozvolna barvící se krajina.
Letní měsíce s sebou přinesly
nového sociálního pracovníka
do dluhové poradny Samaritán
v Otrokovicích a také úspěšně
schválený projekt, který nám
od nadcházejícího roku, umožní rozšířit službu o nového
„dluhaře“ ve Zlíně. Věříme, že
se tak povede lépe uspokojit
poptávku pro naše uživatele.
S přicházejícím podzimem
pracujeme na plánu a přípravě zimního provozu tzv.
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slovo vedoucího

„seďárny“, bohužel nám ale
okolnosti nepřejí. Seďárna by
měla sloužit jako ochrana před
prochladnutím a zdravotními
potížemi v mrazivém období
pro ty, kteří nemají kam jít.
Přesto, že jsou všechny strany
(Charita Otrokovice, Město
Otrokovice i Úřad Práce ČR)
nachystány projekt realizovat,
nedaří se zajistit pracovníky,
kteří by uskutečňovali provoz
buňky. Vypadá to tedy, že „seďárna“ zůstane v letošním roce
uzavřena. Konkrétní situace
budeme řešit individuálně dle
možností.
Srdečně Vás zvu k pročtení
článku, který vychází z rozhovorů, jež realizovali naši
pracovníci s uživateli terénní
služby Samaritán. Povzbuzující
zprávou je svatba těchto uživatelů, která způsobila zpestření
na radnici ve Zlíně.
Přeji tedy novomanželům
i Vám všem, hodně síly do
podzimního období a pevné
zdraví.
Mgr. Aleš Jaroš – vedoucí SSLD

Personální změna v dluhovém
poradenství
V průběhu tohoto léta došlo
k personální obměně
v našem
pracovním
teamu ve
službě Dluhové
poradenství
Samaritán. Na
místo naší kolegyně Veroniky
Slaměnové, která působila
v kanceláři dluhové poradny
v Otrokovicích, nastoupil nový
pracovník Mgr. Milan Sedlář.
Blíže se s ním můžete seznámit
v dalším článku v tomto čísle
magazínu Samaritán.

Děkujeme!
Od nadačního fondu Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové obdržel náš Azylový
dům Samaritán finanční dar

Samaritán

ve výši 20 000 Kč, za který
bylo zakoupeno 15 matrací pro
uživatele našeho azylového
domu. Tímto bychom chtěli
velmi poděkovat Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové
za jejich podporu a štědrý
finanční dar.

Seďárna se možná neotevře
V letošním roce je provoz
tzv. seďárny v Otrokovicích
nejistý, neboť aktuálně jsou
obtíže s jejím personálním
zajištěním. Jedná se o službu,
kterou zřizuje v zimních
měsících město Otrokovice
ve spolupráci s Charitou
Otrokovice. Daná služba
poskytuje v zimním období
lidem bez domova možnost
přečkání mrazivé noci v teple
a snaží se tak předejít jejich
umrznutí.

události

3

magazín
Už víme, jak na to!
Ve dne 30. 9 a 1. 10. 2019
proběhlo v prostorách
Azylového domu Samaritán
školení pracovníků všech
služeb střediska Samaritán
v oblasti komunikace
s agresivním klientem.
Školitelem byla paní Martina

Zikmundová z České asociace
streetwork, která nám
předala své bohaté zkušenosti
a znalosti ze své praxe.
Pomáháme s oddlužením
- Dluhové poradenství
Samaritán
Na úvod bych chtěla
připomenout, že jsme služba,
která existuje bezmála deset
let a byla vlastně svého druhu
jedna z prvních dluhových
poraden. Snažíme se pomoci
mladým lidem, matkám na
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mateřské, pracujícím občanům,
důchodcům, pokud se dostali
do kolotoče dluhů. Sice
nemáme kouzelnou hůlku, ale
pro každého se snažíme najít
nejvhodnější způsob řešení
jeho dluhové, situace. Trochu
nám v pomohla i novela
insolvenčního zákona, kdy
do oddlužení může vstoupit
mnohem více žadatelů a která
platí od 1. 6. 2019. Od tohoto
data se zrušila podmínka
pro vstup do oddlužení pro
žadatele, kteří byli schopni
splatit aspoň 30% svých
dluhů. Nyní může vstoupit
do oddlužení osoba, která
zaplatí minimálně cca 2178,–
Kč měsíčně a v případě
společného oddlužení cca

3267,– Kč měsíčně. Novela
insolvenčního zákona také
usnadňuje vstup do oddlužení

pro důchodce či osoby, které
pobírají dávky invalidního
důchodu II. a III. stupně,
jejich oddlužení potrvá jen 3
roky. Tyto změny se zcela jistě
promítly do naší práce, kdy
lze říci, že se počet žadatelů,
v poměru s loňským rokem,
podstatně zvýšil.
Na závěr ještě stojí za zmínku
uvést, že v platnost vstoupila
další novela insolvenčního
zákona platná od 1. 10. 2019,
která umožňuje oddlužení
lidem od 18 do 21 let, kteří si
dvě třetiny dluhů „přinesli“
z dětství a které jim vlastně
způsobili jejich rodiče. V tomto
případě bude oddlužení trvat
taktéž 3 roky.
Mgr. Jitka Švajdová DLP
Samaritán (Zlín)
Představení
Jmenuji se Milan Sedlář,
bydlím v Kojetíně, jsem ženatý
a s manželkou máme krásného
tříměsíčního chlapečka.
V Charitě Otrokovice nejsem
zas až tak úplně novou tváří,
spíše takovou recyklovanou.
V letech 2009 až 2011 jsem

Samaritán

zde pracoval jako terénní
sociální pracovník v terénní
službě Samaritán. Po mnoha
letech a různých pracovních
zkušenostech jsem se opět
vrátil do řad pracovníků
naší organizace, tentokrát na

pozici sociálního pracovníka
v Dluhovém poradenství
Samaritán. Jsem rád, že i po
těch osmi letech, které jsem
strávil jinde, mám možnost
stále potkávat některé kolegy,
kteří zde působili již tenkrát.
Mám radost, že i když se časy
mění, tak některé hodnoty
přetrvávají. Doufám, že se vám
všem bude se mnou dobře
spolupracovat.
Mgr. Milan Sedlář DLP
Samaritán (Otrokovice)

události
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Dotazníkové šetření u lidí bez
domova
Ve službě Terénní program
Samaritán jsme v průběhu léta
realizovali dotazníkové šetření
s lidmi, kteří jsou na ulici.
Tímto se s vámi můžeme podělit
o závěry nebo určitou reflexi nad
informacemi, které jsme štřením
získali.
Zlomovým okamžikem
u člověka, kteřý se octne
na ulici je jeho přijetí
bezdomoveckou komunitou,
kde se naučí přežít
v podmínkách ulice. K dalšímu
posílení fixace v tomto
životním stylu dochází po
úspěšném přečkání první
zimy.
Nejvýznamnější roli
v setrvávání na ulici hraje
komunita, která lidem na ulici
nahrazuje rodinu. Dále je to
alkohol, který je úzce s touto
komunitou svázán. Ten spolu
s vazbami k ostatním lidem bez
domova napomáhá vytvářet
pocit svobody a bezpečí. Lidé
v rámci komunity si vzájemně
pomáhají a podporují se.
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z terénu

Ti, kteří jsou na ulici zpravidla
nevidí velkou výhru
v ubytování na ubytovně,
ale na vizi vlastního bydlení
reagují pozitivně. Otázkou
je, jestli by unesli zátěž
odpovědností, které s sebou
bydlení v nájemním bytě
nese. Někteří se právě kvůli
neplacení nebo z důvodů
špatného chování z těchto bytů
přesunuli na ulici.
Jako překážku v tom, aby
pracovali vidí závislost na

alkoholu a exekuce. Dalším
faktorem je značně podlomené
zdraví. Je to ale individuální.
Po protialkoholní léčbě by
se celkový zdravotní stav
u mnohých zlepšil. Někteří
přiznávají, že pracovat nechtějí.
Na otázku spokojenosti se
službou TPS reagují pozitivně.
Nedokáží zformulovat
konkrétní požadavek
na rozšíření nabídky.
V odpovědích se vyskytla
kritika českého sociálního
systému, který na rozdíl od
těch západních je omezený.
Nedokáže například vždy
každému zajistit základní
potřeby a bydlení:
„Já třeba jsem byla dva roky ve
Vídni, a tam je to úplně jinak.
Třikrát denně jídlo na charitách.
Když člověk dojde, že potřebuje
někde bydlet, ještě ten den musí
pro něho sehnat to bydlení. Tady
to třeba tak není. Tady vám
řeknou, že ubytovny jsou obsazené
a nic s tím nedělají.“
Spotřeba alkoholu je denně
kolem třech litrů na osobu,
plus někdy tvrdý alkohol.
Spolu s omezeným příjmem

Samaritán

potravy to má značně
nepříznivý dopad na zdraví
těchto lidí.
Služba TPS se snaží motivovat
klienty k tomu, aby zvážili
léčbu své závislosti. Jedná
se ale o dlouhodobou cestu.
Zpravidla s léčbou souhlasí,
teprve když se u nich
vyskytnou silné zdravotní
komplikace.
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
Svatba v Terénní službě
Samaritán
Letos stejně jako v loni jsme
měli to štěstí zažít svadbu
našich klientů. Ti se snažili tyto
chvíle v rámci možností prožít
co nejslavnostněji. Podpořit
je přišlo mnoho dalších
spoluputovníků, tedy lidí
z ulice. Přejeme jim, ať spolu
vydrží!

z terénu
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Fotky z dovolené
kde jsme všude byli

Samaritán

magazín
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Jak se žije uživatelům ADS

Samaritán

Jak se žije uživatelům ADS
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Hruškový koláč s bílým
jogurtem

Milí čtenáři,
máte rádi hrušky?
…já také. Tak je zkusme využít
třeba k upečení tohoto pěkného
koláče. Všimli jste si toho, že se
v našich krajích většinou peče
z jablek? Přitom hrušky jsou
na pečení výborné. Než začnete
s přípravou, tak je nejdříve
ochutnejte. Pokud budou sladké,
ale bude jim chybět kyselinka,
tak k nim přidejte šťávu z půlky
citronu. Chuť bude mnohem lepší.
Ať se vám to podaří!
Použité suroviny
125 g bílého jogurtu
200 g hladké mouky
150 g cukru
3 vejce
3 větší hrušky
50 g mletých mandlí
60 g hrubě nasekaných ořechů
12

recept

Samaritán

70 g másla
1 lžíce prášku do pečiva
3 lžíce horké vody
cukr na závěrečné posypání
Postup
Celkový čas přípravy: 90 min
Hrušky zbavíme slupky,
omyjeme a nakrájíme na
plátky. Ušleháme si vejce
s horkou vodou, tak aby se
nám vytvořila pěna. Přidáme
cukr, bílý jogurt a rozpuštěné
vychladlé máslo. Do směsi si
prosejeme mouku s práškem
do pečiva a mandle. Vytvoříme
těsto. Formu vymažeme tukem
a vysypeme moukou. Nalijeme
polovinu těsta, rozprostřeme
polovinu hrušek, postup
opakujeme a poté dáme péct
do předehřáté trouby 40 minut
na 180°. Po vyjmutí koláče
z trouby a jeho vychladnutí jej
posypeme cukrem.
Na koláč doporučuji aplikovat
šlehačku a k němu dobrou kávu.
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
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Dobrý podzim
v krásných barvách
Vám přeje kolektiv
zaměstnanců Samaritánu
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