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Úvodník
Je slunečné páteční odpoledne a já
se pouštím do psaní úvodníku.
A kladu si stejnou otázku, jakou si
kladu již několik posledních
měsíců. Ta otázka zní v různých
obměnách následovně: „Proč se
klade v sociálních službách tak
velký důraz na propagaci?“ Vždyť
jsem vystudoval školu se zaměřením na sociální oblast, mám tedy
předně pracovat s uživateli.
Nepočítaje na mé pozici vedoucího
pracovníka další úkoly jako je
práce se zaměstnanci, získávání
financí, účast na jednáních, rozhodování o provozních záležitostech,
a další. A k tomu všemu mám být
i odborníkem na propagaci?
Ano, rozumím tomu, že je zapotřebí veřejnost informovat o činnosti.
Vždyť jsme přeci financováni

slovo vedoucího

magazín
z veřejných zdrojů. V tomto
případě je vše v pořádku a neměl
bych s tím problém. Ovšem, kdyby
tu nebylo jedno ALE – nejistota,
která panuje v oblasti financování
sociálních služeb. Každým rokem
si musíme pracně žádat o dotace
a to od více subjektů – obcí, MPSV
a dalších. Každý rok je musíme
pracně vyúčtovávat. Mnohdy si
připadám, že se musím doprošovat prostředků na činnost a pak
pracně obhajovat, že jsou tyto
finanční prostředky vynaloženy
správně. A to každoročně a často
v horizontu téměř celého roku.
No nic, dosti bylo stěžování.
V letošním roce došlo k mírnému
zvratu a již nyní víme, že by nás
neměly čekat existenční potíže,
ovšem ještě stále čekáme na
vyjádření některých obcí.
Samozřejmě zmiňuji finance na
provoz. O tom, co se stane, pokud
dojde k nenadálým událostem
a haváriím, se nezmiňuji. Vypadá
to, že dochází k pozvolnému
obratu, tedy co se alespoň MPSV
týče. Např. v loňském roce jsme
ještě v září nevěděli přesnou výši
dotací a některé služby byly na
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pokraji uzavření. Samozřejmě
i letos některé služby bojují o přežití. Ale naštěstí je velká část služeb,
které jsou v relativním „klidu“.
Jsem za to rád, jelikož jen plníme
zakázku společnosti. I když ovšem
se všemi strastmi a náležitostmi
zaměstnavatele.
Tak vám, milí čtenáři, přeji příjemné jarní dny a všem poskytovatelům sociálních služeb lepší vyhlídky v oblasti financování sociálních
služeb a v nejlepším případě
víceletou jistotu.
Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí SSLD

slovo vedoucího
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Svěží vítr v naší dílně
- jak to vidí naše nová kolegyně
Bc. Veronika Netušilová v lednu
převzala po odcházejícím dlouholetém pracovníkovi Bc. Milanovi
Metzlovi pracovně-resocializační
program a zatím si vede velmi
dobře. V následujícím rozhovoru
se můžete dozvědět její první
postřehy z práce s lidmi bez
domova na Azylovém domě za
první tři měsíce.
Veroniko, jak si zvykáš na
Azylový dům a jeho uživatele?

Dobře. Nosí mi svačiny, já jsem
spokojená. Musím se přiznat, že
jsem se toho bála. Ale realita mě
mile překvapila. Když od nich něco
potřebuji, tak jsou ochotní, udělají
to pro mě. Řeknou: „Když je to pro
Vás, tak já jdu.“ S nikým nemám
problém. Bála jsem se, jak budou

interview
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reagovat na ženskou a dobré.
Chlapci se vcelku snaží. Bála jsem
se, že jim to vydrží tak měsíc, ale
zatím se drží.
Co se teď vlastně vše v dílně dělá?
Lepí se krabice, což chlapy baví.
Dělá se vlna a hlavně vrcholí
přípravy na velikonoční trhy ve
Zlíně a Kroměříži. Takže se chystají
výrobky.
Vlna je taková specifická, spíše
pro něžné ženské ručičky, jak to
zvládají klienti?
Zvládají to dobře. U činností se
střídají, nejšikovnější plstí, ale ještě
nebylo moc volného prostoru na
nějaké tvoření, ale jeden z uživatelů je velmi šikovný a plstí i ve svém
volném čase.
Jak vnímáš rozdíl mezi teorií
a praxí? Jedná se o Tvou první
pracovní zkušenost v sociální
oblasti.
No, rozdíl je hodně veliký. Zjistila
jsem, že teoretické základy ze školy
mám veliké, ale nemám je jak
použít v praxi, co se týká práce
v sociální sféře. Myslím, že zde
mám hodně velké mezery, které
musím dohnat.
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Co plánuješ v dílně do budoucna?
Plánuji, že budeme mít velký
úspěch s našimi výrobky na
velikonočních trzích. Snažím se
oslovovat spoustu známých, kteří
mají za úkol přijít a vykoupit náš
stánek. Doufám, že naše spolupráce s klienty od ledna na přípravách
bude úspěšná. Do budoucna budu
chtít jezdit na další akce. Dále
plánuji prodávat výrobky přes
e shop.

Jak se těšíš na individuální plánování s klienty?
Jelikož mě za chvilku čeká plánování s klientem, tak velice. Ale po
školení jsem plná očekávání. Těším
se, že přinesu nový pohled, svěží
vítr. Tak uvidíme.
Ptal se Mgr. Tomáš Bernatík,
vedoucí SSLD

události

magazín
Děkujeme firmě Continental
Barum s.r.o.
Ve středu 12. 2. 2014 dorazila do
naší pracovně – resocializační
dílny výrazná pomoc v podobě
paletovacího vozíku. Tento dar
jsme obdrželi od společnosti
Continental Barum s. r. o. a děkujeme jim za tuto formu pomoci.
Vozík bude sloužit při pracovních
terapiích.
Mgr. Aleš Jaroš; sociální pracovník,
zástupce vedoucího SSLD
Jak hledat práci
Pro uživatele Azylového domu
Samaritán jsme vytvořili nabídku
využití jednoduchého kurzu „Jak
hledat práci“. Sociální pracovník
se bude dotýkat témat, jako jsou
– dluhy a chuť pracovat, zdroje kde
hledat práci, oslovení a komunikace se zaměstnavatelem, co může
a nemůže zaměstnavatel. Tento
celek čtyř na sebe navazujících
seminářů pak má napomoci
uživatelům se lépe zorientovat
v pracovní problematice a napomoci jim lépe se prosadit na trhu
práce.
Mgr. Aleš Jaroš; sociální pracovník,
zástupce vedoucího SSLD
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Bůh Syn se stal člověkem, aby nás
svou smrtí na kříži vykoupil a na
věky spasil
Vzhledem k tomu, že Terénní
program Samaritán Charity
sv. Anežky Otrokovice působí
nemalou měrou i na území města
Zlína jsme se již po několikáté
rozhodli nechat sloužit mši svatou
v kostele sv. Filipa a Jakuba ve
Zlíně. Tato mše svatá byla sloužena
v ranních hodinách dne 12. 2. 2014
otcem Ivanem. Úmysly mše svaté
byly obětovány za živé a mrtvé
uživatele služby a za pracovníky
služby.
Tímto vřelé díky otci Ivanovi a
sestře Michaele z kongregace
Milosrdných sester svatého Kříže
za pomoc při zprostředkování.
Pán Bůh zaplať.
Bc. Zuzana Mikulášková, sociální
pracovnice TPS

široké veřejnosti o tuto naši
službu.
Do dnešní doby jsme zodpověděli
přes 270 dotazů. Zpočátku jsme
v průměru dostávali něco okolo 10
až 15 dotazů měsíčně. V průběhu
času počet dotazů, kladených na
naši internetovou poradnu,
postupně vrůstal. V současné
době již obdržíme v průměru něco
okolo 18 dotazů týdně. Což je až
čtyřnásobný nárůst od začátku
spuštění naší internetové poradny.
Tento fakt dokládá, že dluhová
problematika je stále aktuálním
a palčivým tématem naší společnosti, kterému je potřeba věnovat
pozornost.

Internetová dluhová poradna je
již rok v provozu
Naše internetová poradna zaměřená na dluhovou problematiku je již
v provozu něco málo přes jeden
rok a musíme říci, že nás velmi mile
překvapil velký zájem ze strany

Nejčastěji se klienti naší internetové poradny dotazují na problematiku exekučního a insolvenčního
řízení. Zejména pak na pravomoce
soudních exekutorů. Klienty
především zajímá, co všechno
exekutor může a nemůže zabavit,

události
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jak postupovat při exekuční
blokaci bankovního účtu, jak
postupovat a bránit se, když
soudní exekutor zabaví majetek
nepatřící dlužníkovi, jaká je výše
nezabavitelné částky z příjmu
dlužníka apod.
Z oblasti insolvenčního řízení naše
klienty nejčastěji zajímají podmínky, které musí žadatel o povolení
oddlužení splňovat a jak vůbec
samotné insolvenční řízení probíhá.
Závěrem tohoto článku bych chtěl
za celý team Dluhového poradenství Samaritán poděkovat všem
tazatelům naší internetové poradny za jejich dotazy a projevenou
důvěru. Hluboce si toho vážíme
a budeme se i nadále snažit všem
našim klientům poskytnout
potřebné informace pro řešení
jejich tíživé životní situace. Pokud
chcete vědět více, tak hledejte zde:
www.poradnasamaritan.cz
Mgr. Ondřej Prchlík,
sociální pracovník DP Samaritán
Medik v terénu se osvědčil
Vzhledem k mrazivému nočnímu
počasí, které sužuje i naše uživate-

události
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le, jsme se rozhodli k terénní
sociální práci opět přizvat studenta
medicíny. Ten s námi spolupracuje
již déle jak rok. Akci jsme naplánovali na úterý. Auto jsme vybavili
lékárničkou, mastmi, obvazy,
spacáky ze sbírky spacáků a potravinovou pomocí. Společně jsme
navštívili několik squatů, kde
přebývají naši uživatelé, pohovořili jsme s nimi a nabídli jsme jim
možnost konzultace zdravotního
stavu s medikem.

Někteří uživatelé tuto možnost
s nadšením uvítali a své zdravotní
problémy ochotně s medikem
sdíleli a ze strany medika se jim
dostalo na oplátku několik užiteč-
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ných doporučení a rad. Lidé bez
domova mívají nejčastěji vnější
poranění, kožní problémy, zubní
potíže a další.
Na závěr bych chtěla dodat, že se
medikovi podařilo navázat s našimi uživateli vztah důvěry, který
je pro naši terénní sociální práci z
dlouhodobého pohledu velmi
potřebný a věříme, že se tyto
výjezdy budou opakovat i nadále.
Bc. Zuzana Mikulášková,
sociální pracovnice TPS
Účastníme se soutěže o nejzajímavější inovativní projekty Social Marie
Již podruhé jsme se přihlásili do
soutěže o nejzajímavější inovativní
projekty organizací, které jsou
vzdáleny do 300 km vzdušnou
čarou od Vídně. Soutěž vyhlašuje
nadace Unruhe se sídlem ve Vídni.

události
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V letošním roce jsme podali žádost
s názvem: „Lidé bez domova pečují
o lidi bez domova“. Zde se snažíme
upozornit na přínosnost projektů
Veřejná sprcha a Mobilní buňky
pro lidi bez domova, kde zaměstnáváme uživatele Azylového
domu Samaritán. Rádi bychom
navázali na úspěch z doby před
dvěma lety, kdy jsme se s projektem Dluhové poradenství
Samaritán dostali mezi posledních
32 projektů z téměř tří set. Poté bylo
finančně odměněno 16 projektů,
mezi něž jsme se již neprosadili.
Pro letošní rokbylo podáno 259
projektů. Tak uvidíme, jak nás
odborná porota ohodnotí.
Garantem pro Českou republiku je
známý ekonom Tomáš Sedláček.
Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí SSLD
Změna zdravotní pojišťovny
- pozor na podvodné náboráře!
V úterý dne 18. 2. 2014 byli dva
uživatelé naší služby Terénní
program Samaritán kontaktováni
pouličním dealerem u Alberta na
Trávníkách a byla jim nabídnuta
finanční odměna za změnu zdravotní pojišťovny. Tato finanční
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odměna měla činit 3 000Kč pro
každého a měla jim být zaslána
poštovní poukázkou. Oba naši
uživatelé s touto změnou souhlasili
a podepsali nějaké papíry, aniž by
přesně věděli jaké, a rovněž
neobdrželi žádnou kopii, jen tzv.
potvrzení pro klienta OZP, že
přijali přihlášku k Odborové
zdravotní pojišťovně zaměstnanců
a bank, pojišťoven a stavebnictví,
kterou v co nejkratší lhůtě doporučí dealer ke zpracování do OZP.
Po důkladném rozhovoru s uživateli bylo zjištěno, že netuší, jak se
dealer jmenuje a ani neporozuměli
obsahu tzv. smlouvy. Měli za to, že
již budou mít veškeré léky a zdravotní péči zdarma. Přitom pojištěnci se stávají až od 1. 1. 2015, což bylo
napsáno na potvrzení, ale naši
uživatelé nebyli schopni to rozpoznat. Také si neověřili, s kterými
lékaři má pojišťovna uzavřenou
smlouvu, což by jim mohlo v budoucnu činit nemalé potíže.
Na základě všech těchto skutečností jsem telefonicky kontaktovala pracovnici dané pojišťovny, zda
u nich probíhá nábor nových
pojištěnců s bonusem za přestup

události

magazín
ve výši již zmíněných 3000 tisíc. Po
telefonu mi bylo sděleno, že
pracovnice o ničem neví a tento
nábor byl předán jiné firmě, že jej
přímo pojišťovna neprovádí.
Dohodli jsme se také, že v daném
případě lze sepsat a podat u pojišťovny žádost o storno, kde musí
být sepsány přesné důvody, proč
žádáme o storno. Na závěr budu
tedy doufat, že tato žádost bude
vyřízena ku prospěchu našich
uživatelů.
Bc. Zuzana Mikulášková,
sociální pracovnice TPS
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Velikonoční svátky
Velikonoce (z lat. pascha < řec.
πάσχα pascha < hebr. pesach –
přechod, přejití) jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
který je oslavou zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po
jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33
v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů
Mojžíšem z egyptského otroctví.

V západní křesťanské tradici
neděle Zmrtvýchvstání připadá na

velikonoční svátky

magazín
první neděli po prvním jarním
úplňku, tedy na měsíc březen či
duben (viz Výpočet data
Velikonoc). Slovanský název
svátku, Velikonoce, se vztahuje na
"velikou noc", v níž byl Kristus
vzkříšen.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší.
Vzhledem k časové blízkosti
křesťanských Velikonoc a jarní
rovnodennosti mají tyto tradice
pravděpodobně původ v pohanských oslavách příchodu jara.
Velikonoční symboly
! Beránek - v křesťanském pojetí je
Kristus beránkem božím, který
byl obětován, aby vykoupil
člověka. Ve starém zákoně, při
vyjítí židů z Egypta byla krví
beránka označena veřej dveří. Ti,
co tak učinili, byli uchráněni
trestu, který stihl celý Egypt.
Toto je jedním z předobrazů
starého zákona, který ukazuje na
budoucí vykoupení krví Ježíše
Krista.
! Velikonoční oheň - tak jako jarní
slunce znamená vítězství nad
zimou, procitnutí po dlouhém
studeném čase, stejně takový je

9

SAMARITÁN

SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA

příchod Ježíše o Velikonocích.
Zapálení svatého velikonočního
ohně je pro křesťany o Velikonocích centrální událostí. Oheň se
zapaluje a světí na začátku
liturgie na Bílou sobotu při
obřadech Velké noci (ze soboty na
neděli), od velikonočního ohně se
zapálí velikonoční svíce, která se
potom ve slavnostním průvodu a
za třikrát opakovaného zpěvu
"Světlo Kristovo" vnese do
temného kostela.

!

Velikonoční vajíčko - je mnoho
výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi, protože vejce
obsahuje zárodek života, bylo již
odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení,
v předkřesťanských dobách bylo
někde dokonce dáváno do hrobu
k mrtvému. Vejce nacházíme již
před křesťanstvím při pohan-

velikonoční svátky

magazín
ských oslavách jar Zvyk konzumovat vejce v době svátků
souvisel pravděpodobně
i s postem, který Velikonocům
předcházel, a při kterém se vejce
jíst nesměla, proto lidé netrpělivě
čekali, až postní doba skončí.
Ve spojení s lidovou tradicí vznikl
zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr. Vejce
něco skrývá, je jako zamčený
hrob, ve kterém je přesto ukryt
život. Tady je zřetelné symbolické
spojení se zmrtvýchvstáním
Ježíše Krista a s křesťanskými
Velikonocemi
! Pomlázka - je jedním ze symbolů
svátků jara, dnes Velikonoc. Jde o
spletený svazek proutků, který
bývá na tenčím konci ozdoben
barevnými pentlemi. Podobně
jako koledování obecně, i o Velikonocích bývalo někde dalším
účelem získávání potravin při
obcházení statků chudými
koledníky, jako způsob předcházení hladu při prázdných spížích
po zimě.
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Recept - velikonoční nádivka
Množství: cca 6 porcí
Celkový čas: 1h a 15min
Čas přípravy: 30min
Čas vaření: 45min
Cena: 190 Kč

Ingredience
450 g vepřové krkovice
400 g uzeného bůčku
250-300 ml vývaru z masa
8 ks rohlíků
8 ks vajec - žloutky a bílky odděleně
50 g másla
1 špetka soli
3 špetky čerstvě mletého pepře
1 špetka strouhaného muškátového oříšku
3 hrsti petrželky - a/nebo spařených kopřiv, nasekaných
1 svazek jarní cibulky - nakrájené
1 lžíce sádla - na vymazání formy

recept - velikonoční nádivka

magazín
4-5 ks vajec - uvařených natvrdo
½ svazku řeřichy - k posypání
Postup přípravy
Vepřové a uzené maso uvařte do
měkka. Vyndejte, nechejte zchladnout a nakrájejte na menší kousky.
Vývar uschovejte.
Troubu předehřejte na 180 °C.
Rohlíky nakrájejte na kostičky,
dejte do velké mísy a pokropte
vývarem z masa, aby se pečivo
navlhčilo. Žloutky utřete se
změklým máslem a špetkou soli.
Pak je spolu s masem přidejte
k rohlíkům, ochuťte pepřem
a muškátovým květem. Přidejte
nasekané kopřivy nebo petrželku
a jarní cibulku. Vše promíchejte
a podle potřeby přilévejte vývar –
směs nesmí být příliš řídká.
Nakonec ušlehejte tuhý sníh
z bílků a opatrně jej přidejte do
syrové nádivky. Kulatou dortovou
formu s otvorem uprostřed
vymažte sádlem, vlijte do ní část
směsi, na ni poklaďte vařená vejce
a přelijte zbylou směsí – případně
do ní vajíčka zatlačte, aby byla
schovaná. Pečte do růžova v předehřáté troubě, zhruba třicet minut.
Zdroj: http://prostreno.bety.cz
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Krásné jaro
s velikonoční radostí
Vám přeje kolektiv
zaměstnanců Samaritánu
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