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Úvodník
Vážení čtenáři,
snad se nestane zvykem, že co
nové číslo magazínu Samaritán, to
nová epidemiologická vlna.
Chceme Vás tedy povzbudit a podpořit tímto číslem magazínu, třeba
i fotkami našich kolegů v duchu
„Máme rádi Česko“. Dopředu též
děkujeme všem, kteří jakoukoliv
formou pomáhají, a to třeba i tím,
že šíří pozitivní náladu kolem
sebe.
V rámci střediska Samaritán
zažíváme krásné kulaté výročí
deseti let naší dluhové poradny
Samaritán. Její jedinečné zaměření zabývat se primárně dluhovou
problematikou bylo v jejím začátku zcela unikátní. Postupem času
s nárůstem a medializací dluhové
problematiky vyrostla řada dalších
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slovo vedoucího

poraden s tímto zaměřením.
Poradna získala díky této dlouholeté službě velké zkušenosti, které
aktuálně nabízí dalším klientům.
Díky této odbornosti může velmi kvalitně a efektivně pomáhat
lidem v dluhové nouzi.
Velmi děkujeme jejím pracovníkům za to, že vykonávají tuto složitou ale užitečnou práci a přejeme
jim, aby měli dostatek energie
a optimismu i do dalších let.
V rámci pobytových služeb se
snažíme o stabilizaci a informovanost našich klientů a zároveň jsme
si vytvořili samostatný postup pro
případ výskytu onemocnění v našich službách. V terénu pak začala
diskuze a spolupráce o možnostech terénní práce pro osoby bez
domova ve městě Kroměříž.
Příjemné zamyšlení i čtení a plnou
sílu na vše nadcházející.
Mgr. Aleš Jaroš – vedoucí SSLD

Údržba ADS
Přes letní měsíce proběhla údržba
Azylového domu Samaritán. Byly
vymalovány kompletně všechny
pokoje uživatelů služby a veškeré

společné prostory. Dále pak byl
obnoven nátěr zárubní dveří a zábradlí. Do prací na údržbě prostor
Azylového domu se výrazně zapojili
i sami uživatelé služby. V údržbových pracích se pokračuje i na dále.
Aktuálně je v pořadí nátěr a obnova
dveří.
Ozonátor
Charitě Otrokovice se podařilo
získat ozonátor na dezinfekci vnitř-
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ních prostor. Díky tomu to přístroji
můžeme pravidelně provádět kompletní dezinfekci prostor našich
služeb a tím tak zvýšit bezpečnost
našich uživatelů a pracovníků před
nákazou nemoci Covid – 19.
Housing First
Pracovnicí našeho Azylového domu
Samaritána a Noclehárny Samaritán se dne 29. 9. 2020 zúčastnili
workshopu na téma Housing First.
Daný workshop pořádalo město
Otrokovice v prostorách městského
úřadu. Město Otrokovice, jako jedno z mála v našem regionu, se velmi

aktivní angažuje v problematice
dostupného sociálního bydlení pro
lidi, kteří se ocítili v tíživé životní
situaci, která je zapříčiněná ztrátou
bydlení. Workshop vedla paní Alena
Augustová z Platformy pro sociální
bydlení a předala nám své zkušenosti a znalosti z praxe.

události
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Řešíme dluhy již 10 let
Jak již bylo uvedeno v úvodníku
magazínu, v tomto roce slaví naše
poradna výročí deseti let poskytování služby. Jako zajímavost a oslavu

Terén v Kroměříži?
Rozběhlo se jednání a spolupráce se
sociálním odborem města Kroměříž
o možnosti rozšíření naší činnosti
terénní práce pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením, tedy pro lidi
bez domova zjevné i ty skryté. Společnou ambicí, by pak byla aktívní
práce našeho terénního pracovníka
pro tuto cílovou skupinu přímo
v tomto městě.

výročí, jsme chtěli uspořádat seminář pro odbornou veřejnost, ve kterém bychom společně s poradcem,
soudcem, insolvenčním správcem
a exekutorem hodnotili, co se za 10
let v dluhové problematice událo.
Bohužel další vlna Covidu nám tyto
plány zrušila a tak se o seminář pokusíme v příznivějším období.

Valašská návštěva
Tým terénního služby pro lidi bez
domova, byl na zkušenou v blízkém
městě Valašského království na

Seminář práce s motivací
Společně s celým týmem SSLD jsme
stihli zrealizovat seminář od společnosti Tudy-Tam na téma motivace
a hranice služby při práci s klientem.
Jednalo se o velmi povedené setkání,
které věříme, že nám pomohlo si
osvěžit a posunout i naše dovednosti
k práci s našimi klienty.
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Vsetíně. Kolegové ze sociálních služeb ELIM, se s námi velmi ochotně
podělili o jejich zkušenosti a v krátkosti jsme měli možnost se seznámit
s jejich terénem.

Jak se bydlí našim bývalým
klientům
Zrovna včera to byly dva roky
co se bratři Jiří a Jan odstěhovali
z azylového domu do vlastního
pronajatého bytu. Na Azylovém
domě bydleli od prosince roku
2015, kdy přišli v exekuci o dům
po rodičích. Tenkrát těsně před
Vánocemi přišli na azylový dům
jen se dvěma taškami. Jiří pracoval
a staral se o svého bratra, který
měl následkem mrtvice špatný
zdravotní stav. Symbolicky se
společně setkáváme v prostoru
azylového domu, abychom za-
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vzpomínali na těch 5 let od našeho
prvního setkání a já zjistila, jak se
jim v novém domově vlastně žije.
Dva roky již bydlíte ve vlastním
bytě. Jak se vám žije?
Nooo tak bráchu to štve. Byl rád,
že může chodit pomáhat do dílny
a nebyl tak sám. Je to takový nezvyklý. I tím, že už jsem taky doma
v důchodu. Tak si pomalu zvykám.
Když jsem byl v práci, tak jsem to
moc nezaznamenal.
Jak probíhá váš den?
Jdeme si ráno na pivo. Do obchodu
a na pivo. Já si vsadím na nějaký
ten zápas a pak dojdeme domu
a poobědváme. Pak lehneme k televizi a hotovo. Sledujeme hlavně
sport. Odpoledne už nikam nechodíme. Občas se potkáme se sousedama. Bydlí tam aj kolegové z práce.
Jinak je tam klid.
A jak máte velký byt?
Garsonka. Velkej pokoj, kuchyň
pěkná, všechno v novotě.
Kolik vás vlastní bydlení stojí?
Noo teď nám to zvedla o 200kč.
Takže s elektrikou 9500kč, to je síla.

interview
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Brácha má jen ten příspěvek tak,
když peníze nejsou, tak se nikam
nechodí. Ale on bez cigarety nevydrží. Kupujeme hlavně jídlo.
Je lepší bydlet ve svém než na Azylovém domě?
Lepší, lepší… noooo tak je to takové
volnější. Když jdeme třeba na to
pivo, tak nemusíme třeba jako
dýchat a potom sedět na „trestné“.
Ale jinak já sem tady byl spokojený,
moc. Vy jste nám pomohli strašně
moc. Hlavně vy s Petrou. A mě teda
taky paní Mikulášková z dluhové
poradny. Hlavně ten příspěvek pro
bráchu a ty dluhy, že jsem splatil.
Byla to těžká doba no, ale tak vydrželo se to.
A co plánujete na Vánoce?
No tak jak každé Vánoce. Po Vánocích zase zbachratím to je jasný.
Cukroví nějaký. Co se jídla týče, to
se nedržíme, nebojte. Jen mě nebaví
vařit.
ptala se Mgr. Veronika Netušilová
Azylový dům Samaritán
Oddlužení opatrovance
Na jaře tohoto roku byl pracovník
poradny v Otrokovicích kontakto-
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ván pracovnicí oddělení sociální
práce MěÚ Kroměříž, paní D. F.,
kvůli řešení zadluženosti člověka,
který je jejich opatrovancem. Zají-

mala se, zda by bylo možné uvažovat o jeho vstupu do oddlužení.
Práce s tímto typem klientů má
svá úskalí. Při jednání s klientem,
který má opatrovníka a případném
dalším řešení jeho zadluženosti, je
třeba pamatovat na to, že je nutné
zjistit rozsah opatrovancových
omezení. Zda tedy může uzavírat
smlouvy a jestli může nakládat
s finančními prostředky a rozho-

dovat si o nich. Pokud má tyto věci
omezeny soudem a tomuto člověku
byl jmenován opatrovník, kterým
může být fyzická osoba, nebo třeba
i město, lze s tímto klientem uzavřít
smlouvu o poskytování sociální
služby pouze za účasti opatrovníka
(nebo osoby pověřené výkonem
opatrovnictví). Všechny plánované
úkony při řešení zadluženosti pak
musí taktéž odsouhlasit opatrovník,
který se účastní i jednotlivých jednání. Povětšinou je lidem omezeno
nakládání s finančními prostředky
a způsobilost k právnímu jednání.
Opatrovanec tak sice pobírá např.
starobní důchod, avšak hospodaří
mu s jeho finančními prostředky
opatrovník. I kdyby opatrovanec
chtěl řešit své dluhy sám a požádat
třeba o povolení oddlužení, nebude
žádné jeho konání platné, pokud
s tím nevysloví souhlas opatrovník.
Opatrovník tak musí například
zplnomocnit Charitu Otrokovice
k sepisu a podání návrhu, nebo
i spolupodepisovat čestná prohlášení, která se přikládají k návrhu na
povolení oddlužení.
Oproti řešení zadluženosti běžného
klienta se zapojením mezistupně,
kterým je opatrovník, celý proces
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o něco zpomaluje. Musím však říci,
že má zkušenost s opatrovníky je
dobrá a snaží se napomáhat k rychlejšímu řešení situace.
Po sepsání návrhu na povolení
oddlužení je tento dokument předán
opatrovníkovi, který jej přepošle
k opatrovnickému soudu, aby od něj
získal souhlas k nakládání s finančními prostředky opatrovance. To
opět nějakou dobu trvá. Po nabytí

právní moci rozhodnutí opatrovnického soudu je možné odsouhlasený
návrh na povolení oddlužení podat
insolvenčnímu soudu.
Oddlužení opatrovance je sice
složitějším a delším procesem, ale
v zásadě možné je.
Mgr. Milan Sedlář
Dluhové poradenství Samaritán
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VZPOMÍNKA NA LÉTO

tady se nám líbilo
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Lenivé podzimní kuře

Milí čtenáři,
protože si musíme posílit imunitu,
je potřeba jest hodně masa a neplítvat energií zbytečným pohybem.
Kromě masa jsou zdravé samozřejmě aj koláče a buchty, na to nezapomínejte.
Suroviny
1 kuře,
1/2 dýně hokaido,
2 střední cibule,
brambory,
sůl, pepř, čerstvý rozmarýn,
a tymián
1 dl oleje,
česnek (nemusí být)
Postup
Připravíme větší bábovkovou formu, otvor v prostředku zakryjeme
alobalem, který pomastíme.
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Do misky nalijeme olej, přidáme
nasekané bylinky, prolisovaný česnek, osolíme, opepříme a promícháme. Marinádou potřeme kuře
zvenčí i zevnitř a necháme chvilku
odležet.
Mezitím oloupeme brambory
a cibuli a nakrájíme na kousky.
Dýni rozkrojíme a vyndáme jen
semínka, hokaido se loupat nemusí. Nakrájíme také na kousky.
Všechnu zeleninu vložíme do
formy, zalijeme zbytkem marinády
a promícháme.
Na střed bábovky napíchneme
kuře - nepodléváme.
Pečeme na horkovzduch na 170°C
podle velikosti kuřete asi 60 - 80
minut, v průběhu pečení formou
alespoň 2x otočíme, aby se nám
opekla rovnoměrně kůžička do
křupava.
Posypeme čerstvými bylinkami
a podáváme. Můžeme na závěr
přidat kousek čerstvého másla.
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
zdroj: www.toprecepty.cz

...kotě je solidní, nervy vám uklidní
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Přejeme vám
krásný podzim

SAMARITÁN
SLUŽBY PRO LIDI
BEZ DOMOVA

