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M

s technickými věcmi. Prostě se mu po
dobu, než si najde práci, nechtělo sedět
doma.
A
tak
nám
pomáhal
s malováním, různým montováním
a dalšími provozními záležitostmi jen
tak, z nudy.

ilí čtenáři našeho
čtvrtletníku,

zdravím vás v období před koncem
roku. V tomto předvánočním čase je
obvyklé více myslet na druhé a mimo
jiných dalších věcí řešíme i to, jak je
obdarujeme.

Nikdy by mě nenapadlo, že se ještě
najdou lidi, kteří jsou ochotni si vzít
montérky, rukavice a přijít pomáhat.
Od dob vzniku organizace, které
provázelo
toto
„montérkové“
dobrovolnictví, se tento způsob
pomoci dosti vytratil.

V nedávné době jsem se poprvé setkal
s tím, že naši organizaci obdaroval
dobrovolnou pomocí člověk, který měl
zájem pomáhat našim službám a jejich
klientům tajně, bez setkávání s nimi,
jak je běžné. Díky úzké spolupráci
s Maltézskou pomocí se na nás obrátil
pán, který byl momentálně bez
zaměstnání s tím, že k nám bude
dobrovolně docházet a pomáhat nám

Děkujeme, že se ještě najdou takoví
lidé, co obětují svůj čas a dovednosti
pro pomoc v sociálních službách.

Tomáš Bernatík, zástupce ředitele

Magazín charita otrokovice /zima 2019
2

Charitní domov
Advent je v našem domově plný různých aktivit
O adventu každoročně připravujeme pro naše klienty spoustu zajímavých aktivit. Pan farář nám požehnal adventní věnečky, zazpívat nám přišla skupina
Návraty a krásné vystoupení si pro nás připravili
děti ze ZŠ Komenského.
Vánočně laděná byla i další tradiční návštěva pejsků.
Velkou radost v podobně
rozličných dárků přinesla
našim klientům i Ježíškova
vnoučata. Na závěr adventu si pak společně nazdobíme vánoční stromeček.
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Kruh andělů
Pocit, že máme mezi lidmi své strážné anděly, je důležitý
pro každého z nás. Charita takové andělské duše potřebuje o to víc, že lidí, kterým chybí opravdová pomoc, je
mezi námi opravdu spousta.
V roce 2018 dárci darovali pro účely
Charity Otrokovice více než 340.000,-.
Přitom nejde pouze o dárce z řad firem, ale také soukromé osoby. A nejedná se jen o finanční, ale i materiální
pomoc.

hu Andělů a pro každého tu pak máme
anděla, jenž zhmotňuje přízeň a lásku,
kterou věnují potřebným. V každém
Čtvrtletníku Vám na tomto místě přineseme příběh jednoho našeho Anděla
– dobrovolníka a jednoho Anděla z řad
firemních dárců“, přibližuje Vladana
Trvajová, fundraiserka Charity Otrokovice, nově se rozjíždějící kampaň Kruh
Andělů.

Ve výčtu podporovatelů se nesmí zapomenout ani na ty, kteří charitativní
činnosti věnují svůj čas. A to jsou dobrovolníci. Ti docházejí do služeb Charity pravidelně i nepravidelně pomáhat
nebo potěšit uživatele svou přítomností, návštěvou nebo třeba čtením knihy.

Staňte se našimi příznivci, budeme
Vám vděčni nejen my, ale zejména
ti, kterým prostřednictvím nás pomůžete.

“Tyto své Anděle zařazujeme do Kru-

Eva Sachrová, v divadle vystupuje
pod svým dívčím jménem Daňková.
Bydlí v domečku v malé obci Svárov
v okrese Uherské Hradiště společně
s dcerou Terezou, synem Štěpánem,
dvěma kočkami a jedním kocourem.
Už více než 25 let je herečkou Městského divadla Zlín. Ve volném čase se věnuje domácnosti, četbě duchovní literatury, práci na zahradě a pěstování léčivých bylin.
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„Měla jsem v životě štěstí, že mohu
dělat povolání, které jsem si v dětství
vysnila. Že mám dvě zdravé děti, které jsem chtěla mít. Že mám střechu
nad hlavou a jsem zdravá,“ říká paní
Sachrová. „Takové štěstí v životě nemají všichni lidé. Rodiče mě učili,
abych se uměla v životě o všechno
rozdělit,“ dodává herečka.
A tak se dělí. Dělí se o svoji radost ze
života, i o to co umí a tím pomáhá
těm, kteří mají radosti méně, nebo ne-

mají proč se tolik radovat. I přes svůj
nabitý diář si udělá čas a chodí předčítat seniorům různé příběhy a vybrané
texty. S kolegyní Janou Tomečkovou
plánují besedu se seniory v Charitním
domově. Také se zapojila do sběru
hliníku, který doma shromažďuje
a vozí jej na Charitu. „Určitě budu
hledat ještě další způsoby a druhy
spolupráce s Charitou Otrokovice,“
uzavírá paní Sachrová.

jsem nepřemýšlel, proč pomáhám,
prostě to tak mám. Maminka mi vždy
kladla na srdce: Kdo rád druhé obdarovává, vždy bude mít z čeho. Uvědomuji si, že jsou spousty lidí, kteří potřebují naši nezištnou pomoc,“ vysvětluje pan Krištof.
Protože v Otrokovicích vyrůstal a také
zde působí firma, ve které pracuje,
rozhodl se, prostřednictvím EMS
Elektro, podporovat pomocí peněžních darů Charitu Otrokovice.
„ A možná je to i naše životní zkouška.
Jestli jsme pokorní a ochotní se rozdělit o to co máme a kolikrát i zbytečně
na tom lpíme,“ uvažuje pan Krištof.

Milan Krištof je obchodním ředitelem
EMS ELEKTRO s.r.o., která působí
na českém trhu již od roku 1998. Bydlí
se svou manželkou a dvěma dcerami
ve Zlíně. Celé dětství a vlastně většinu
života strávil v Otrokovicích, ke kterým má velmi pěkný vztah. Ve volném
čase se věnuje rodině a sportu. „Nikdy
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Aktuality

Oslavili jsme den dárců
na které připadá 31 procent
z celkového ročního celosvětového
objemu dárcovství. Oslavu Dne dárců
iniciují Fórum dárců a Nadace rozvoje občanské společnosti jako vhodnou
a potřebnou příležitost pro propagaci
a podporu dárcovství. I Charita Otrokovice se připojila k online kampani
Dne dárců na svém webu a facebooku. Tím vyjádřila, že na své dárce nezapomíná. Bez podpory dárců by jen
těžko bylo možné naplnit základní poslání Charity Otrokovice a pomáhat
tak lidem, kteří se ocitli v těžké životní
nebo sociální situaci. Podporovat, doprovázet a motivovat je k využívání
vlastních schopností a sil.
Děkujeme, že pomáháte společně
s námi!

29. listopad se stal opět po roce
dnem, kdy je čas poděkovat všem dárcům, kteří podporují charitativní
a prospěšné projekty tisíců neziskových organizací po celé zemi. Den
dárců je dnem všech, kteří byť desetikorunou, byť jednou dárcovskou
SMS podpořili některý z neziskových
projektů. Datum nebylo zvoleno náhodně, vychází z tradice tzv. prosincového dárcovství. Tedy období,

Vitar pomáhá společně s námi!
Vánoční stromek se letos ve Vitaru stal stromkem splněných přání. Byly na něj umístěny obálky s přáníčky od dětí ze služeb Charity Otrokovice, konkrétně Terénní služby pro rodiny s dětmi
a azylového domu Nový domov Otrokovice.
„ Když se u nás strom splněných přání s přáníčky
objevil, vzbudil u kolegů velký zájem. Obálky byly hned rozebrané, rádi jsme se do pomoci dětem
zapojili,“ říká paní Pethö, manažerka médií a korporátní komunikace. „V úterý 17. 12. proběhlo
předání dárků. Děkujeme tímto všem zaměstnancům firmy Vitar ve Zlíně, kteří se do nákupu dárků zapojili,“ poděkovala paní Lada Rektoříková,
vedoucí Terénní služby pro rodiny s dětmi.
Věříme, že dárky udělají radost. Děkujeme!
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Již osmý rok sbíráte hliník pro Charitu
Sběr hliníku pro Charitu běží
již 8 let v rámci škol
v Otrokovicích a okolí. Nashromážděný hliník vykoupí
Metalšrot Tlumačov a částku
darem zdvojnásobí.
V loňském, sedmém, ročníku
se nasbíralo 2220 kilogramů
hliníkového odpadu. Výtěžek
ze sběru byl použit na nákup
aktivizačních pomůcek pro
zpříjemnění volného času seniorů na Charitním domově.
Souběžně s tímto ročníkem
sběru proběhl i první ročník
výtvarné soutěže na téma: Pomáháme hliníkem a nápadem. Ze zaslaných děl jsme
vybrali a ocenili děti ze Základní školy v Halenkovicích.
V současné době běží již osmý ročník sběru
a současně s ním i druhý ročník výtvarné
soutěže, tentokrát na téma: I my můžeme
ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme. Výtěžek
z letošního sběru bude použit pro potřeby
azylového domu Nový domov Otrokovice.
Nyní se sběr rozrůstá také do otrokovických
a zlínských firem. Hliník pro nás sbírají zaměstnanci Barumu, Vitaru a Pipelife.
„Každý měsíc je v automatech a bufetech
v naší firmě vydáno na 10.000 nápojů
v hliníkových plechovkách. Proto jsme se
rozhodli tyto plechovky třídit a navázat spolupráci s Charitou Otrokovice,“ říká Lukáš

Kostka, vedoucí oddělení životního prostředí a havarijního plánování z Continental Barum. Od října, kdy byl spuštěn pilotní projekt bylo postupně v provozech společnosti
rozmístěno již 58 světle šedých nádob. Někteří zaměstnanci nosí hliníkový odpad i ze
svých domácností. „Je moc dobře, že se lidé
učí lépe třídit odpad, navíc když výtěžek jde
na dobrou věc,“ doplnil Daniel Vávra, vedoucí výrobního a obchodního úseku Metalšrot Tlumačov.
Vladana Trvajová, fundraiser
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Zapojili jsme s do sbírky potravin
V sobotu 23.11.2019 proběhla celorepubliková Sbírka potravin,
do které se zapojila také Charita
Otrokovice. S dobrovolníky a
pracovníky Charity Otrokovice
jste se mohli potkat v prodejně
LIDL Otrokovice.

„Zájem výrazně předčil účast v jarní
sbírce, kdy se při sobotní sbírce celkem
vybralo 698 kg potravin a 48 kg drogérie, což je o 300kg více, jak při poslední
sbírce.
Chceme poděkovat všem dárcům, kteří
do sbírky přispěli. Darované potraviny
a drogerii rozdáme na základě posouzení sociálních pracovníků jednotlivých
služeb potřebným,“ uvedl Tomáš Bernatík, který měl na starost koordinaci
sbírky.
Organizace sbírky by se neobešla bez
dobrovolníků. Mezi dobrovolníky byli
jak jednotlivci, tak žáci ze Základní školy Hulín a Rádia Kroměříž.
„Sobotní Sbírku potravin se nám poprvé podařilo obsadit dobrovolníky z řad
veřejnosti. V minulosti jsme vždy museli část dobrovolníků zajistit z řad zaměstnanců a jejich známých. Všem
dobrovolníkům moc děkujeme, že nám
se sbírkou pomohli, i když bylo venku
slunečno,“ doplnil Tomáš Bernatík.
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Klienti Charitního domova děkují za vaši pomoc!
Ve starých, ale i novějších domech je
třeba čas od času něco opravit, vyměnit nebo třeba vylepšit. I v našem
Charitním domě přišlo na takovou výměnu. Pro větší pohodlí našich klientů i personálu jsme se rozhodli vyměnit prosklenou příčku s dveřmi u hlavního schodiště.
Prosklená příčka spojuje obytnou část
Charitního domova s jídelnou a místnostmi, kde probíhají aktivity určené
obyvatelům domova. Především pro
seniory bylo otevírání dveří z vozíčků
obtížné. Pro slábnoucí seniory je náročné a namáhavé jednou rukou otevřít těžké křídlo dveří, držet je a zároveň se pohybovat na mechanickém
vozíku. „Naším cílem je, aby se senioři v co nejvyšší míře, účastnili společenských akcí v domově. Mohou se
tak zapojovat do aktivizačních činností, které podporují vzájemný sociální

kontakt. V domově se naši senioři
mohou účastnit rukodělných aktivit,
skupinového cvičení, trénování paměti, reminiscenční terapie, canisterapie,
zpívání u cimbálu, čtení na pokračování a jiných aktivit, které jim umožní
vyjít z osamění jednolůžkového pokoje. Usnadnění otevírání dveří jim v doslovném smyslu slova otevřelo dveře
k těmto aktivitám,“ vysvětluje potřebu
nových dveří Veronika Cívelová, vedoucí Charitního domova.
Automatické otevírání dveří je usnadněním i pro personál, který rozváží na
obslužných vozících do jednotlivých
pokojů několikrát denně jídlo, denní
potřeby, prádlo či zajišťuje sanitární
péči.
Potřebnou částku na výměnu dveří
jsme čerpali z darů od našich podporovatelů a částečně z Tříkrálové sbírky.
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Jak nás můžete podpořit?
Vyberte si z několika možností:
Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice

tel./fax:
577 112 031
577 112 032
Email:
info@otrokovice.charita.cz
Web:
www.otrokovice.charita.cz
Facebook:
Charita Otrokovice
Ředitel:
Ing. Peter Kubala



Kruh andělů



Hliník



Dobrovolnictví



GIVT



ADS



Firemní dárcovství a sponzorství

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

„Kde je vůle, tam je cesta.“

