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Díky našim dárcům máme nové elektrokolo!

Naši dobrovolníci

Turnaj Přesná šipka

M
Úvodem

ilí přátelé,

zanedlouho si budeme připomínat 30 let od sametové
revoluce. Dlouhotrvající napětí se uvolnilo a přišla toužebně
očekávaná svoboda. Lidé už se nemuseli dále bát nahlas říci
svůj názor nebo veřejně vyznat svou víru. Znovu mohly začít
fungovat organizace, které byly předtím zakázány.
V této dobé nastává i nový rozvoj charitního díla. Naše
Charita dlouho nosila ve svém názvu tu, díky níž mohla
svoboda vypuknout naplno. Vždyť oslava svátku svaté
Anežky a její slavné svatořečení v Římě byla tím největším
spouštěčem překotných změn v zemi.
V otrokovické farnosti se mohly začít naplňovat touhy
mnoha generací a začal se stavět nový kostel, vedle toho
vznikala Charita sv. Anežky.
Dnes má naše Charita devět různých služeb, některé fungují
i díky pomoci ochotných dobrovolníků, jinde se zase
neobejdeme bez přispění obětavých dárců. Za vás všechny
bude jako každoročně sloužena mše svatá ve středu 13.
listopadu v 17 hodin v kostele sv. Vojtěcha.
Děkujeme vám, že jste s námi!
Jan Žalčík
pastorační asistent

Už i my máme elektrokolo!

Asi by stačilo napsat, že
Pečovatelská služba Charity
Otrokovice si koupila elektrokolo. Ale my chceme dát vědět
o dobré vůli občanů a několika
firem z Otrokovic směřované
na poskytnutí pomoci Charitě
Otrokovice. Na elektrokolo pro
Pečovatelskou službu se totiž
složilo množství různých dárců z Otrokovic a okolí.

niorům a lidem se zdravotním
omezením. Za rok 2018 naše
pečovatelky uskutečnily 4 080
návštěv a péči věnovaly 4 128
hodin. Elektrokolo přepravu
pečovatelek mezi jednotlivými
klienty značně usnadní a pomůže nejen jim, ale i klientům. Přesuny mezi uživatelem
služby a různými pochůzkami
tak mohou být rychlejší a
Na začátku byla prosba vedou- zdravější.
cí Pečovatelské služby Charity Jak říká vedoucí Pečovatelské
Otrokovice Jany Šuranské o služby Jana Šuranská: „I když
ulehčení každodenní námahy se naše děvčata pohybují v kapečovatelek pomocí elektroko- tastru Otrokovic, tak v autě či
la. Charitní pečovatelská služ- na kole stráví každý den zhruba Otrokovice poskytuje pod- ba 60 až 90 minut. Vzhledem
poru a pomoc terénní formou k tomu, že zvládnou průměrně
uživatelům služby tak, aby denně navštívit 6-8 osob, býmohli setrvat ve svém domá- vají fyzické síly našich pečovacím prostředí, v kontaktu se telek často po celém dnu vysvou rodinou, blízkými a za- čerpány. Děvčata s klienty machovali si tak běžný způsob nipulují samy, navíc navštěvusvého života. Pečovatelská jí různé úřady, služby. A to v
služba pomáhá především se- každém počasí!“

Charitní
pečovatelská
služba

Ředitel Charity Petr Kubala podotýká: „O nákup elektrokola
usilovala Charita Otrokovice již
delší dobu. Na jeho pořízení
jsem však nemohl uvolnit finanční prostředky určené na
běžný provoz Charity. Proto
jsme vyhlásili sbírku na koupi
elektrokola, do které se během
osmi měsíců zapojili individuální dárci, prostřednictvím
předvánoční sbírky v Centru
Malenovice, ale i finančními
dary Charitě. Firemní dárci –
Toma, a.s. a Teplárna Otrokovice, a.s. pak doplnili zbývající
potřebnou částku. Firma Otrokolo nám pak elektrokolo nabídla za velmi příznivou cenu,
za kterou jsme svým pečovatelkám mohli nabídnout kolo ve
vyšší kvalitě, než jsme plánovali.“ K předání elektrokola došlo
dne 2.9.2019 a od toho dne
slouží našim pečovatelkám. Věříme, že elektrokolo bude šetřit
nejen životní prostředí a náklady na benzín, ale pomůže na-

šim

obětavým

pečovatelkám

zachovat si na ústech úsměv a
dobrou fyzickou kondici, bez
čehož by se jejich práce s klienty neobešla.
Romana Rochovanská,
fundraiser

Pořádali jsme turnaj Přesná šipka
Máme za sebou další ročník turnaje v šipkách, který se konal
na Charitním domově, jehož se
zúčastnilo celkem 12 družstev.

žel bronzové místo uteklo o pár
bodů, ale i tak jsme se umístili
na pěkném 4. místě, nakonec
přece jen není důležité vyhrát,
Nejdříve proběhl zápis všech ale zúčastnit se.
účastníků a následně
Děkujeme všem za
byl turnaj zahájen, po
účast a především
odházení všech deseti
příjemně
strávené
hodů se jednotliví
dopoledne a budeme
účastníci přemístili do
se těšit na další ročDenního centra, kde
ník turnaje.
bylo připraveno malé
Poděkování patří i
občerstvení s kávičkou. Po sečtení bodů následovalo vyhláše- našemu sponzorovi, firmě Vitar,
ní výsledků, kdy na 1. místě se která nám věnovala do soutěže
umístil tým z DP Holešov, na 2. ceny ve formě vitamínových bamístě se umístil tým DP Lukov a líčků.
na 3. místě tým z Alzheimerova
Bc Pavla Vykoukalová
centra, charitnímu týmu bohu-

Charitní
domov

Dobrovolníci nám velmi pomáhají
O tom, že pátek třináctého může
být i velmi pěkný, se přesvědčili
naši senioři. Tento den jm zpestřila skupina dobrovolníků z otrokovické pobočky pojišťovny
Kooperativa. Tito úžasní lidé

nám pomohli uspořádat sportovní den, odpoledne zase naše klienty obohatili četbou knihy či
doprovodem na malou procházku do města.

Další dobrovolníci k nám dochází z Maltézské pomoci. Tito lidé
ve svém volném čase navštěvují
naše klienty, nabízí jim doprovod
po městě, společné povídání či
modlitbu. Někteří dokonce učí

naše seniory práci s mobilním
telefonem či na PC. Nedávno
jsme díky jejich pomoci mohli
uspořádat společnou procházku
do nedalekého kostela sv. Michaela. I jim patří naše velké díky!

Patří jim za to velký dík.

Jan Žalčík, pastorační asistent

Najdou se dobrovolníci i na sbírku potravin?

Dobrovolníky z řad veřejnosti hledáme i
pro nadcházející akci. V sobotu 23. listopadu se od 8:00 do 18:00 hodin uskuteční tradiční Sbírka potravin, která pomůže klientům služeb Charity. Pro tuto
příležitost bude zapotřebí několik nadšených lidí, kteří se ve svém volném čase do
sbírky dobrovolně zapojí a budou od nakupujících přijímat nejen potravinové dary.

na telefonu 605 564 936.

„Hledáme dobrovolníky, kteří nám se
sbírkou pomohou v prodejně LIDL v Otrokovicích. Jednalo by se o nejméně 2 hodiny dobrovolnické činnosti v dopoledních
či odpoledních hodinách,“ vysvětlil podstatu pomoci zástupce ředitele Tomáš
Bernatík, u kterého se zároveň nadšenci
mohou přihlásit. A to buď na e-mailu: tomas.bernatik@otrokovice.charita.cz, nebo

Darované potraviny a drogistické zboží
následně dostanou klienti služeb Charity
Otrokovice a další potřební na základě posouzení jejich sociální situace pracovníky.
Nejčastěji se jedná o rodiny s dětmi, lidi v
nouzi, lidi bez domova.

Charita Otrokovice se do sbírek potravin
zapojuje pravidelně od roku 2013. Při poslední sbírce potravin jsme vybrali téměř
půl tuny potravin a drogistického zboží.
Největší zájem je především o konzervy,
dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé
mléko, olej, rýži a luštěniny, těstoviny a
základní a dětskou drogerii.

Mgr. Tomáš Bernatík, zástupce ředitele

Renovovali jsme charitní hrob
Jak jsme vás již dříve informovali, Charita Otrokovice dostali
jsme před časem darem urnový
hrob na hřbitově v Malenovicích.
Letos jsme se rozhodli pro jeho
renovaci. Hrob byl osazen novým
pomníkem, jemuž vévodí vytesaný
kříž, Jeho podoba je inspirována
křížem, který zdobí zahradu azylového domu Samaritán. Desku
pomníku dále zdobí citát Olgy
Scheinpflugové „Žít je tak složité a
umřít tak prosté…“ Místo důstojného posledního odpočinku zde
nacházejí uživatelé našich služeb,
kteří umírají sami a opuštění.
Jan Žalčík, pastorační asistent

S dětmi jsme podnikli další výlet

Ve čtvrtek 22. srpna se
skupinka
několika
rodin
s dětmi, z Nového domova vydala na výlet do Vyškova. První část výletu jsme strávili
v místní zoologické zahradě.
Prošli jsme si všechny pavilony. Největší úspěch u dětí zaznamenal otevřený výběh
s domácími zvířaty. Děti si
s velkou radostí hladili kůzlata, ovečky, králíky, do kterých
se v mžiku zamilovali a nejraději by si je odnesli sebou domů. Poté jsme se přesunuli na
nástupiště dinovláčku, který

nás převezl na okraj Vyškova.
Rázem jsme se ocitli o mnoho
tisíc let zpátky – v pravěku.
Prošli jsme si zdejší dinopark,
prohlédli obrovská zvířata,
která nás mnohdy překvapila
vylouděním různých zvuků,
některá nás i trochu vylekala
svým pohybem. Závěr této
části jsme prožili sledováním
3D
projekce
o
životě
v pravěku.
Tato akce proběhla za finančního přispění firmy Pipe life.
Děkujeme!

Pojďte s námi oslavit
svatou Anežku
Zveme všechny přátele charitního díla na
slavnostní mši svatou, která se bude konat v den
památky svaté Anežky ve středu 13. listopadu v 17
hodin v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích.
Svatá Anežka, která je patronkou naší Charity, je
považována za symbol milosrdenství, symbol péče
o chudé, nemocné a potřebné. Ve farním kostele ji
připomíná jedna ze soch.

NDO

Jak nás můžete podpořit?
Vyberte si z několika možností:
Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice
tel./fax:
577 112 031



Kruh andělů



Hliník



Dobrovolnictví



GIVT



ADS



Firemní dárcovství a sponzorství

577 112 032
Email:
info@otrokovice.charita.cz
Web:

www.otrokovice.charita.cz
Facebook:
Charita Otrokovice
Ředitel:
Ing. Peter Kubala

Více na www.otrokovice.charita.cz/
podporte-nas/

„Kde je vůle, tam je cesta.“

