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Slovo vedoucího
Vážení čtenáři, když jsem začínal
úvodník k poslednímu číslu časopisu
Samaritán, které vyšlo v dubnu, tak
jsem konstatoval, že končí zima. Nyní
s propoceným oblečením konstatuji
příchod teplých letních dnů, které pro
uživatele našich služeb (především
Terénní program Samaritán a Noclehárnu Samaritán) znamenají vždy
příjemnější období, jelikož se nemusí
příliš starat o to, kam složí hlavu
k noclehu. Přesto musím s podivem
konstatovat, že jsme ve službě Azylový
dům Samaritán v měsíci červnu
podpořili 8 nových uživatelů služby.
V posledním období sledujeme nárůst
zájemců a uživatelů našich služeb,
k čemuž zřejmě zásadním způsobem
negativně přispěla hospodářská krize.
Proto jsme se zaměřili i na prevenci
a začali s realizací služby Dluhové
poradenství Samaritán. Tato služba
vedená jako odborné sociální poradenství je dalším střípkem v mozaice
služeb Samaritán – služby pro lidi bez
domova. Snažíme se tak o komplexní
přístup k problematice bezdomovectví, jelikož sledujeme, že stále více lidí
má problémy se splácením svých
pohledávek vůči věřitelům.
Tento náš nový projekt je zatím ve fázi,
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kdy si získává své uživatele a pracovníci
služby se orientují v problematice.
K tomu výrazně přispívají zkušenosti
z minulosti a osobnost právníka, který
se podílí na realizaci služby. Jsem rád,
že můžu konstatovat, že již uživatele
doprovázíme při nejobtížnějším úkonu
a to vyřizování tzv. „osobního bankrotu“.
Uplynulé období bylo spojeno i s jednou nepříjemnou událostí, která
zasáhla do života mnohých lidí v celé
Evropě, a to povodněmi. Povodňová
vlna se plížila také kolem centrály
Samaritán – služby pro lidi bez domova
na Baťově. Budovu, ve které nyní
sídlíme, jsme získali po povodních
v roce 1997, kdy byla zatopena.
S obavou jsme sledovali stav hladin řek
Moravy a Dřevnice, nicméně až na
ucpanou kanalizaci, kterou jsme museli
následně nákladně opravit, jsme
povodně přežili bez úhony. I když jsme
si prožili velmi „voňavé“ období.
To ovšem nemohou konstatovat
uživatelé naší terénní služby. Dvě
chatrče, které si uživatelé vystavěli na
soutoku řeky Moravy a Dřevnice
v Otrokovicích, byly kompletně
zatopeny, a tak se do pomoci při
odklízení škod zapojili jak terénní
pracovníci, tak uživatelé služby
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Azylový dům Samaritán.
V měsíci květnu začala další významná
aktivita, která do budoucna ovlivní
chod Azylového domu Samaritán.
Na začátku loňského roku jsem čtenáře
informoval o podání projektové
žádosti na podporu pracovního
začleňování lidí ve věku nad padesát let
na trh práce. Po schválení a přes
několik zdržení jsme začali s realizací
projektu v měsíci květnu. To bohužel
s sebou přineslo několik personálních
změn. Sociálně-terapeutický pracovník
Mgr. Aleš Jaroš se stal koordinátorem
projektu, který nese zkrácený název
Pracovní aktivizace. Jeho místo zaujal
Bc. Marek Procházka, který se zároveň
stal od června novým zástupcem
vedoucího SSLD. Jeho místo rozvojového pracovníka zaujal p. Zdeněk
Čech. Bohužel nás opustila dlouholetá
vedoucí pracovně-resocializačního
programu Bc. Miloslava Novotná,
která změnila své působiště. Tímto
bych jí chtěl poděkovat za práci, kterou
pro ADS odvedla, především při
rozvoji tzv. „kreativní dílny“.
V době, kdy píšu tento úvodník, se mi
do rukou dostal dotazník od realizačního týmu projektu Poskytování služeb
sociální prevence ve Zlínském kraji.
Jsem velmi rád za tento vstřícný krok,
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který by měl vést k odstranění některých nesrovnalostí při stávající realizaci
a nastavit další pokračování tohoto, pro
sociální služby prevence, zásadního
zdroje financí potřebných pro zajištění
kvalitní péče o uživatele služeb.
Závěrem chci všem popřát příjemné
chvilky strávené při letních dovolených, které si, jak všichni víme, velmi
zasloužíme, jelikož práce s lidmi
v nouzi je velmi psychicky namáhavá.
Tak ať se všem podaří načerpat nové
síly, které v budoucnu vydáme ve
prospěch potřebných.
Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí SSLD
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Duchovní zamyšlení
Uzdravující společenství
Již více než pětadvacet let se snažím
pomáhat lidem ke změně. Za tu dobu
jsem získal pověst úspěšného poradce.
Jsem hluboce vděčný za to, jak mnozí
vypovídají o tom, že jsem měl významný podíl na jejich směřování k větší
radosti a svobodě. S pocitem uspokojení jim věřím.
Již dlouho však cítím, že něco chybí,
a to jak v mém chápání pomoci
druhým, tak v mém úsilí uplatňovat
toto chápání na můj vlastní život.
Samozřejmě očekávám, že do hrobu
půjdu se stejným pocitem – dokud
nedojdeme do nebe, v našem chápání
pravdy bude vždycky něco chybět – ale
naléhavé vědomí mezer a nedostatků,
které nás nutí pokračovat v cestě,
bychom neměli opomíjet.
Jeden můj bývalý student mi nedávno
řekl: „Sleduji jak můj soused chodí
každý den běhat, jezdí na kole, pouští se
svými dětmi draka a v sobotu dopoledne myje své auto – a kladu si otázku nad
svým vlastním životem. S tím množstvím informací, které jsem vstřebal,
dokážu ve svých myšlenkách pronikat
tak hluboko, že jsem schopen zkoumat
napětí mezi mnou a mou ženou,
zatímco Jim se svou manželkou běží po
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své trase v parku. Jim je podle tvých
měřítek typický křesťan podle jména.
Čtu si Žalm 73, abych se přesvědčil, že
já jsem přišel na něco důležitého a on
ne. Ale někdy o tom pochybuji.“
Jen částečně ironicky jsem mu odpověděl: „Možná Jim vidí život lépe než
my.“ Upřímně řečeno už mě unavuje
neustále se soustředit na problémy.
Nestává se nám západním křesťanům,
tak zhýčkaným pohodlím moderní
civilizace, že někdy oslavujeme
problémy a nosíme zkoušky jako
vyznamenání, místo abychom si
radostně hleděli dobrých věcí od Boha
a těšili se z toho, když se nám dostane
„té cti, (abychom) nesli potupu pro
jeho jméno“ (Skutky 5, 41)?
Možná že být křesťanem obnáší radost
z něčeho hluboce vášnivého, z něčeho
tak dobrého, že své zápasy můžeme
skutečně považovat za nicotné
ve srovnání nejen s tím, co je před námi,
ale také se slávou naší cesty k tomuto
cíli. Možná to hodně souvisí se společenstvím přátel na této cestě, určitým
typem společenství, které se dalo
dohromady s cílem zdolat divoce
rozeklané vrcholky.
Každé zaměstnání má svá rizika. Já
jsem klinický psycholog, oprávněný
provozovat terapeutickou praxi.
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K rizikům mé práce patří očekávání
lidí, že pokud jsem opravdu kompetentní pomáhat druhým ke změně
správným směrem, můj vlastní život by
měl ovoce této kompetence jasně
odrážet. Je těžké brát vážně tlustého
člověka, který vám vychvaluje výhody
nejnovější zaručené odtučňovací
metody.
Na mé svědomí útočí tato otázka:
Znám dobro tak důvěrně, že s radostí
snáším všechny obtíže, které leží na
cestě k tomu, abych z něho získal víc?
Vím, jak se o toto dobro dělit s druhými?
Jako součást mých úvah po padesátce
jsem musel přiznat, že se dosud
potýkám s mnoha stejnými problémy
jako lidé, kteří mi platí za pomoc s jejich
řešením. To není nová myšlenka, ale
dnes se hlásí o slovo silněji než před
deseti či dvaceti lety. Myslel jsem, že
budu zralejší, než jak se teď vnímám.
A aby těch vrásek nebylo málo, všiml
jsem si také, že pokud jsem dosáhl
určité zralosti, bylo to, jak se zdá,
vlivem faktorů, které jsem ve své
poradenské praxi ne vždy považoval za
ústřední.
Z velké části jsem byl poradcem, který
se snažil zmapovat situaci, ukázat co
není v pořádku a pak dosáhnout
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odpovídající nápravy. Předložte mi
problém a já se do něho pustím.
Panické ataky? Pomohu vám najít
a zpracovat hlubší obavy, které si zatím
neuvědomujete. Problémy se závislostí? Možná to bude chvíli trvat, ale
odstraním kořeny vašeho modlářského
požadavku hmatatelného požitku
a vaší nechuti k Bohu, který se nikým
nedá ovládat, a pak vás povedu od vaší
ustrašené nezávislosti k plné důvěře.
Když bude čas, přidám zdravou dávku
pokynů, několik vrchovatých lžiček rad
a výzev a pak to všechno nechám
nějaký čas uležet pod svým pozorným
dohledem. Podobně jako většina
poradců, církví a rodin se opírám o
osvědčené metody, při nichž se
pozitivních změn u druhých dosahuje
nápravou toho, co je špatné, a konání
toho, co je správné.
Výsledek však u mě ani u druhých nebyl
vždy takový, v jaký jsem doufal. Příliš
mnoho obětí na sebe zaměřené terapie
a moralistického nátlaku sedí v obývacím pokoji a věnuje neúměrnou
pozornost hlubokým nebo špatným
součástem svého života, zatímco Jim
s manželkou v dobré fyzické kondici
běhají v parku a spokojeně si při tom
povídají. Není pochyb o tom, že někteří
Jimové si podobně jako Nero hrají,
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zatímco jejich dům lehá popelem, ale
poměrně mnozí se vznáší jako orlové,
běží bez únavy a jdou bez umdlení.
Jsem přesvědčen, že vám a sobě k tomu
nepomohu pouhým pochopením
problémů („vypadá to jako pasivně
agresivní reakce“) nebo nabádáním
k vhodné změně („je třeba, abyste za
sebe převzal zodpovědnost“). Avšak
stručně řečeno právě na to jsem
spoléhal, když jsem se snažil vyvolat
změnu. Jistě jsem kladl důraz na to, že
potřebujeme důvěřovat Bohu.
Boží metoda však nespočívá v pouhém
vydávání příkazů z hlavního stanu
(dělej, co je správné) či úpravě fungování nemocných orgánů (naprav, co
není v pořádku). Místo toho se Bůh
stává tak těsnou součástí nás samých,
že se chceme zdržovat všeho, co se mu
nelíbí, a dávat k dispozici to dobré, co
v nás probudil.
Bůh se na nás dívá se zalíbením, očima,
které pod nepořádkem a problémy vidí
dobro, srdcem, které divoce bije
vzrušením nad tím, kým jsme a kým
můžeme být. A někdy odhaluje to,
o čem jsme přesvědčeni, že se kvůli
tomu musí od nás znechuceně odvrátit,
aby nás ohromil svou milostí. To je
opravdové spojení, které může změnit
životy lidí.
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Bůh nás nenapravuje a ani nás k ničemu
nenutí. Dělá všechno. Co je třeba
k tomu, aby se nám zjevil. Součástí toho
může být hluboká sonda do našich
zaneřáděných srdcí nebo trvání na tom,
abychom dělali něco, co ve skutečnosti
dělat nechceme. Základní cíl se však
nemění, není jím napravovat nás nebo
nás k něčemu vybízet, nýbrž nás uvést
do hlubšího pochopení jeho krásy,
oslnit nás východy slunce jeho povahy,
naplnit nás bázní před velikými kaňony
jeho charakteru, zlákat nás nekonečnými poli voňavých květin kvetoucích
v jeho srdci.
Z knihy: Umění přiblížit se, Larry Crabb
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Povodňová sbírka v Holešově
Ve čtvrtek 24. 6. byl v Holešově
zaznamenán pohyb podvodníka
vydávajícího se za pracovníka Charity
Otrokovice, vybírajícího peníze na
pomoc handicapovaným dětem. Tento
postarší muž, lehce zanedbaného
vzhledu, se dokonce prokazoval
pochybnou průkazkou s vlastní
fotografií. Této průkazce však podle
svědků chybělo jakékoliv platné
razítko.
Charita sv. Anežky Otrokovice
v Holešově realizuje pouze sociální
službu Terénní program Samaritán,
zaměřený na pomoc lidem bez přístřeší
a s touto sbírkou nemá nic společného.
Občanům města Holešova bylo
doporučeno, aby v případě pochybností souvisejících s realizací dobročinných sbírek chtěli znát název organizace, která sbírku provádí, vidět průkaz
vybírajícího, opatřený razítkem
organizace, případně se ptát na
podrobnosti směřování vybraných
finančních prostředků. V případě
důvodného podezření, že se jedná
o podvodníka ,a je nutno kontaktovat
Policii ČR na telefonním čísle 158.
V takovýchto případech se jedná nejen
o zneužití dobrého jména organizace,
ale hlavně o zneužití dobročinnosti lidí,
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ochotných poskytnutými finančními
prostředky pomáhat handicapovaným
dětem. Netřeba připomínat, že k těm se
tyto peníze bohužel nikdy nedostanou…
Mgr. Milan Sedlář, TPS Holešov

Pracovníci Samaritánu pomáhali
vytopeným bezdomovcům
Povodně se letos nevyhnuli ani lidem
bez domova. Zvlášť těm, kteří pobývají
u soutoku Dřevnice a Moravy. Zde ve
sklepě bývalých skleníků bydlí naši
klienti. Voda jim sklep zatopila až do
výše kolem jednoho metru. V jejich
tíživé životní situaci se nám podařilo
poskytnout jim jednak emoční podporu a jednak za pomoci ředitele Charity
Otrokovice Ing. Kubaly, který poskytl
prostředky, pomoc materiální. Dále
jsme zorganizovali brigádu, kdy naši
čtyři klienti ADS obětavě přiložili ruku
k dílu a vyklidili celý zatopený sklep,
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včetně nábytku, mokrého oblečení,
nádobí a jiných věcí. Touto cestou bych
chtěla poděkovat všem, kteří nezůstali
lhostejní k těžké životní situaci klientů
TPS.
Zuzana Mikulášková TPS Otrokovice

Dluhové poradenství Samaritán
aneb Nevíte si rady z dluhy?
Nechte si poradit
Od začátku roku 2010 vznikla v rámci
Charity sv. Anežky Otrokovice nová
sociální služba s názvem Dluhové
poradenství Samaritán. Tato specifická
sociální služba vznikla na základě
reakce na současnou situaci v naší
společnosti, kdy si velké množství lidí
a domácností začíná neúměrně
půjčovat vysoké sumy peněz a následně
se vlivem náhlých životních změn,
jakými jsou například ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc či nečekané
výdaje, dostává do problému se
splácením svých závazků. A tak se
postupně dostávají do dluhové pasti,
kdy jejich dluhy rapidně narůstají, až se
stávají téměř nezvladatelnými.
Mnohdy to pak končí exekucí příjmu či
zabavením majetku. Z těchto důvodů
jsme se rozhodli takto postiženým
lidem podat pomocnou ruku, a to
právě formou našeho odborného
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sociálního poradenství.
Dluhové poradenství Samaritán je
poskytováno terénní formou pomoci,
jednání se zájemcem může probíhat
i ambulantně. Uživatel si může schůzku
s naším pracovníkem smluvit buď
v kanceláři dluhového poradenství,
která sídlí v Otrokovicích v blízkosti
Společenského domu ve 2. patře
Obchodního domu Prior, nebo se
schůzka může uskutečnit přímo v bytě
uživatele v jeho přirozeném prostředí.
Služba je v provozu každý pracovní den
zpravidla od 8:00 do 16:30. Schůzku si
lze sjednat buď telefonicky na čísle:
734 435 004, nebo prostřednictvím
e mailu, který je:
ondrej.prchlik@otrokovice.charita.cz. Také
je možné se setkat s naším sociálním
pracovníkem bez předešlého objednání a to v kontaktních hodinách, které
jsou každou středu od 8:00 do 12:00 ve
vestibulu Okresní správy sociálního
zabezpečení ve Zlíně.
Dluhové poradenství Samaritán nabízí
případným uživatelům pomoc při
orientaci v jejich dluzích, zprostředkování kontaktu a komunikace s věřiteli,
asistenci při sestavování úsporného
rozpočtu, konzultaci vhodných
alternativ řešení dluhu, tj. například
konsolidace úvěrů, restrukturalizace
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půjček, nastavení splátkového kalendáře, hledání skrytých rezerv v domácím
rozpočtu. Dále pak nabízíme prostřednictvím našeho právního poradce
konzultace týkající se legislativní
stránky dluhové problematiky –
exekuce, platební rozkazy atd.
V neposlední řadě naše poradenství
poskytuje asistenci při vyhlášení
osobního bankrotu.
Cílem naší služby je především
co nejvíce zabránit negativním
sociálním dopadům zadlužení na
klienta a pomoci mu v nalezení možné
cesty z jeho tíživé životní situace.
Mgr. Ondřej Prchlík, Dluhové poradenství Samaritán

Zahájení projektu „Pracovní
aktivizace“
Azylový dům Samaritán se stal kolébkou další služby, která se snaží o zlepšení situace dlouhodobě nezaměstnaných padesátníků. V květnu se na plné
obrátky rozběhla příprava projektu

magazín
„Pracovní aktivizace“ jehož cílem je
podpořit znalosti a dovednosti pro
znovuzískání zaměstnání. Vizí
projektu je pokusit se získat zaměstnání pro každého účastníka.
Projekt je zaměřen na padesátníky
a starší, kteří marně hledají práci. Snaží
se těmto lidem nabídnout komplex
programů směřujících ke zvýšení
profesních dovedností a tím i jejich
konkurenceschopnost na trhu práce.
Výběr účastníků byl stanoven na konec
měsíce července a v srpnu již začíná
první program. Začíná se pracovním
poradenstvím, na které plynule
navazuje motivační program. Ten
vychází z potřeb cílové skupiny. Po této
přípravě si budou účastníci volit možný
rekvalifikační kurz. Na výběr mají
údržbu zeleně a veřejných ploch,
obsluhu vysokozdvižného vozíku, či
kurz obsluhy počítače. V rámci
projektu je možné využít i doplňkové
aktivity jako je kreativní ovčí dílna
a klubová setkávání (aktuální témata
s odborníkem dle požadavků účastníků). Účastníkům se budou během
celého projektu věnovat pracovníci
projektu na základě jejich požadavků.
Asi největším lákadlem je pak vytvoření jednoho pracovního místa v rámci
projektu minimálně na sedm měsíců.
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Projekt je v prvním běhu naplněn 12
účastníky a končí v prosinci tohoto
roku, v lednu pak začíná druhý běh,
a mají tak možnost se přihlásit další
zájemci . Celý projekt je financován
z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost v rámci Evropských
sociálních fondů ČR.
Mgr. Aleš Jaroš, koordinátor projektu „Pracovní
aktivizace“

Popis standardu č. 3. Jednání se
zájemcem o službu
Tak, jako ostatní platně registrované
sociální služby, jsou i služby SSLD
realizovány dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a Standardů
kvality v sociálních službách (dále jen
SQSS). Proto bychom rádi čtenáře do
budoucna seznamovali s tím, jak
postupujeme při aplikaci SQSS do
praxe a co to vlastně pro pracovníky a
uživatele našich služeb obnáší. Od
nynějšího čísla budeme vždy rozebírat
jeden standard u jedné sociální služby.

magazín
Jelikož jsme v lednu letošního roku
absolvovali Inspekci kvality na službu
Azylový dům Samaritán, tak jsme se
rozhodli, že jako první popíšeme, jak
probíhá jednání se zájemcem o službu
v této nosné službě zařízení SSLD.
Zájemce o službu kontaktuje pracovníky služby několika způsoby. Kontakt
může být zprostředkován přes třetí
osobu. Nejčastěji se jedná o pracovníka
jiné sociální služby, odboru sociálních
věcí nebo pracovníky Terénního
programu Samaritán. Tento kontakt je
nejčastěji telefonický. Dalším způsobem, jak zájemce o službu kontaktuje
pracovníky služby samostatně prostřednictvím telefonu. Zde mu vždy
pracovník na pozici sociální asistent
sdělí podmínky pro přijetí do služby.
Třetím a nejvhodnějším způsobem je
osobní kontakt pracovníka se zájemcem o službu, kdy se zájemce o službu
dostaví přímo do budovy, kde je služba
provozována.
Zájemce o službu se zde setká s tzv.
„pracovníkem prvního kontaktu“,
kterým je sociální asistent. Ten zjišťuje,
zda zájemce o službu spadá do cílové
skupiny služby. Zájemce o službu poté
informuje, zda je volná kapacita služby,
jaký je systém pomoci a podpory
služby, jaká jsou pravidla ve službě (ty
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jsou popsána v Domácím řádu) a jaké
podmínky musí zájemce splnit pro to,
aby mohl službu využívat. Zájemce
musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které mu buď vystaví jeho
obvodní lékař nebo námi sjednaný
lékař na poliklinice Otrokovice. Dále
musí zájemce o službu prokázat, že má
příjem pro úhradu využívání služby.
Nejčastěji se jedná o doplatek na
bydlení. Zájemce o službu se může
během pohovoru doptávat pracovníka
na případné nejasnosti.
Sociální asistent poté se zájemcem
o službu vyplní Formulář pro postup
při jednání se zájemcem o službu
Azylový dům Samaritán Otrokovice.
Pracovník také zjišťuje z elektronické
databáze v programu New people
vision, zda zájemce v minulosti
využíval službu a zda případně nezanechal po svém posledním pobytu ve
službě dluh (případně se nastavuje
splátkový kalendář a zájemce musí
uhradit minimálně 20% svého dluhu).
V případě, že se zájemce o službu
rozhodne, že bude využívat službu,
setkává se se sociálním pracovníkem,
který převezme vyplněný formulář.
Sociální pracovník poté se zájemcem
podrobně prochází Smlouvu o poskytování sociální služby, Domácí řád a

magazín
Souhlas s poskytnutím osobních údajů.
V případě, že zájemce o službu souhlasí
s podmínkami služby a splňuje podmínky pro přijetí, stává se uživatelem
služby Azylový dům Samaritán a
následuje podpis výše uvedených
dokumentů v kanceláři vedoucího
služby (případně u zástupce vedoucího), který s uživatelem služby provede
krátký informativní pohovor. Uživatel
služby je poté evidován v Ubytovací
knize a v programu New people vision.
Specifická situace nastává v případě, že
se zájemce o službu nachází v nemocničním zařízení. Tuto situaci řešíme
přímým setkáním se zájemcem
o službu se sociálním pracovníkem,
který vyjíždí posoudit situaci zájemce
do zařízení. Důvodem je, že službu
poskytujeme v bariérovém zařízení a
uživatelé služby musejí být soběstační,
jelikož nemáme zdravotnický personál.
V případě, že je zájemce o službu
odmítnut, tak na jeho požádání
vystavíme písemně zdůvodnění o jeho
nepřijetí. Pokud je důvodem odmítnutí
plná kapacita služby, je zájemce zařazen
do pořadníku. V případě, že je někomu
ukončeno využívání služby, je zájemce
o službu kontaktován (samozřejmě jen
v případě, že na sebe zanechá kontakt).
Odmítnutým zájemcům se snažíme
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magazín

předávat kontakty na další sociální
služby, případně ubytovny, kde mohou
hledat pomoc.V poslední řadě je nutno
zmínit důvody, proč je zájemce
odmítnut. Je to v případě, že nespadá
do cílové skupiny služby, je plně
obsazena kapacita služby, zdravotní
stav zájemce vylučuje poskytování
služby nebo zájemci, který žádá
o poskytnutí smlouvy, byla vypovězena
Smlouva o poskytnutí služby z důvodu
porušování povinností vyplývajících ze
smlouvy v době kratší než 6 měsíců.
Tak jsem se snažil stručně popsat celý
proces jednání se zájemcem o službu.
Věřím, že průběžné seznamování
s jednotlivými standardy v rámci služeb
pomůže k lepšímu pochopení podmínek, za kterých jsou naše služby
poskytovány.

rodné vesnice. Byl tak nadšený a vděčný, že zpočátku ani nemohl uvěřit
tomu, že nabídka takového výletu pro
něj je skutečná. Prošli jsme společně
vesnicí, navštívili významná místa
Vlčnova a rodný dům uživatele, kde
jsme dokonce zastihli některé členy
rodiny, kteří nás ochotně pozvali na
návštěvu, a uskutečnilo se tak setkání
po letech, jenž bylo pro všechny
zúčastněné překvapením, z něhož měli
upřímnou radost. Ještě několik dnů
a týdnů po návratu z Vlčnova uživateli
na obličeji zářil spokojený úsměv
a vřele vzpomínal na prožité chvíle.
Jsem ráda, že jsem mu mohla v rámci
sociální práce umožnit tuto cestu
k jeho kořenům, která je také cestou
pracovníka k uživateli, projevením
zájmu o jeho osobnost a touhy.

Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí SSLD

Bc. Kamila Moštková, ADS

Navštívení rodné vesnice s naším
uživatelem
Jeden z uživatelů ADS pochází
z Vlčnova, folklorní vesnice známé
každoroční Jízdou králů, v níž jsem
také já vyrůstala. Často se mě ptal na
Vlčnov a vzpomínal na známá místa,
kde byl naposledy před mnoha lety,
s takovou nostalgií a zaujetím, že jsem
se rozhodla jej znovu vzít do jeho
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Švestková delikatesa
Vážení čtenáři, jelikož nám nastala
doba trnkobraní, dovolil jsem si pro vás
uchystat jeden trnkový receptíček.
Nuže milé hospodyňky nemeškejte a
zajděte si rychle pár švesteček nasbírat,
než to chlapi všecko narvou do bečky.
Suroviny:
* 1 ks listového těsta
* pěkná hromádka čerstvých švestek
* 2 kysané smetany (tj. 2 x 250 g)
* 3 čerstvá vejce
* 3 lžíce moučkového cukru
* 1- 2 lžíce rumu
* skořicový cukr
Postup:
Nejideálnější je listové těsto rozválené
na pečícím papíru, kterým vyložíme
menší pekáček tak, aby těstové okraje
byly pěkně zvednuté. Poházíme
vypeckovanými čerstvými švestkami,
které můžeme roztrhnout na poloviny
nebo pokrájet na čtvrtiny.

2 kelímky pěkně husté kysané smetany
prošleháme s vejci a moučkovým
cukrem. Vzniklý krém ochutíme
rumem a přelijeme přes švestky.

Troubu rozpálíme na 180 °C a pečeme
45 minut. Upečený švestkový moučník
necháme prochladnout a před podáváním posypeme voňavým skořicovým
cukrem.

Tož, ať to dobře upečete!
Zdroj: Dolcevita
Mgr. Vlastimil Paciorek TPS Otrokovice

G RAPHIC DESIGN VLASTIMIL PACIOREK
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Krásné prožití pozdního léta
a hřejivý podzim
vám přejí zaměstnanci Samaritánu
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