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Slovo vedoucího
Hlavním tématem současného
chodu služeb sociální prevence ve
Zlínském kraji je realizace projektu
na „Poskytování služeb sociální
prevence ve Zlínském kraji“.
Zařízení SSLD tento přechod na
financování z ESF zasáhnul
významně. Nejen, že díky realizaci
projektu bude zajištěno financování dvou největších služeb (ADS,
TPS) až do konce roku 2011, čímž
dochází ke stabilizaci těchto
služeb, ale především od října
tohoto roku dochází k rozvoji
stávajících služeb. Ve službě ADS
dochází k rozšíření personálního
obsazení služby o dva nové
pracovníky na pozici rozvojový
pracovník – zástupce ve službách
sociálních asistentů a sociálněterapeutický pracovník. Především
pozice sociálně-terapeutického
pracovníka je inovativním prvkem,
který by mohl do budoucna
pozitivně ovlivnit práci s lidmi bez
domova v našem zařízení.
Pracovní náplní pracovníka bude
rozvoj kompetencí k smysluplnému trávení volného času uživatelů
služby a zjištění a rozvoj jejich
tvůrčích schopností a dovedností.

úvodník

magazín
Pracovník bude dále u uživatelů
služby rozvíjet skupinové dovednosti a bude se podílet na koncepčním rozvoji a zkvalitňování
služby ve spolupráci s rozvojovým
pracovníkem.
Díky stoprocentní úspěšnosti
podaných veřejných zakázek
dochází k rozšíření aktivit také
v rámci Terénního programu
Samaritán. Od začátku října bude
služba nově poskytována v ORP
Holešov, kde terénní programy
pro osoby bez přístřeší nebyly
doposud realizovány. Tímto
samozřejmě dochází k navýšení
personálního obsazení služby, což
v součtu všech oblastí, ve které
služba působí, činí tři nové pracovní pozice. Díky působení služby na
stále větším území dochází ke
komplexnější práci s uživatelem.
Rozvoj služeb sebou nese samozřejmě určitá úskalí, věříme však,
že nově přijatí pracovníci se brzy
adaptují a přinesou nové podněty
pro práci s lidmi bez domova.
Velká část tohoto čísla je věnována
terapeutickému pobytu pro
uživatele služby ADS na Provodově, který jsme realizovali v měsíci
září s dvouletou odmlkou.
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Uživatelé zde měli možnost
načerpat nové zážitky a na několik
dní změnit prostředí azylového
domu. Jsme rádi, že můžeme
zpětně tuto aktivitu hodnotit
pozitivně a považovat ji za začátek
sociálně-terapeutických aktivit
řízených zkušeným terapeutem.
Na závěr přeji všem příjemné čtení
a třeba i trochu inspirace.
Mgr. Tomáš Bernatík – vedoucí SSLD

magazín
Pohybové aktivity byly střídány
aktivitami rukodělnými. Uživatelé
si měli možnost vytvořit vlastní
design trička pomocí batikovací
metody, nebo potiskem vlastnoručně vyrobeného linorytu.
Všichni jsme si z Provodova
odvezli řadu pozitivních zážitků.
Na ně teď budeme navazovat v naší
každodenní práci s lidmi bez
domova.
Bc. Vlastimil Paciorek – TPS

Pobyt na Provodově s uživateli
AD Samaritán
Ve dnech od 15. do 17. září proběhl
sociálně-terapeutický pobyt
uživatelů služby Azylový dům
Samaritán. Pobyt se uskutečnil
v obci Provodov v příjemném
prostředí místní fary.
Záměrem této, pro naše klienty
mimořádné, události bylo vybřednutí ze stereotypu, navázání, či
prohloubení vzájemných vztahů
a posílení sociálních návyků. Díky
dobrému počasí jsme mohli
realizovat celou řadu outdorových
aktivit. Navštívili jsme poutní
chrám Panny Marie Sněžné,
vypravili jsme se k zřícenině
středověkého hradu Světlov, a také
jsme si zahráli valašský golf.

Provodov 2009

Pr ovodov očima sociálněterapeutického pracovníka
Dne 15. září 2009 mi před domem
zastavuje legendární škoda 120
v barvě modré lentilky a ze dveří se
na mě usmívá příjemná tvář řidiče,
který bodře pronáší: „Tak si naskoč
a jedem“.
V krásných dnech babího léta se
tak vydáváme na poutní místo
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na Provodově. Zde jsme ubytováni
v místní faře. Za několik dalších
okamžiků přijíždí vozový park
modrých felícií s logem charita na
své kapotě. Po otevření dveří pro
klienty AD začíná „zážitkový
pobyt“ na Provodově.
Proč „zážitkový“ v uvozovkách ? –
„je zjevné, že nelze na bedra
klientů AD, naložit stejnou míru
jasně strukturovaných a jednu po
druhé po sobě jdoucích aktivit.“
Naopak je potřeba našlapovat
v jejich aktivizaci velmi opatrně
a spíše po špičkách. I tak si myslím,
že v mnohém předčili mé očekávání v rámci jejich zapojenosti
do programu.
Po drobném dopoledním rozehřátí
seznamkami se mnozí zapotili při
lehkém výšlapu křížovou cestou
a část až k blízké zřícenině hradu,
večer jim pak byl odměnou kus
grilovaného masa a možnost
zpěvu při kytaře.
Druhý den se řada z nich zapojila
do tvorby batikovaných triček a
výtvarné techniky linorytu, všechna vytvořená trička, byla krásným
originálem svých tvůrců, které
můžou hrdě nosit.
Odpoledne měla řada klientů

Provodov 2009

magazín
možnost vyzkoušet si původní
lesní golf – s jamkami v terénu
a golfovou holí ze samorostu, či
vytvoření uměleckého díla pomocí
techniky přenášení bodů – pointilismu. Pro řadu zájemců byl večer
otevřen kostelík, kde šlo, v akustice možné jen tam, vyzkoušet svůj
hlas a zpěv. Po večerní kytaře při
ohni a nezbytných špekáčcích už
následoval jen blažený spánek.
Poslední den pobytu se již vinul
v duchu blízkého odjezdu. Klienti,
kteří měli zájem si mohli vyzkoušet
tisk linorytu na papír i trička a jako
kulisa jim byl puštěn film z fondu
naší kinematografie (Dědictví
aneb ….)
Jako kdyby nad námi někdo držel
ochranou ruku, ve chvíli odjezdu
se z mraku začal snášet déšť, který
tak ukončil tento zážitkový pobyt.
Mgr. Aleš Jaroš - Sociální terapeut
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Rozhovor s účastníky zážitkového pobytu na Provodově
S odstupem téměř jednoho měsíce
jsme oslovili několik klientů
účastnících se zážitkového pobytu
na Provodově, aby nám odpověděli na pár otázek týkajících se právě
tohoto pobytu.
Odpovědi od klientů jsou minimálně redakčně upravovány.
Co vás motivovalo k účasti na
provodovském pobytu?
1. klient
Určitě nějaká aktivita - ta musí být,
člověk by jinak cítil neuspokojení
jen na tom baráku, určitá změna,
takové dobrodružství a zábava
k tomu.
2. klient
Změna prostředí, lepší sblížení
tady s lidma z AD , mám rád takové
pobyty, v minulosti jsem tak jezdil
často a měl jsem to rád.
3. klient
No to, že jsem na podobné akci
v podstatě nebyl, byl jsem spíš
zvyklý jezdit ze sportem na soustředění.

Provodov 2009

magazín
Jaké bylo vaše očekávání?
1. klient
Že změním místo a že přijdu na jiné
myšlenky. Forma si odpočinout
jiným způsobem.
2. klient
Nějaký ten výšlap (klidně i větší)
jinak já jsem to nějak tušil, jak by to
mohlo probíhat. Některé podobné
akce se dělávaly na vandrech. Za
mlada jsem to taky dělával – takový
návrat do mládí.
3. klient
Spíše horší očekávání než to
ve výsledku dopadlo, největší
obava byla vlivem zdravotního
stavu ale dopadlo to super
Bylo vaše očekávání naplněno?
1. klient
Moje očekávání naplněno bylo,
v rámci tak krátkého období byl
ten čas dle mě využit maximálně,
pořád byla nějaká zájmová činnost,
která odváděla od těch
běžných starostí, cítil jsem se
dobře.
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2. klient
Očekávání naplněno?
způsobem ano, jen mi do
míry vadil můj zdravotní
možná mohla být nějaká ta
pro ten barák fary.

svým
určité
stav,
práce

3. klient
Bylo naplněno, že i přes obavu
jsem byl spokojen.
Co se vám nejvíce na pobytu líbilo?
1. klient
Líbily se mi celkově činnosti, které
umožňovaly přijít na jiné myšlenky. Já jsem se obával téměř všeho
(jak se do toho zapojím), ale tím
že jsem do toho tu iniciativu dal,
mě ten výsledek oslovil a byl jsem
spokojený.

magazín
drželo nějak pohromadě, což se
nedá říct jak to drží tady na AD.
Z konkrétních aktivit tak ten golf –
byl takový sportovní, ale zajímavé
mi přišlo i to malování, z počátku
jsem do něj nechtěl jít – ale nakonec mě chytlo.
Bylo něco co se vám nelíbilo?
1. klient
Kdybychom tam byli o něco déle,
tak bychom mohli pro tu církev,
něco málo udělat, nějakou práci
v okolí.
2. klient
Že jsme tam byli takovou krátkou
dobu.
3. klient
Omezený přístup do kuchyně a
některé hlídání, třeba jak jsme se
snažili uklízet poslední den
a neustále nás někdo kontroloval.

2. klient
Že jsem vůbec došel do toho kopce
na zříceninu, to se mi hodně
líbilo.Celkově to bylo dobré,
kolem ohně se mi to hodně líbilo.

Jel byste znovu na takový pobyt?

3. klient
Kdybych to měl rozdělit, tak ten
první den nic, druhý den když se
všichni otrkali jsem měl pocit, že to

1. klient
Čím více pobytů v rámci takové
zdravotní terapie, tím lépe. Pokud
chceme trošku cítit, že žijem, tak

Provodov 2009
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jsou pro nás velkým přínosem.
2. klient
Ano
3. klient
Chtěl bych jet znovu
Mgr. Aleš Jaroš - Sociální terapeut

Nový projekt z ESF, uspěli jsme!
K realizaci Individuálního projektu
ZK nám přibyla další příjemná
starost. Námi podaný projekt
s názvem „Komplexní program
pracovní aktivizace podporující
integraci sociálně vyloučených
osob na trh práce“ byl v měsíci září
doporučen k realizaci s celkovým
ziskem více jak 92 bodů. Projekt je
zaměřen na zvyšování kompetencí
uživatelů služby ADS nad 50 let pro
uplatnění na trhu práce. Stěžejními
aktivitami projektu jsou bilanční

události

magazín
diagnostika, rekvalifikační kurz na
údržbu zeleně a veřejných ploch a
na obsluhu vysokozdvižného
vozíku s odpovídající certifikací.
Dále pak kurz informačních
a komunikačních technologií
a edukační činnosti. Uživatelé
účastnící se projektu budou moci
navíc využít individuální podporu
osobního asistenta, se kterým
budou moci konzultovat své
problémy. Dále pak využít klubového setkávání v rámci skupinové
podpory, kde se budou v interakci
učit specifickým dovednostem
potřebným pro uplatnění na trhu
práce. Výstupem pak bude práce
při údržbě veřejných ploch města
Otrokovice. Město Otrokovice je
zároveň i partnerem projektu.
Podstatnou složkou projektu je
vytvoření jednoho pracovního
místa, po minimální dobu trvání
7 měsíců. Věříme, že realizací
tohoto projektu nabídneme další
možnost pro reintegraci uživatelů
služby SSLD zpět do běžné společnosti.
Mgr. Tomáš Bernatík – vedoucí SSLD
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Zaregistrovali jsme novou
službu - Dluhové poradenství
Samaritán
Jelikož se společnost stále více
zadlužuje a propad lidí do stavu
bezdomovectví je mnohdy spojen
s dluhovou problematikou,
rozhodli jsme se na tento fenomén
reagovat vznikem nové sociální
služby Dluhové poradenství
Samaritán. Tato služba bude na
základě odborného sociálního
poradenství, pomáhat řešit stav
zadlužení a předlužení u lidí, kteří
nejsou schopni tuto tíživou sociální situaci řešit vlastními silami.
V průběhu měsíce října byla
úspěšně dokončena registrace
služby, čímž byl položen základ
pro tvorbu metodiky poskytování
služby, kterou budeme nyní
vytvářet. Protože službu nelze
financovat ze zdrojů MPSV a Zlínského kraje, byly podány žádosti
o financování na města
Otrokovice, Napajedla a Zlín.
Služba bude poskytována terénní
formou ve spolupráci s Odborem
sociálních věcí, uživatelé budou
ovšem moci kontaktovat pracovníky služby i v místě sídla služby.
Uživatelům služby budou k disp-

události

magazín
ozici sociální pracovník a právník.
Služba bude poskytována zdarma.
Začátek realizace služby předpokládáme od 1.1. 2010 na území
měst Otrokovice, Napajedla a Zlín.
Věříme, že tato služba napomůže
uživatelům k lepšímu zvládání
jejich finančních obtíží.
Mgr. Tomáš Bernatík – vedoucí SSLD

Turnaj v šipkách
V dopoledních hodinách sychravého dne se v prohřáté kulturní
místnosti AD Samaritán
Otrokovice uskutečnil šipkový
turnaj. Zastoupen byl 4 klienty AD
Otrokovice a dalšími 5 účastníků
(převážná část z Otrokovické
Naděje). Na začátku turnaje byli
všichni závodníci seznámeni
s pravidly a systémem hry. Pak
za pomoci naší soc. pracovnice
došlo k losu prvních zápasů. Díky
systému dvojitého pavouka nebyli
o hru ochuzeni ani hráči, kterým se
v prvotním duelu nepodařilo
zvítězit. Hra byla svižná a založena
na vzájemném souboji o vyšší
bodový součet hodů. O nejlepší
hod s největším bodovým součtem
se postarala jediná žena soutěže,
která ze svými 95 body nasadila
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vysokou laťku, kterou se nepodařilo nikomu překonat. Mezi první
trojku se podařilo probojovat
i jednomu klientovi AD
Otrokovice. Atmosféra celého
turnaje byla velmi pozitivní
a myslím, že se účastníci dobře
zabavili. Snad tedy jen přání
závěrem, aby se řady klientů při
těchto akcích jen zvyšovaly.
Mgr. Aleš Jaroš - Sociální terapeut

BVV – pro Váš úsměv 2009
Co nás vlastně vedlo k tomu, že
jsme se přihlásili na brněnské
veletrhy neziskovek? Bylo to
v době, kdy, upřímně řečeno,
stagnoval náš resocializační
program co se týče odbytu – tehdy
měl existenční problémy náš
největší odběratel a bylo nutné
najít náhradní řešení. Shodou
okolností jsem se v té době o této
akci dozvěděla a po počáteční

události

magazín
nejistotě, kdy nebyla ani ucelená
koncepce ani nebylo jasné, o co by
na akci mělo jít především, jsme se
přece jen s vedoucím azylového
domu a se souhlasem vedení
Charity rozhodli, že přihlášku
podáme. Situace nás tlačila hledat
nová řešení a toto bylo jedno
z nich. Zúčastňovat se takových
akcí, kde se prezentují různé
služby, kde člověk načerpá nové
podněty, může navázat nové
styky, podívá se, jak to dělají „ti
druzí“. Zároveň je ovšem nutné
slušně reprezentovat svou organizaci a také dílčí službu této organizace. Nechtěli jsme přece prezentovat jen jednu službu, ale celou
organizaci. A to se nám, myslím,
podařilo. Zpětně mohu jen litovat
toho, že nebyly k dispozici komplexnější materiály – prospekty
propagující organizaci jako celek.
I tak se mi, doufám, podařilo
prostřednictvím fotodokumentace, kterou jsme měli na panelech,
představit návštěvníkům naši
organizaci – Charitu sv. Anežky
v Otrokovicích.
Nosné médium naší prezentace
byla vlna a výrobky z ní. Byli jsme
jediní, kteří výrobky z vlny nabízeli

8

SAMARITÁN

SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA

– mnozí lidé ani netušili, že jsou
z vlny; ptali se, jestli si mohou
sáhnout, mohli si i zahrát naši hru
z vlny – Člověče, nezlob se. Pokud
návštěvníci žádali podrobnější
informace, dostávali letáček
s kontakty a fotografie ze zařízení
ilustrovaly činnost celé organizace.

S potěšením a jistou dávkou
hrdosti mohu konstatovat, že náš
ministánek byl většinu doby
v centru pozornosti; mne osobně
se nejvíce dotklo, když mi slepí
lidé říkali, že vlna je pro ně hmatově příjemná, poznali, co drží v ruce
a dokázali hmatem spočítat počet
teček na kostce. Zde se možná
otevírá nová cesta pro vývoj
výrobků i pro tuto skupinu postižených. Sám veletrh se nesl
v uvolněném duchu: byly tam
ukázky muzikoterapie (ta mne

události

magazín
fascinovala), vodící psi, psi pro
canisterapii, sport pro vozíčkáře –
mimochodem: postižení lidé jsou
velmi spontánní a jejich vitalita je
obdivuhodná – s tak příjemným
prostředím se člověk setká málokdy. Účast na takových akcích
vřele doporučuji všem, kdo
poklesnou na mysli; uvidí život
z jiné dimenze.
O vůbec první naší účasti na takové akci by se dalo povídat dlouho
– je to pro ty organizace vždy
svátek, ale i enormní zátěž, a tak se
na to také připraví; podle odezvy
návštěvníků a jejich zájmu o naši
organizaci a činnost soudím, že
i my jsme ji reprezentovali důstojně.

Chci poděkovat všem kolegům,
a to nejen ze Samaritánu, kteří mi
vyšli vstříc a s náročnou realizací
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mi pomohli a podpořili mne; ať již
svou účastí na veletrhu, nebo
jiným způsobem.
Brno se prostě vydařilo.
Bc. Miloslava Novotná ADS

Vánoční perníčky
Perníčky patří k tradičnímu
vánočnímu cukroví. Vyzkoušeli
jsme hodně receptur, ale u většiny
z nich nám vadilo, že rohlíčky byly
po upečení tvrdé. Nakonec jsme
objevili tento recept, o který se
s vámi podělím. Je ověřený pěti
lety spokojeného vánočního
mlsání. Perníčky jsou měkké,
medově sladké a voňavé.
Jen nezapomeňte na to nejdůležitější - po vytažení plechu z trouby
třikrát zopakujte: „per níčky
neztvrdněte, jinak vás vysypu do
koše”.
800 g hladké mouky
300 g moučkového cukru
8 polévkových lžic tekutého medu
4 celá vejce
1 a 1/2 kávové lžičky sody
150 - 200 g másla
1/2 balíčku perníkového koření
(Kotányi)
strouhaná kůra z poloviny pomeranče a z poloviny citrónu

recept

magazín
nejdříve se promíchají všechny
sypké přísady a po té také vše
ostatní.
Těsto se nechá uležet do druhého
dne v chladu. Po té se rozválí
a vykrajuje.
Perníčky se pečou při 200 °C do
medově zlaté barvy (ne do tmavě
hnědé, byly by tvrdé).
Skladovat se musí s přístupem
vzduchu, např. v proděravěných
sáčcích, tak zůstanou stále měkké.
Pokud dodržíte postup, budou
perníčky krásně měkké a lahodné.
Upozornění:
Nedávejte perníčky dětem, nic by
vám nenechaly!
Bc. Vlastimil Paciorek TPS
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Bílou zimu, radostné Vánoce
a mnoho dobrého v roce 2010
vám přejí pracovníci Samaritánu

Charita sv. Anežky
Otrokovice
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