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Vážení čtenáři,
po dlouhé odmlce se ozýváme
s novým číslem magazínu
Samaritán. O to více bude nové
číslo naplněno aktualitami z dění
na středisku. Vstoupili jsme do
nového kalendářního roku opět
s nejistotou, jak budeme dále
fungovat. Boje o dotace stále
probíhají a my jako každý rok
přihlížíme v tomto nesystematickém prostředí tomu, jak se opakují
stejné chyby. Jen už nenaříkáme,
ale vše sledujeme se sklopenými
hlavami, jelikož jsme si zvykli
a zřejmě nelze očekávat změnu.
Je velkou škodou, že si odpovědní
lidé neuvědomují ekonomickou
souvztažnost mezi provozováním
sociálních služeb, zaměstnaností
a společenskou prospěšností,
ke které při poskytování sociálních
služeb dochází. Tím, že přispívám

slovo vedoucího

magazín
na provoz sociálních služeb,
zvyšuji zaměstnanost a např.
v případě našeho střediska snižuji
míru chudoby ve státě.
No, dosti bylo naříkání, zřejmě
zbytečného. Pokud se s mírným
odstupem ohlédneme za rokem
2012, tak pro nás byl rokem stabilizačním, oproti rozvoji v předešlých letech, a rokem stavebních
prací. Poprvé jsme se pustili do
fundraisingu a získali téměř
100.000,- Kč na výstavbu altánu na
zahradě Azylového domu. Tímto
chceme poděkovat všem dárcům.
Navíc se nám ze zdrojů Tříkrálové
sbírky podařilo opravit parkoviště
před budovou AD, které bylo
ve velmi špatném stavu. Velmi
potěšující na těchto stavebních
pracích je, že se do nich aktivně
zapojili uživatelé v rámci veřejné
služby. A někteří prokázali velkou
manuální zručnost.
V očích některých jsme možná
v uplynulém roce byli blázni, když
jsme chtěli zaměstnávat uživatele
Azylového domu při projektech
pro lidi, kteří jsou venku na ulici.
Ovšem uživatelé se velmi osvědčili
při projektech Veřejné sprchy
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a Mobilní buňky pro lidi bez
domova. Navíc si někteří po delší
době vyzkoušeli jaké to je opět
pracovat na pracovní smlouvu.
Ve službě Dluhové poradenství se
nám podařilo díky dotaci
Zlínského kraje spustit internetový
portál na dluhové poradenství.
Uvidíme, jaký bude o něj zájem.
V letošním roce nás čeká mnoho
výzev, které jsou nyní zatím
rozpracovány. Chtěli bychom
pokračovat ve zprostředkovávání
zaměstnání. To je zásadním
předpokladem pro začlenění
našich uživatelů zpět do společnosti. Zatím máme předjednánu
spolupráci s firmou Barum
Continental a uvidíme, zda se nám
podaří přesvědčit i další zaměstnavatele. Další zatím nebudu prozrazovat.
Jelikož jsem se jako vždy hodně
rozepsal, což grafik nemá rád, tak
už jen popřeji příjemné listování
magazínem.
Mgr. Tomáš Bernatík; vedoucí SSLD

události

magazín
Na zahradě Samaritánu vyrostl
dřevěný altán
Záměr postavit zahradní altán
jsme měli již dlouhou dobu, ale
nikdy nedošlo k jeho realizaci
vzhledem k ekonomické situaci,
která panuje v neziskových organizacích a sociálních službách.
Věděli jsme, že z vlastních prostředků by se nám tento projekt
nepodařil uskutečnit. Snažíme se

však stále naši službu posouvat
dál, zkvalitňovat ji a nabízet nové
možnosti našim uživatelům. Proto
jsme zkusili oslovit potencionální
donátory, firmy a osoby z blízkého
okolí, s otázkou, zda by se chtěli
podílet na našem plánu a tím nám
pomoci. S velkou radostí můžeme
oznámit, že se již nyní těšíme
z krásného dřevěného přístřešku,
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jehož slavnostní kolaudace i s požehnáním od místního faráře
P. Mgr. Josefa Zelinky, proběhla
dne 13. 11. 2012 s úvodním slovem
starosty Města Otrokovice,
Mgr. Jaroslava Budka, za přítomnosti ředitele Charity sv. Anežky
Otrokovice, Ing. Petera Kubaly.
A k čemu má náš nový přístřešek
sloužit? Vyplývá to již z jeho názvu
– přístřešek pro sociálně – terapeutické aktivity. Snažíme se našim
uživatelům nabízet více, než
ubytování a sociální poradenství,
které nám ukládá zákon, máme
zájem také na rozvoji jejich osobnosti. Pravidelně proto vytváříme
různé programy a aktivity, vnitřní
i venkovní, dle počasí, našich
možností, nabídky okolí a především přání uživatelů. Těšíme se, že
již na jaro 2013 pro řadu z nich
začneme využívat tento přístřešek.
Bude však k dispozici pro kohokoliv z našich uživatelů, aby tam
individuálně či s ostatními trávil
své volné chvíle v příjemném
prostředí zahrady našeho
Azylového domu Samaritán, ať už
posezením, relaxací, povídáním si,
četbou nebo hraním her. Každé

události
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pozitivní vytržení ze stereotypu
všedního dne je přínosem.
Děkujeme za pomoc, bez níž by náš
přístřešek nevzniknul, těmto
firmám:
AZ beton, s.r.o.
GreinerPackaging Slušovice, s.r.o.
Kámen KwR Kovář s.r.o.
Kovokon Popovice, s.r.o.
Level 02, a.s.
Metalšrot Tlumačov, a.s.
Otrokovické papírny, a.s.
Plat, spol. s.r.o.
Saker, spol. s.r.o.
Ton, a.s.
Vymyslický – výtahy, spol. s.r.o.
Bc. Kamila Mošťková,
sociální pracovnice
Charita sv. Anežky Otrokovice
spustila informační portál
k dluhové problematice
Od února 2013 jsme spustili
internetový portál s názvem
www.poradnasamaritan.cz. Ten si
klade za cíl podat informace lidem,
kteří mají potíže s dluhy. Díky
zkušenostem získaným z realizace
služby Dluhové poradenství, která
za tři roky své existence poskytla
odborné poradenství v této oblasti
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několika stovkám lidí z Otrokovic,
Zlína a blízkého okolí, jsme se
rozhodli tyto zkušenosti předat
dále. Vnímáme, že je stále velmi
nízká informovanost o této problematice u veřejnosti. Na tyto dotazy
budou odpovídat pracovníci
služby. Pokud by byl dotaz z oblasti právní, tak máme možnost
konzultace s právničkou. Dotazy
mohou být vkládány anonymně,
a pokud si čtenář přeje, tak mu je
odpovězeno bez zveřejnění. Zde je
ovšem nutno uvést na sebe kontat.
Na portálu se čtenář také dozví
informace o službě Dluhové
poradenství Samaritán, kterou
poskytuje Charita sv. Anežky
Otrokovice, aktuality ze služby
a dluhové problematiky obecně.
Umístili jsme zde také vzory
dokumentů, které se týkají dluhové problematiky a odkazy na
důležité internetové stránky. Nyní
jsme již zvědaví, jaký bude zájem
o tento netradiční způsob poradenství. Hledali jsme podobný informační portál a nepodařilo se nám
žádný nalézt.
Mgr. Tomáš Bernatík; vedoucí SSLD
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Klienti Azylového domu
Samaritán si prožili lekci
muzikoterapie
Za hojné účasti jsme se v počtu
dvanácti osob vydali plni očekávání a zvědavosti do Diakonie ČCE
do Uherského Hradiště, kde pro
nás měla paní Miroslava Veselá
připraven zážitkový program
muzikoterapie. Paní Veselá absolvovala vyškolení v oboru muzikoterapie přímo u jejího tvůrce
PaedDr. Lubomíra Holzera.

Dostalo se nám tak skutečně
odborného vedení profesionálky.
Naše odpoledne se skládalo
z aktivní i pasivní části. Nejdříve
jsme se sami seznámili s rozličnými
hudebními nástroji, z nichž některé
jsme viděli a slyšeli poprvé v životě. Zkusili jsme si je osahat, hrát na
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ně a zapojili jsme také svá těla a
hlasivky. V druhé části jsme již
přešli k relaxační části, při níž na
nástroje hrála lektorka, a my jsme
leželi a přijímali tyto zvuky,
vnímali celkovou atmosféru.
Jednalo se o velmi příjemný zážitek
z celého tohoto čtyřhodinového
cyklu muzikoterapie. Děkujeme
paní Miroslavě Veselé za laskavé
provedení touto terapeutickou
metodou. Klienti Azylového domu
Samaritán si tuto netradiční
metodu velmi chválili.
Bc. Kamila Mošťková,
sociální pracovnice ADS
Venčení psů z útulku
V krásný slunečný podzimní den
jsme zavítali do zlínského Útulku
pro zvířata v nouzi na Vršavě, kde
se starají o několik desítek psích
svěřenců s různou minulostí.

magazín
Prohlédli jsme si psy všemožných
ras, a jelikož byla právě návštěvní
doba, mohli jsme si také některé
půjčit na venčení. Nakonec jsme
s sebou na procházku vzali čtyři
chlupaté kamarády. Po dvou
hodinkách jsme se příjemně
unavení s pocitem z dobrého
skutku vrátili. Věřím, že pejsci byli
vděční za tento malý výlet a zpestření jejich dne.
Naši uživatelé navázali vztah se
zvířetem, na pejsky mluvili,
snažili se je naučit některé povely,
hladili je a vyzkoušeli si, jaké to je
mít za někoho druhého zodpovědnost. Již na zpáteční cestě naplánovali, že se o víkendu do Útulku
znovu podívají za pejsky, které si
rychle oblíbili.
Bc. Kamila Mošťková,
sociální pracovnice ADS
Turistický výlet na Tesák
Ještě než se poslední zbytky
letního sluníčka schovají za obzor,
a přijde sychravý podzim, jsme se
rozhodli uspořádat pro naše
uživatele výlet na Tesák, odkud
jsme pěšky pokračovali turistickou trasou na Hostýn. Uživatelé se

události
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vybavili pevnou obuví, svačinami
a dobrou náladou a za vzájemného
povídání nám cesta pěkně ubíhala.
Na Hostýně jsme se zahřáli a posilnili teplou polévkou, udělali
nezbytné fotky na památku
a prohlédli si okolí. Po dostatečném odpočinku jsme se vydali na
zpáteční cestu. Chvíle přestávek

jsme využili také ke hře a organizované relaxaci. Uživatelé byli
s celým dnem spokojení, příjemně
unavení po asi 16 km trase a slíbili
účast na dalších podobných
aktivitách, na něž se těší.
Bc. Kamila Mošťková,
sociální pracovnice ADS
Návštěva Archeoskanzenu
Modrá
V krásný podzimní den jsme

události
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podnikli s uživateli exkurzi do
Archeoskanzenu v Modré u Starého Města. Již předem jsme měli
zarezervovaný termín a také
domluvené volné vstupné. Tímto
bychom chtěli poděkovat paní
Hrabalové za vstřícnost a tento dar
pro naše uživatele. Nakonec nás
jelo plné devítimístné auto. Při této
příležitosti jsme naplánovali menší
okruh po okolí. Nejdříve jsme se
vydali na Hrad Buchlov, kde jsme
se prošli po nádvoří, podívali se do
galerie na výstavu a hladomornu.
Cestou na Modrou jsme udělali
zastávku ještě na Velehradě
a prohlédli si tamější Baziliku

Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje, která dominuje
této obci. Vyvrcholením celého
výletu byla samotná exkurze
v Archeoskanzenu v Modré.
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Místní pracovníci v dobovém
oblečení se nám výborně věnovali,
prošli jsme si celý skanzen se
zastávkami na několika stanovištích z doby Velkomoravské říše,
8. – 9. století. Jednalo se například
o tehdejší školu, pokoje, kuchyň,
kostel. Dostalo se nám obsáhlého
a kvalitního výkladu, mohli jsme si
osahat materiál, z něhož se v té
době vyráběl oděv a šperky, také
ochutnat chléb upečený ve starobylé peci a zkusit si napsat své
jméno hlaholicí. Na závěr nám byla
předvedena také bojová výstroj
a zbraně, které jsme si mohli
potěžkat, osahat. Prostor se našel
také na několikeré dotazy.
Bc. Kamila Mošťková,
sociální pracovnice ADS
Beseda s anonymními alkoholiky
V Malenovicích se pravidelně
každý týden scházejí abstinující
alkoholici, kteří chtějí svůj problém
s alkoholem řešit a vytrvat v abstinenci. Prostor je zde pro kohokoliv,
skupina je otevřená. Jelikož
i v řadách uživatelů naší služby
a vůbec ve společnosti se nachází
lidé, jejichž život je spojen s alkoho-

události
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lem v menší či větší míře, rozhodli
jsme se zkusit oslovit toto společenství s dotazem, zda by někdo
byl ochoten přijít si o svém životě,
o alkoholu i svépomocné skupině
AA popovídat za námi do
Azylového domu Samaritán.

Naše přání padlo na úrodnou
půdu, pan Aleš byl vstřícný
a připravil si pro nás besedu,
přestože se později svěřil, že při
veřejném vystupování není zcela
ve své kůži, tak to bere jako součást
své terapie a vedl si velmi dobře.
Jeho vyprávění zaujalo nejednoho
našeho uživatele, kterých se při
této příležitosti sešlo v kulturní
místnosti neobvykle mnoho,
z čehož jsme byli příjemně překvapeni a potěšeni. Minimálně jeden
z nich uvažuje o tom, že by začal
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AA také navštěvovat.
Bc. Kamila Mošťková,
sociální pracovnice ADS
Klienti Azylového domu
Samaritán pracují v Charitě
Charita sv. Anežky Otrokovice
v současné době provozuje dva
projekty pro lidi sociálně slabé ve
spolupráci s Městem Otrokovice,
které nejsou registrovanou sociální
službou. V létě byla otevřena
Veřejná sprcha, kterou využívají
lidé bez možnosti se umýt. Zde
pracuje uživatel Azylového domu
Samaritán na dohodu o provedení
práce. Projekt finančně podporuje
Město Otrokovice.
Před začátkem letošní zimy jsme
hledali cesty, jak co nejvíce uspořit
náklady u druhého projektu –
Mobilní buňky pro lidi bez domova, která je někdy označována jako
Seďárna. Ta slouží lidem, kteří jsou
na ulici a nemají kde v teple
přespat. Zde mohou strávit noc na
židlích. Po zkušenostech z loňského roku bylo zapotřebí zajistit
nepřetržitý dohled. V rámci
mzdových nákladů, které jsou
nejvyšší položkou, jsme opět

události
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požádali Úřad práce o spolupráci.
Prostřednictvím veřejně prospěšných prací jsme získali mzdové
prostředky na část mzdy pracovníků. Podmínkou bylo, že museli
absolvovat veřejnou službu a být
dlouhodobě nezaměstnaní.
Podařilo se nám vytipovat tři
u ž i va t e l e A z y l o v é h o d o m u
Samaritán, kteří zde budou pracovat a dohlížet na provoz buňky. „Je
to velmi zajímavá situace. Klienti
se stali našimi kolegy. Já jsem jejich
vedoucí, tak jako ostatních kolegů.
Ale přitom stále využívají službu
Azylového domu“ uvedl vedoucí
Tomáš Bernatík. „Nyní je povedu
jako ostatní pracovníky, včetně
běžných provozních porad,
hodnocení apod. Chceme, aby se
co nejvíce cítili jako zaměstnanci
a zvýšilo se jim sebevědomí při
hledání dalšího dlouhodobého
zaměstnání. Také mě potěšilo, že
všichni tři na pracovní nabídku bez
většího přemýšlení kývli. A to jsme
měli ještě další v pořadníku, které
jsme chtěli oslovit. Po dobu více jak
tří měsíců nenastal žádný problém“ dodal Tomáš Bernatík.
„Může se zdát zvláštní, že klienti
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Azylového domu se starají o lidi
bez domova na ulici, tedy bezdomovci se starají o bezdomovce.
Pracující klienti z Azylového domu
jsou již úplně jinde. Nemají potíže
s hygienou, alkoholem, mají
pracovní návyky. Navíc máme
dobrou zkušenost z veřejné
sprchy“ doplnil Tomáš Bernatík.
Mgr. Tomáš Bernatík; vedoucí SSLD
Lékařská pomoc při terénní práci
První únorovou Mobilní kancelář,
kdy vydáváme teplou stravu,
ošacení a další materiální pomoc
s námi strávil student medicíny.
Lidé bez domova mají časté
zdravotní potíže - popáleniny,
kožní nemoci, odřeniny a další.
Chceme do budoucna ve spolupráci s odborníkem tyto problémy
řešit tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému zhoršování zdravotního stavu, případně i ke zbytečným úmrtím. Uvidíme, zda se tato
novinka ujme. Inspirovali jsme se
v Nizozemsku, kde jezdí mladí
medici na koloběžkách pomáhat
lidem bez domova.
Mgr. Tomáš Bernatík; vedoucí SSLD
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Spolupracujeme s Mendelovou
univerzitou
Již téměř rok naše služba aktivně
spolupracuje s Mendelovou
univerzitou v Brně v rámci mezinárodního projektu „Trvale udržitelný sběr a využití planě rostoucích
léčivých bylin. Ve středu 19. 9. 2012
jsme se zúčastnili v prostorách
fakulty v Lednici slavnostního
představení kondenzační sušičky
bylin, kde jsme za účasti partnerů
projektu z řady evropských zemí
představili i naše výrobky –
přírodní bylinková mýdla.
Prezentace v angličtině popisovala
nejenom základní sociální práci
s uživateli, poskytované fakultativní služby, ale zejména pracovně
resocializační program, zapojení
uživatelů a celkový dopad programu na uživatele. Právě aktivity
tohoto programu, jako je sběr
léčivek a jejich zpracování až do
finálního produktu, velmi zaujaly
partnery projektu i další zúčastněné subjekty. Díky tomu nám byla
přislíbena další podpora i efektivnější a intenzivnější spolupráce.
Bc. Milan Metzl,
pracovně-resocializační pracovník
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Rekordní počet lidí bez domova
přišel na předvánoční oběd
pořádaný Terénním programem
Samaritán
Akce se uskutečnila ve středu
19. prosince poblíž nádraží ČD ve
Zlíně.
Místo teplé polévky, která se
podává během roku, si příchozí
pochutnali na řízku s bramborovým salátem. Každý obdržel
praktický dar - teplé rukavice
a ponožky, za což byli velmi
vděční. Mnozí z nich tráví zimu
i v těch největších mrazech venku,
proto jim terénní pracovníci
přivezli také bundy, svetry a další
zimní oblečení, které pro tento účel
poskytl charitní šatník.
Pro navození sváteční atmosféry
zněly vánoční koledy a zavonělo
cukroví. To pro lidi bez domova
napekli věřící z Farnosti sv.
Vojtěcha. Každý si tak mohl odnést
balíček jako připomínku, že
i v dnešní nelehké době jsou lidé,
kteří se dokážou rozdělit s těmi, co
mají méně, než my.
Terénní program Samaritán
pomáhá celoročně lidem bez

představujeme se

magazín
domova řešit jejich náročnou
sociální situaci.
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
Turnaj ve stolním tenise
Samaritán 2012
S cílem obnovit dřívější tradici
společných turnajů mezi klienty
více služeb a užít si pěkný, sportovně laděný den jsme uspořádali
první ročník Turnaje ve stolním

tenise Samaritán 2012. Záštitu nad
akcí s finančním přispěním převzal
pan Jaroslav Budek, starosta
Otrokovic, za což mu ještě jednou
velmi děkujeme. Pan starosta
pronesl úvodní řeč, čímž oficiálně
turnaj zahájil. Ten proběhl dne 28.
srpna v prostorách haly stolního
tenisu TJ Jiskra v Otrokovicích, kde
jsme měli k dispozici profesionální
zázemí s pěti stoly. Za tuto příleži-

10

SAMARITÁN

SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA

tost rovněž děkujeme. Pozvání na
turnaj přijaly 4 oslovené sociální
služby – azylové domy z Olomouce, Vsetína, Uherského
Hradiště a Starého Města, kteří
přijeli i s pracovníky. Celkem tak
nastoupilo pět týmů, jedním z nich
byl samozřejmě i náš „domácí“
Azylový dům Samaritán.
Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů,
z toho dokonce 3 ženy. V závěru
turnaje jsme ještě speciálně pro
odvážnou ženskou skupinu
udělali miniturnaj. Jen pro zajímavost náš hlavní turnaj vyhrál
mladý muž ze Starého Města
a ženský souboj jeho maminka
z Uherského Hradiště. Také naši
otrokovičtí reprezentanti se
statečně drželi. Celý program byl
zakončen vyhlášením výsledků,
předáním cen v podobě dobrot
k snědku a diplomů nejen oběma
finalistům, ale také ženské výherkyni a jako poděkování i pozornost
pro každý z přítomných azylových
domů. Tento den se všem velmi
líbil a už v jeho průběhu padali
z několikerých úst návrhy a přání,
že by se opět mohla nějaká podobná akce zorganizovat. Jsme rádi, že

události

magazín
jsme mohli vytvořit tento prostor
pro vzájemné setkání, pozitivní
prožívání a pocit úspěchu a uvědomění si svých schopností.
Děkujeme všem družstvům za
účast, nasazení a dobrou náladu!
Bc. Kamila Mošťková,
sociální pracovnice ADS
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