Červen 2020
SAMARITÁN
SLUŽBY PRO LIDI
BEZ DOMOVA

magazín

Samaritán - služby pro lidi bez domova
Moravní 936, 765 02 Otrokovice; tel.: 577 925 083

magazín

Úvodník
Vážení čtenáři,
Úvodník tohoto čísla mohl být
původně o něčem jiném, ale
koronavirus rozhodl jinak a tak
budeme psát o něm, ale i o spoustě
běžných věcí, které se dějí virus
nevirus.
Na začátku bych chtěl vyseknout
poklonu všem pracovníkům
našich služeb, jak přistoupili
k řešení náhlé situace a dokázali
se přizpůsobit. Můžu tak s hrdostí
říci, že všechny služby Samaritánu
poskytovali své služby po celou
dobu této náročné situace. A tak
naši „teréňáci“ chodili do terénu,
poradci řešili dluhy s klienty
v poradně, a pracovníci azylového
domu zajišťovali kompletní
servis pro všechny ubytované.
Do toho jsme obstarávali společně
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slovo vedoucího

s vedením Charity všechny
ochranné prostředky, krizové
plány, izolační pokoje, a jiné náhle
vzniklé potřeby.
V průběhu se nám v dluhové
poradně zaučovala nová posila ve
Zlíně. Do samostatného bydlení
nám přešli tři klienti a v terénu
jsme dokončovali testování
nouzových příbytků Iglou.
Mimořádná situace nás naučila,
že se umíme přizpůsobit a rychle
reagovat, ukázala také, že je
potřeba od ústředních orgánů
myslet na širší skupinu služeb
a napomáhat jim s řešením situace
a ochranou pracovníků i klientů.
Co neumožnila je například pěkné
a milé rozloučení s dlouholetou
vedoucí sociálního odboru ve
Zlíně Janou Pobořilovou a tak
aspoň zde: „Do důchodu Ti Jano
přejeme hodně štěstí, stálé zdraví,
ať Tě život pořád baví“.
Příjemné čtení i zamyšlení a plnou
sílu na vše nadcházející.
Mgr. Aleš Jaroš – vedoucí SSLD

Samaritán

Seznamte se s Iglou CZ
Tento nouzový přístřešek, který slouží k pobytu venku při mrazech
v zimním období. Do České republiky z Francie jej přinesl pár z Ostravy
Pavla Klečková a Manu Chilaud. Iglou je složené do minuty a díky vnitřní
izolační polyethylenové pěně a vrstvě hliníkové folie si člověk iglou vyhřívá
sám vlastním teplem.
Uvnitř se tak teplota zvedne až o 15 stupňů celsia oproti vnějším
podmínkám. Iglou je nehořlavé, voděodolné, omyvatelné a opravitelné.
„Tyto iglou pro uživatele našeho terénního programu Samaritán jsme získali
díky podpoře Zlínské firmy Spur a. s., která se výrobou přístřešku Iglou

zabývá. Touto cestou jim chceme moc poděkovat“
„Přímo v terénu budeme vyhledávat uživatele, kterým tyto iglú na zimní
období zapůjčíme. Disponujeme celkem čtyřmi kusy ve dvou velikostech.

pomoc potřebným
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Iglú jsme si sami na zahradě
Azylového domu Samaritán
vyzkoušeli, abychom našim
uživatelům mohli poradit s jejich
sestavením“
Uživatelé azylového domu získali
nové bydlení
Na začátku května tohoto roku
získali dva z uživatelů našeho
Azylového domu Samaritán nové
bydlení v městských sociálních
bytech zde v Otrokovicích
v městské části Baťov.

Pronájem v daných bytech se
uživatelům podařilo získat
v rámci programu sociálního
bydlení města Otrokovice, které
se snaží v této oblasti vyvíjet úsilí
a rozvíjet tento program. Velkou
zásluhu na získání tohoto nového
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události

bydlení mají pracovníci městského
úřadu Otrokovice, zejména
pak pan Bc. Břetislav Jančík,
který pomohl za naší asistence
uživatelům žádost o městský
sociální byt sepsat a podat. Také
ve spolupráci s naší službou se oba
byty v závěru dubna připravovaly
na příchod těchto jejich nových
obyvatel. Byty se podařilo vybavit
základním nábytkem a nezbytným
vybavením. A tak prvního
května se dva z našich uživatelů
našeho azylového domu mohli
nastěhovat do svého nového
domova a začít novou etapu svého
života. Všichni zaměstnanci naší
služby jim z celého srdce přejí,
aby byli v novém bydlení šťastní
a spokojení a dařilo se jím v jejich
dalším životě.
V tomto čísle našeho magazínu
naleznete i rozhovor s jedním
z těchto uživatelů, kterého
navštívil pracovník našeho
terénního programu a vyzpovídal
ho o tom, jak se mu v novém
bydlení daří.
Mgr. Ondřej Prchlík,
sociální pracovník

Jak se nám žilo v Charitě v době
Koronavirové
Doba epidemie sice stále trvá, ale
zatím to vypadá, že to nejhorší
máme za sebou. Počáteční zděšení,
nejistota podpořená informacemi
v médiích je za námi a nyní
se ve většině sociálních služeb
vracíme k normálnímu provozu.
Ale vraťme se do poloviny
března, kdy se začala zavádět
opatření, která nakonec zamezila
vzniku rozsáhlé pandemie v ČR.
Z počátku jsme neměli žádné
informace ani ochranné pracovní
prostředky. Vzájemně jsme si mezi
službami vypomáhali, vyráběli
roušky, sháněli po známých další
vybavení, dezinfekce. Do několika
dnů jsme se stihli zásobit těmi
nejdůležitějšími ochrannými
pomůckami. Následně jsme
obdrželi pomoc od Zlínského
kraje a dalších dárců.
Tvorba a aktualizace různých
krizových plánů a doporučení
pro zaměstnance a klienty našich
služeb byla na denním pořádku.
Neustále jsme získávali nové
a nové informace. Byly ovšem
služby, na které se zapomínalo.
Terénní službu pro rodiny

Samaritán

s dětmi nám radši uzavřeli úplně.
Co máme dělat ve službách
pro lidi bez domova, jako jsou
azylové domy, noclehárna,
terénní program nebo jak
postupovat v odborném sociálním
poradenství nám konkrétně neřekl
nikdo. Nejvíce nás tížily azylové
domy. Proto jsme dopisem oslovili
Státní zdravotní ústav a Asociaci
poskytovatelů sociálních služeb.

Během několika dnů se nám
dostalo odpovědí a mohli jsme
nastavit opatření i v těchto
službách. Dodnes si myslíme,
že na základě našeho dopisu
s konkrétními praktickými dotazy
metodiky vznikly.
Hlavně díky všem opatřením
a také testování pracovníků
a některých klientů se nákaza do
Charity Otrokovice nedostala.
Tímto jsme nemuseli realizovat
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krizové plány v praxi. Nicméně
jsme stále připraveni pro případ,
že se situace zhorší.
Mgr. Tomáš Bernatík, zástupce
ředitele Charita Otrokovice
Dluhové poradenství Samaritán
je tu i pro Vás

Již 10. rokem funguje
v Otrokovicích a ve Zlíně sociální
služba Dluhové poradenství
Samaritán, kterou poskytuje
Charita Otrokovice. Za tuto již
poměrně dlouhou dobu dokázali
pracovníci poradny pomoci
dlouhému zástupu lidí, jejichž
problémy měly společného
jmenovatele – dluhy. Oněch 10 let
s sebou přineslo nejen obrovské
množství lidských příběhů, v
nichž se původně zoufalá situace
podařila postupně změnit na
naději v důstojný život bez dluhů,
ale také poměrně zásadní změny
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naše služby

v legislativě, týkající se oddlužení,
exekucí apod.
Po poslední takové změně –
novele insolvenčního zákona –
účinné od 1.6.2019 se pracovníci
poradny setkali s velkým zájem
klientů o vstup do oddlužení.
Sepsat a podat návrh na povolení
oddlužení však nemůže jen tak
někdo. Tuto možnost má na
základě akreditace podle zákona
§ 182/2006 Sb. služba Dluhového
poradenství Samaritán stejně jako
advokát, notář, soudní exekutor,
nebo insolvenční správce. Ti však
mají podání návrhu na povolení
oddlužení zpoplatněno částkou
4 840 Kč s DPH u jednotlivce
a 7 260 Kč s DPH u společného
oddlužení manželů. Dluhové
poradenství Samaritán tuto
službu poskytuje, stejně jako
jiné akreditované osoby, pro
své klienty bezplatně. Byť není
služba Dluhového poradenství
Samaritán pouze úzce zaměřena
na zpracovávání Návrhů na
povolení oddlužení, lze bez obav
říci, že právě o tuto činnost mají
naši klienti největší zájem.
Mgr. Milan Sedlář,
sociální pracovník

Také Terénní program Samaritán
je tu i pro Vás
…tedy pokud vás z vašich problémů
nevyseká kolega Mgr. Milan
Sedlář z Dluhového poradenství
Samaritán. Když vám například
nepovolí oddlužení, protože jste líní
a nechodíte do práce. Když dědictví
po babičce je zatím v nedohlednu,
protože babička požívá jen raw
stravu z vlastní zahrádky a cvičí
aerobic, potom už nám nic nebrání
zvolat: „vítejte a ještě jednou,
vítejte“! Tady se naše cesty střetávají.
Od té chvíle vás budeme doprovázet

Samaritán

na vaší cestě, často až do konce.
Pro nejoblíbenější uživatele služby
máme připraveno i místo v charitní
hrobce. Ale nepředbíhejme, nyní vás
čeká ještě dlouhá cesta, (nejméně
jeden rok). Těšíme se na vás!
Sociální služba TPS začala pracovat
pro potřebné na jaře roku 2006.
Vznikla jako navazující projekt
Azylového domu Samaritán
v Otrokovicích.
Působíme na území Otrokovic
a Zlína. V minulosti jsme měli
detašované pracoviště ještě
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v Holešově. Tam jsme ale bohužel
museli její provoz ukončit.
Našimi klienty jsou lidé, kteří se
ocitnou v krizové situaci spojené
se ztrátou bydlení nebo jim toto
bezprostředně hrozí. Mezi takové
lidi bez domova se počítají ti, kdo
přespávají venku, ve squatech,
zahradních chatkách, ale také ti,
kteří nouzově bydlí u známých
a na ubytovnách. Tady musíme
konstatovat, že veřejnost často
nesprávně spojuje bezdomovectví
jen s tím zjevným, kdy vidí
popíjející jednotlivce nebo skupiny
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posedávat v parcích a u obchodních
center. Nutno říci, že ti, kteří jsou
vidět, tvoří jen malou část těch,
kteří jsou ztrátou domova zasaženi.
Je někdy smutné, že právě ti, kteří
jsou vidět, dělají špatné jméno i těm
ostatním, kteří si zaslouží podporu
a někdy i obdiv.
Příčin, proč lidé končí na ulici
je celá řada. Velmi často jsou to
dluhy, rozvod, úmrtí partnera,
kdy už člověk není schoppen sám
platit veškeré závazky. Dále je to
samozřejmě špatný zdravotní stav
a ztráta zaměstnání. Většinou je

to ale mix několika příčin. Tyto
okolnosti krize našich klientů jsou
velice závažné a je obtížné se z nich
probojovat zpět do normálního
života. U mnohých se to nikdy
nepodaří. Co se ale podařit může, je
jejich zlou situaci zmírnit a zabránit
jejímu zhoršování.
Proč těmto lidem na okraji
společnosti vlastně pomáháme?
Na prvním místě jsme přesvědčeni,
že pomoc si zaslouží každý člověk.
Žijeme v době, kdy si společnost
uvědomuje, že je potřeba chránit
přírodu, pomáhat rostlinám,
živočichům, dokonce chráníme
i skály – neživé kamení, a lidem,
kteří se octnou na dně bychom
pomáhat neměli? Je smutné, že
mnoho lidí si přesně toto myslí.
Věřím, že práce naší služby má ve
vyspělé společnosti své oprávněné
místo, a že se nám bude dařit i do
budoucna dělat život druhých
lepším.
Mgr. Vlastimil Paciorek,
Terénní program Samaritán

Samaritán

onemocnění, vyděsila slova pana
vedoucího: „Holky, přivezu vám
šicí stroje a budete šít roušky.“
Po ranní poradě jsme náhle
věděly, že v nadcházejících dnech
nic nebude jako dřív. V prvotní
fázi jsme nejprve pod taktovkou
pana vedoucího pronikly do
tajů fungování šicího stroje.
Po počátečních nejistotách
a prvních výtvorech jsme se roušku
po roušce zlepšovaly. Protože
téměř ze dne na den se tyto
ochranné pomůcky staly povinnými
a zároveň nedostatkovými, se do šití
zapojili všichni pracovníci a také
mnozí rodinní příslušníci. Naše

Nouzový stav mnohé z nás vybavil
do života novými dovednostmi
V době vyhlášení nouzového
stavu nás, více než myšlenka na

stále se rozvíjíme
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zejména jejich partnerky.
Krizový plán. Aneb co když přijde
COVID - 19?
Museli jsme být připraveni na vše,
protože otázka, „Co když někdo
onemocní?“, visela ve vzduchu.
V rámci preventivních opatření
se z kanceláře sociální pracovnice
vybudoval karanténní pokoj. Řešena
byla také otázka nepřetržitého
zajištění provozu služby, což
znamená, že by zde pracovníci
bydleli, protože velká většina našich
uživatelů spadá do vysoce rizikové
skupiny osob seniorského věku.
manufaktura jela na plné obrátky
a během pár dní se nám podařilo
vybavit ochrannými prostředky
nejen všechny uživatele azylového
domu, ale dostaly se za pomoci
pracovníků terénní služby i lidem,
kteří žijí přímo na ulici.
Z důvodu zvýšených hygienických
opatření a neustálého vyvařování
roušek jely pračky a sušičky bez
přestávky. To v praxi znamená,
že tyto pekelné stroje se staly
neodmyslitelnou součástí i nočních
směn našich kolegů. A nebudeme
lhát, že pro některé jsou to nově
nabyté dovednosti, které ocení
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Samaritán

těm, kteří oceňovali naši práci a podporovali nás.
Mgr. Veronika Netušilová, Mgr. et Mgr. Eliška Marčíková,
sociální pracovnice ADS
Hurá, mám vlastní byt!
rozhovor s bývalým klientem
Jaké byly Vaše první pocity, když jste přišel do svého nového bytu?
Já jsem byl úplně v šoku. Já jsem přišel a zůstal jsem úplně hledět, protože
je to opravdu perfektní. Věšák tam mám, zrcadlo, aj postel jsem tam měl,
povlečení tam mám dvoje. Kromě nějakého křesílka a konferenčního stolku
tam mám úplně všechno. Třeba pračku mě sehnal p. Jaroš, to je úplně
perfektní. Časem si aj televizi seženu, ale zatím mám rádio, to mi stačí.
Kdy jste měl naposledy svůj vlastní byt?
...to bude už dlouho… asi 20 let.
A návštěvu jste už tady měl?
Ne, to ne, to nikdy. Podepsal jsem, že tady nebudu nikoho ubytovávat, a tak
tu nechci raději ani návštěvu, ať nemám problém. Hned jednu z prvních
nocí na mě o půl druhé v noci zkoušel někdo zvonit, ale já sakra, kdo to
může být, však já tam ještě nemám ani jmenovku. Tak jsem si hlavu zakryl
polštářem a spal dál. Někdo asi zkoušel, jestli tam může přespat…

S odstupem času si uvědomujeme,
že nám tato situace ukázala, jak
důležité je být dobrý týmem a držet
při sobě.
V neposlední řadě chceme
poděkovat všem, kteří nám poskytli
nejen materiální pomoc, ale také

Ještě jsem chtěl říct, jak jste se ptal k tomu prvnímu dojmu, když jsem tam
přišel, tak co mě ale nejvíc dojalo, tak že tam byl natažený špagát a tam
napsané „Vítejte doma“. Já jsem zůstal hledět… mě to připomnělo, jak
jsem byl asi dva roky po vyučení, a dělali jsme v Ostravě. Delší dobu jsem
se nedostal domů, a jak jsem se potom vrátil, tak otec říkal: „synku, vítej
doma!“ a to mě to připomnělo a byl jsem úplně dojatý.
ptal se Mgr. Jakub Vítek
Terénní program Samaritán

interview
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Rozloučení v terénu
Na hřbitově v Malenovicích jsme
se rozloučili s naším dlouholetým
klientem Radkem. K tomuto došlo
až po několika měsících od jeho
úmrtí, protože v době karantény
bylo omezeno shromažďování.
Radek zemřel na následky zranění,
když bránil svoji manželku. Celá
věc je o to smutnější, že vloni oslavil
svatbu se svou manželkou, která je
také uživatelkou služby TPS. Byli
spolu šťastní, i když žili „na ulici“.
Na rozloučení přišli jeho nejbližší
kamarádi, manželka a pracovníci
terénního programu. Obřad vedl
kněz Otec Obšivan, který je ve Zlíně

na roční misii, a v minulosti již
pracoval s vězni i lidmi bez domova.
Na Radka nikdy nezapomeneme.
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
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Těstoviny se zeleninou a fazolemi

Samaritán

paprika, mladá cuketa, rajčatový
protlak 80 g, olej, bazalka, sůl,
pepř, cukr, špetka skořice.
Postup
Těstoviny uvaříme podle návodu.
Nakrájíme cibuli na drobno,
zeleninu na kostky. Cibuli a česnek
necháme zpěnit na oleji.

Milí čtenáři,
protože jste si na začátku
karantény namamonili zásoby
těstovin a konzervy s fazolema,
včíl to na vás čučí ze všech skříní,
aj z botníka, přicházím k vám
s nabídků poctivého oběda.
Konečně možete neco z teho minůt.
Suroviny
300 g těstovin - vrtule (když
nemáte vrtule, použijte Pene,
když nemáte Pene, tak tam
dejte kolínka, když nemáte
kolínka, nalámejte si špagety
na dvou centimetrové kousky,
ale s přesností na 2 desetiny
milimetru, jinak to nemá cenu),
dále 2 konzervy fazolí v pikantní
omáčce (třeba červené a světlé)
1 cibule, 2-3 stroužky česneku
na plátky, červená paprika, žlutá
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Přihodíme zeleninu a restujeme,
aby byla na skus. Vmícháme
protlak a necháme orestovat.
Zředíme ho trochou vody
z těstovin.
Přisypeme fazole a společně
prohřejeme. Dochutíme a na
závěr smícháme se scezenými
těstovinami.
Néni to špatné, co? Lepší, než kečup.
A děckám možete těstoviny polit
máslem a posypat kakaem. Tak to
dělá moja, ale to jsem nikdy
neochutnal.
Nezapomeňte, že vaříme česky, ale
dokonale!
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
zdroj: www.toprecepty.cz

...a na závěr ještě polednice
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Přejeme vám
krásné léto

Zákoutí na zahradě azylového domu zve k odpočinku a meditaci

SAMARITÁN
SLUŽBY PRO LIDI
BEZ DOMOVA

